
• 



r 

.. 

r --~~ ---

1 
1 

1 1 

A 

MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

DEBRECZENBE~ TAHTOTT XXII. VÁNDORllYÜLÉSÉNEK 

. . , , 

TORTENETI VAZLATA 

MUNKÁLAT AIQ 
. „ .. 

A SZF.RKESZTÖ llIZOTTSÁG : 

1 
j Dr. SZA~Ó JÓZS~F, FRIV~LDSZ~Y JÁNOS, dr. STAUB M,ÓRICZ, 

dr. DULACSKA GEZA, MOCSARY SANDOR, dr. HOCHHALT KAROLY, 

dr. BÁRON JÓNÁS. 

BUDAPEST. 

~. ltUDNYÁNSZK,Y A. ~8~3NV-VNYOMDÁ.1ÁB~L. ~ 

~ - -- - ~;·~--- ---- ·~ - ~ 



A 

MAGYAR ORV-OSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

1882. aug. 23-tól aug. 27-ig 

DEBRECZENBEN TARTOTT XXII. V ÁNDORGYÜLÉSÉNEK 

. . , , 

TORTENETI VAZLATA 
ÉS 

MUNKÁLAT Al. 

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG : 

Dr. SZABÓ JÓZSEF, FRIVALDSZKY JÁNOS, dr. STAUB MÓRICZ, 

dr. DULÁCSKA GÉZA, MOCSÁRY SÁNDOR, dr. HOCHHALT KÁR9L Y, 

dr. BÁRON JÓNÁS. 

~----"--- ~·~-----~ 

BUDAPEST. 

H U D N Y Á N S Z K Y A. K Ö N Y V N Y 0 M D Á J Á B Ó L. 

1893. 



. -f~~-.~CADE'.\H , ' 
KÖNYV-rA lA / 

A m. orvosok és természetvizsgálók XXII ik vándorgyü
lése e kötettel számot ad hazánk tudománykedvelő közönsé
gének munkálkodásáról. Hiven közölvén hivatalos eljárását és 
tudományos müködését bizonyitani akarja, hogy hazánk ezen 
legrégibb kulturális intézményeinek egyike megifjodott erővel 
iparkodik missziójának megfelelni és teszi azt azon remény
ben, hogy a jövőben is a vándorgyülés tudósaink és tudo
mánykedvelöinknek közös tábora lesz, melyben kölcsönös sze
mélyes érintkezés által erőt és buzditást meritünk komoly és 
megujul6 munkára: hazánk anyagi és szellemi jóléte 

érdeké 6 e n. 
E munkálatok olvasói meggyőződhetnek, hogy Debre

czenben rövid öt nap élénk tevékenységben tartotta a ván
dorgyülés tagjait és hogy ezen időköz egy percze s.em ma

radt fölhasználatlan. 
Az állandó központi választmánynak a munkálatok szer

kesztésére vonatkozó és a debreczeni vándorgyülés által elfo
gadott indítványa alapján nyerte e kötet jelenlegi alakját. Mi
dőn számos értekezést csak tömör kivonatban, másokat pedig 
egész terjedelmökben közlünk: tettük ezt azért, hogy a nagyobb 
közönséget érdeklő előadások és értekezések minél tágasb kör
ben terjedjenek el; az inkább a szakembert illető előadások 
pedig a megfelelő szaklapokban is találjanak fölvételt. Igy si
került a szellemi müködés egy egészét szolgáltatni, mely csak 
annyiban mutat hézagokat, a mennyiben az illető szerzők a 
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két izben meghosszabbitott határidőben sem szolgáltatták be a 
bekért kéziratokat. A szerkesztőség őszintén sajnálja, hogy en
nek következtében egynehány igen becses értekezés nem ta
lálhatott fölvételt a munkálatokban. 

Végül kedves kötelességet teljesitünk, midőn a kir. m. 
természettudományi társulat tisztelt választmányának őszinte 

köszönetet mondunk azon szíves készségeért, melylyel dr. Török 
Jószef a meteoritekről szóló értekezése számára a tulajdonát 
képező fametszeteket átengedte. 

Kelt Budapesten, az I 883-ik évi junius hóban. 

I- V. 

HIVATALOS RÉSZ. 

ÜGYIRATOK. - JEGYZŐKÖNYVEK. 
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I. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándor-gyülésé
nek alapszabályai. 

I. §. ezé i. 
1. Az orvosi, terméBzet- és rolrnn tudományoknak fejlesztése, te1jesz

tése és népszerűsitése. 
2. A vánllorgyülés alkalmat nyujt, hogy az orvosi, természet- és rokon 

tudományi társulatok tagjai, vagy ezen tudományok művelői és kedvelői 
találkozzanak és ismerkedjenek, hogy az egyes szakok saját működésöket és 
a buvárlat eredményeit átalában kölcsönösen ismertessék, hogy igy egymásra 
és együttesen a nagy közönségre hatva, ama tudományokat népszerüsitsék. 

TI. §. E s z k ö z ö k 
3. A fentemlitett czélb61 rendesen évenkint, esetleg két évenkint ván

dorgyűlések tartatnak. 
4. A vándorgyülések helye hazánk majd eme, majd ama népesebb, főbb 

iskolákkal s jelesebb intézetekkel, nemkülönben természeti ritkaságokkal bir6 
városa vagy vidéke lehet. 

5. A gyűlésen képviselt tudományoknak megfelelőleg a vándorgyűlés 
következő M.rom csoportra oszlik: 1) orvos-sebészi csoport, 2) természettL1-
dományi csoport, 3) társadalmi s gazdasági csoport. 

6. A gyűlésen t:irtott értekezéseket a „Munkálatok"-ban közli és teijeszti. 

ID. §. G y ü 1 é s e k. 

7. A gyűlések háromfélék: a) közgyűlések, b) szakülések, c) tudomá

nyos estélyek. 
IV.§. Tagok. 

8. A vándorgyűlés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természet- és 
rokon tudományokat műveli vagy kedveli (férfi, nő), hogyha a 6 o. é. frtban 
megállapított tagdijat lefizeti. 

9. A tagok minden gyűlésben résztvehetnek. Szavazati joggal birnak a 
szakosztályok megalakitásánál, megkapják a „Munkálatok• -at, a „Na1)i Köz
löny"-t, li elyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat; az utazás, 
kirándulások stb. kedvezményében részesülnek. 

V. §. Szerv ez e t. 

10. A vándorgyülés állandó közege az állandó központi válaszmány. 
A vándorgyűlés ügyeit a folyó ülésre megváfasztott elnökök és titkárok, a 
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vándorgyűlési nagy választmánynyal és a szakválasztmányokkal egyiitt inté
zik és közvetitik. 

VI. §. Vagyon. 

· 11. A vándorgy\ilés yagyonát: 1) a tagsági d~jak; 2) a vándorgyülés 
el,ad~tt nyomtatványamak beszedett ára s 3) nagylelki'! adakozóknak pálya
kerdesekre s egyéb tudományos czélokra tett adományai képezik. 

VII. §. Ny e lv. 

12. A vándorgyűlés hivatalos nyelve a magyar; külföldiek közléseiket 
más nyelven is elöadbatják. 

* * * 
13. Feloszlás esetében az egylet vagyona felett a közgyűlés határoz, 

de az csakis tudományos czélra forditható. 
1~. A,z es~tben, ~a a„ vándorgyülé~ az alapszabályokban meghatáro

zott czelt es eljárást_, illetoleg h.atásköret meg nem tartja, a királyi kor
mány által, am mny1ben további működésének folytatása által az állam 
v.~gy a g_yülési tago~ vagy?ni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalannl fel~. 
függesztetik; s a felfuggesztes után elrendelendő szabályos vizsgálat ered
ményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok 
legpontosabb megtartására, különben feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 

* * * 
33,792. sz. - Látta a magyar kir. belűO'yminiszter. oly meO'jegyzéssel 

hogy az . alaps~abályok móclositása, az egylet feloszlása, s' ez esetb~n vao·yon~ 
h?1'afor~itása. 1Tánt ?ozott közgyülési határozatok, foganatosítás elött ba m. 
lnr. belugyrmmsztermmhoz fclteijesztendők lesznek. 

Bt1da~esten, 188 t. évi julius 16-án. A miniszter megbiz:isából: 
Lukács György minist. tanácRos. · 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének 
ügyrendje. 

I. fejezet. A v á n cl o r gy ü 1 é s e 1 őz m én y e i. 

. 1: Az ~lla~dó, központi v:ilasztmány, a vándorgyűlésnek tisztviselői és a 
helyi !?1~ottsag ~n~ezke~nek az iránt, hogy a tudon ányos társulatok a ván
dorgyuloseken kifeJtendó közös mlíködésbe vonassanak · különösen a t.ndo
~ányos ~árgyak érdekében, ha ama társulatokban ~lőadatva olyanoknak 
ismertetnen~k , f~l, melyek szélesebb körben való te1jesztést' érdemelnek. 
Ennek esz~rnzlesere alkalmas szakférfiút jelölnek Ki, továbbá egyes szakfér
~akat szóhtanak fel közülési előadásokra, tnclomáuyoR estélyek rendezésé re 
es a szak-elnökség teendőire. Végre időszerü kérdéseket tüznek h melyek 
tárgyalása és vitatása kívánatosnak mutatkozik. ' ' · 
. _2. !;_z előkés~üle~eket az állandó központi választmánv és vándorgyiilés 

tis:h~IS~lo1;, a l~el3: „b1~ottsággal egyetértőleg teszik meg." Nevezetesen: a 
gyu~es ideJet es 1dor3:1zát !programm) megállapitván, hírlapokban közzé
tesz~k ;. gonclos~oclnak ~rról rn, hogy a gyülés helyének és vidékének tenué 
r~:~-t~1tkkasága1 s egyeb nevezetességei, intézetei és viszonyai - helyirat, 
n· i · so , mutahányok s kirándulások által megismcrtessenek. 
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II. fejezet. A be i rá s. 

3. A Yándorgyülés helyén, a megnyitó közülést megelő_ző három 
napon a pénztárnok és egy külön bizottság j elenlétében a tagok magukat 
a vánclorgyülés névkönyvébe sajátkezüleg ilják be. Mindenki beüja nevét, 
polgári állását, állandó lakhelyét, esetleg azon egy szakosztályt, melyben 
mint szakember részt akar venni, tartandó értekezésének czimét és a gyű
lés helyén levő lakását; s leteszi a tagsági díjat, ha már korábban az uta
zási igazolvány kivételekor le nem fizette. 

Ekkor tagsági jegyet kap, melynek alapján a tagnak jogait és kedvez
ményeit élvezi. Tagoknak tekintendők azok is, kik csak levélben jelentkez
tek, s amennyire lehetséges, a nyomtatványokat is megkapják. Az elkésett 
tagok a vándorgyülés egész tartama alatt felvétetnek, s ezek is csak any
nyiban részesülnek a nyomtatványokban, amennyiben még telik. Korábbi 
gy ülések n Munkálatai" postabér és a munkálat árának lefizetése mellett 
elkülcletnek. 

4. A beírás harmadik napján, a _megnyitó közülés előestéjén tartatik 
meg a találkozás és rlőleges tájékozás czéljából az ismerkedési estély. 

III. fejezet. A v á n cl o r gyű 1 és. 

5 Vánclorgyülés rendesen minden évben, esetleg minden két évben 
tartatik, még pedig augusztus hóban. 

6. A gyűlés helye változik, s azt a közülési nagy választmány hatá-

rozza meg. 
7. A vándorgyülés 5 -6 napig tart, mely iclő a köz- és szakülésekre, 

tudományos estélyekre, esetleg czélszerüen rendezett kirándulásokra oszlik 
fel. Több időbe kerülő kirándulások a vándorgyűlés befejezése után tar-

tatnak. 
8. A vándorgyülés tisztviselői: egy vagy két elnök, két vagy több 

alelnök és több titkár, egy pénztárnok, levéltárnok és ellenőr. Az elnökség 
és a titkárok egy, - a pénztárnok, levéltárnok és ellenőr három ülésszakra 
választatnak. Az elnökség egyik tagja az orvosok közül választandó; az 
egyik alelnöknek és titkárnak budapesti lakosnak kell lennie. 

9. Az összes ügyvezetés az elnököt illeti. Az elnököt, ki a közülése
ken elnököl, távollétében egy alelnök helyettesiti . A titkárok feladata a 
közülés jegyzőkönyvét vezetni, s a „N api Közlöny"-t szerkeszteni. 

IV. fejezet. Közülések. 

10. Rendszerint két, t. i. megnyitó és bezáró közülés tartatik. 

A megnyitó közülés tárgyai: 

a) az elnöki megnyitó beszéd; 
b) üdvözlet a helyhatóság részéről; 
c) hivatalos levelek és jelentések az üdvözletelffől, küldöttségekről, az 

állandó központi választmány jelentései pályadijakról stb.; 
d) az alapszabályoknak és ügyrendnek - ha kívántatnék - felol-

vasása; 
e) közérclekü rövid értekezések. 

A bezáró közülés tárgyai: 
a) jelentés a pénztár megvizsgálásáról; 
b) a jövő vándorgyülés helyének és tisztikarának kihirdetése; 
c) a közülési nagy választmány egyéb határozatainak bemutatása; 

1 
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cl) az állandó központi választmány ujonnan választott tagjainak ki
hirdetése; 

e) esetleg közérdekü tudományos előadás; 
f) az elnök bezáró beszéde, melyben a vándorgyűlés főbb mozzanatait 

vázolja és bucsuszavak. 

V. fejezet. Szakülések. 

11. Az alapszabályok 2. §-ában megállapitott csoportok a következő 
szakokat foglalják magukban; 

A) Orvos-sebészi csoport: 1) belgyógyászat, 2) sebészet, 3) köz
egészségügy. 

B) Természettudományi csoport: 1) biologiai (állattan. aövénytan 
~lettan), .2) . a~thropologia és ősrégészet, 3) physika, chemia, gyógyszerészet 
es techmkai tudományok, 4) földtan és ásványtan. 

. ~) Társadalmi és gazdasági csoport: 1) társadalmi tudomány és 
stat1stika, 2) fölclr_ajz és meteorologia, 3) gazdaság és állatgyógyitás. 

12. A mennym lehetséges, a szakosztályok helyiségei egy épületben 
vagy legalább egymáshoz közel legyenek. Az ülés pedig ugy osztatik be, 
hogy a tagok több szaknak üléseit is látogathassák. 

. 13. A szakcsoportok vezetésével és üléseik megnyitásával megbizottak 
a bell't tagokat üdvözölvén, megtartják az elnöki megnyitó beszédet ( aclresse) 
m:ly~en egyik va~y má~ik sza~tudomány haladását, vagy nevezetesebb he~ 
ly1 viszonyokat feJtegetik~ tekintettel az egész csoport osztályaira. A cso
port ezután, esetleg a bell't tagok számának megfelelőleg egyes szakosz-
tályokra oszlik. ' 

14. E szak?sztályok külön ~elyiségekben jövén össze, mindenekelőtt 
megala!r11lnak. Mmden sza~ban,„ mmclen napra külön egy elnököt, s az ülé
sek egesz tartamára„ két J~gyzo~ választanak szótöbbséggel. Az ülés végén 
~~gv§l~sztancló a kovetke~o napi szakülés elnöke. A jegyzők kötelessége a 
1egyzo~onyvet sz~~·kes~tem, s az előadások kivonatát a „Napi Közlöny" 
számá,ra e~ybegyujtem. Hogy ez könnyebben történjék, minden értekező 
megkerendo, hogy tárgyát„ ~ jegyzőkönyv számára kivonatban magával 
hoz.za, vagy még a szakules tartama alatt elkészit:;e. E kivonatok és 
a Jegy~~~önyv, yalamint a köve~kező. ~zakgyülés előrajza is 2-3 órá
val. a gyulés befeJ ezése után , a titkán u?clában a „N api Közlöny" s zá
rná~. a „ b~adandók, megnevezven egyszer~mmcl a következő napra választott 
elnokot is. 

15. Meg,~lakulása után minden szakosztály a hozzátartozó s jelenlevő 
s~ake~berek?ol ,~zakvál~szt~ányt választ, mely a szakosztály napos elnö
kevel es .a .1egy~ok~el i~tézi a szakosztály minden ügyét. A szakválaszt
mány tagia1t kepez1 az illető szak tagjainak harmadrésze mely ha ötnél 
ke,yes~_bb ~?lna, öt tagra egészítendő ki. A szakválasztmá'.ny minden ülés 
elott ~s~zeJO ~~ megh~t~rozza az előadandó tárgyak sorát, az ülés után jövő 
~ap üles1:en~Jet; tagiamak kötelessége lévén a szakosztály ülésén végig 
Je;e~ l~nm, titkos ~zav~zással határoz a felett is, hogy valamely értekezés 
a. evkonyvbe felvetessek-e vagy sem, és vajjon egész teijedelemben vagy 
k~vonatban. Oly előadó, kinek előadását a szakválasztmány felvételre nem 
aJánlotta, e határozat ellen az állandó központi választmányhoz felebbezhet 
mely a szakosztály elnökének meghallgatása után ilyféle ügyben véglege~ 
sen határoz. ' · 
. . 16. Minden a szakülésben tett indítvány írásban adatik be. Ha az 
md1tvány csak a szakosztályra vonatkozik, akkor a szakválasitmány tárgyalja, 
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s a határozatról vagy eredményről a szakosztályt érte:;iti. J;Ia az ind~.tv.~~y 
az egész vándorgyülésre vonatkozik, akkor a tárgyalás czélJából a kozules 
nagy választmányához tétetik át. 

17. A szakosztályok ülései nyíl vánosak. . . 
18. A beíráskor fel nem jegyzett értekezéseket utólag is be lehet Jelen-

teni a szakosztály jegyzőinél. 
VI. fejezet T u cl o mán y o s esté 1 y e k. 

19. A tadományos estélyek feladata a nagy. közö~ség sz~mára ~özér
dckü tárgyakat, főleg kísérletek és bemu~atások, k1sér.~t~be~ foJtegetm., . 

20. Tudományos estély a helyi es egyeb korulmenyekhez kepest 
mindennap tartható a délutáni vagy esti órákban. 

VII. fejezet. A közűlés nagy választmánya. 
21. A közűlés tárgyainak elintézésére a · közűlés nagy válasz_t~ánya 

alakul: a vándorgyűlés tisztviselőiből, a szakválas~tmányokból, ezen~1:ul. -: 
a mennyiben jelen ,van?ak .- ,~z „állandó központi választmány tagJaiból es 
a mult vándorgyűles tisztv1selo1bol. . . , . . , ,· „ 

22. Elnöke a vándorgyűlés elnöke. k1 az .1ment felsorolt„ t,igokon ~vul 
oly tagokat is hívhat a nagy választmányba, k1k a vándorgyulés ér.d~keb~n 
kitűnő buzgalmat fejtettek ki, kiknek részvétele a tárgyalás foly~mára elo
nyös, vagy kik a fenforgó kérdésekben különös tájékozottsággal b1rnak. Ezen 
tagok száma ötnél több nem lehet. „. 

23. A közülés nagy választmányán_ak t~e~c101: 
a) a közülés jegyzőkönyvének. h1teles1tese; 1. . 

b) a pénztári Rzámaclás megvizsgálása, s. a pénztarnok felmentése ; 
c) a költségek és tiszteletdíjak me9álla-vitá.sa; . 
cl) a jövő vándorgyűlés helyének e~ t1sz~1karának megválasztása . 
e) a központi állandó választmány kiegész1té~e; . „ , 
f) a hozzá beteijesztett, nemkülönben a saJát koreben felmerülő 

indítványok tárgyalása. .. , . . 
24. A közülésí nagy választmány ulese1 nyilvánosak. 

VTII. fejezet. Az á 11 a n cl ó központ í v á 1 a sz t mán Y· 
25. Az állandó központi választmány a magyar orvosok„é~ termé~z~tvizs: 

gálók vándorgyűlésének állandó közege, mely az egyes gyulesek kozott az 
összefüggést tartja fenn. 

26. Tagjai alapítók és választottak. . 
a) Alapítók azok, kik a vánclorgyülések ll'ánt való ?uzgalmuknak a_z 

által adtak kifejezést, hogy orv?s~ vagy természettuclo~ány1 _czélra pályadí= 
jul a vándorgyűlések rendelkezesere legalább 100 darab aranyat adomá 
nyoztak. " · 15 · d 'k" 

b) A választott tagok szá~a, fiO, kik ~?z~l 45. fováros1, vi e i. 

E tagok harmada időszakonkint kilep, s a kilepok _,11Jra .~eg~ál~s~that.ól~. 
Ezen ügyrend életbelépte után a választmány. fováros1 es v1dek1 tagia1-

nak arányosan első és második har?1ada kisorsoltatik, ezután sorrendben lép-
nek ki, kiknek három ülésszaka leJárt. , . „ . „ , , • 

27. Az elnökséa - elnök alelnök es Jegyzok - három ulessza~a 
választatnak. A pénztárnokot, l~véltáruokot, ellenőrt a közgyülés választja, 
ezek is tagjai a központi állandó választmánynak. . „ , 

28. Az állandó központi választmány a lefolyt vándorgyulé~ uta.n havou-
kint, a következő vánclorgyülés előtti hónapban két hetenkmt ulést tart. 
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29. Első ülése után azonnal intézkedik, hogy a helyi bizottság ala
kuljon a következő vándorgyülés helyén s mlíködését megkezdje. 

Legalább ápril havában a gyűlés előtt szétküldi a meghivókat, melyek
ben a programm főbb pontjait jelentőségük szerint kiemeli. 

30. Felügyel a levél- és a pénztárra Ötven forintnyi összeget, utó1agos 
bejelentés mellett az elnök, ennél nagyobb összeget csak maga a választ
mány utalványozhat. A pénztárt félévenkint megvizsgáltatja. 

31. Intézkedik továbbá a „Munkálatok" elkészitése s a pályázatok 
kihirdetése iránt. 

32. Az egyes szakok igényeinek megfelelően a választmány albizott
ságokra oszlik, melyek maguknak külön tisztviselőket választanak 

33. E szakbizottságok a jövő nagygyűlés tudományos működését készí-
tik elő. · 

a) Legalább félévvel a . nagygyűlés előtt kijelölik az egyes szakosz
tályok szervező elnökét; 

b) a beérkezett pályamüvek megbirálásáról gondoskodnak; 
c) működéséről az elnökök negyedévenkint az állandó központi választ

mány ülésében jelentést tesznek. 

IX. fejezet. Helyi bizottság. 

34. A helyi bizottság tagjai a vandorgyülés tisztviselői, és a . hely
színen a bizottság teendőire vállalkozó és választott szakférfiak és hatósági 
személyek. 

35. Teendői: 
a) a vándorgyűlést az alapszabályok és ügyrend értelmében a helyi 

viszonyoknak megfelelően tervezi; ' 
b) az állandó központi választmánynyal egyetemben a helybeli tudo

mányos erőket közreműködésre szólítja fel; 
c) a hely és környéke érdekességeinek megismertetésére kiránduláso

kat rendez; 
d) gondoskodik az elszállásolásról, élelmi ellátásról, helyiségekről stb. 

X. fejezet. A vándorgyűlés nyomtatványai. 

3ö. A ,Napi Közlöny": 
A Napi Közlönyt a titkárok szerkesztik. 
M~gjelen minden reggel, és tartalmazza: a beírt tagoknak - csopor

tok ~z~rmt összeáll.ito~t - névsor~t és lakását, minden ülés előrajzát, a 
szakulesek helyét, idejét és tárgyait, a tartott értekezések kivonatát· az 
ut?lsó számban azon. tagok névsorát, kik bciratták ugyan magukat, dc 'sze
melyesen meg nem Jelentek; átalában a történtekről s kirándulások- kiállí-
tásról tudósit. ' 

37. A „Munkálatok" : 
a) A vándorgyűlés „Munkálatainak" szerkesztésére az állandó központi 

v_álasztmány szerkesztő bizottságot küld ki, melyek tagjai első sorban a 
titkárok és szakbizottságok jegyzői. 

b) A szerkesztők a költségvetést jóváhagyás végett a közp. állandó 
választmánynak kötelesek bejelenteni. 

38. A munkálatok tartalmazzák: 
a) az alapszabályokat és az ügyrendet; 

fl -

b) az előbbi nagygyűlések helyét és tisztviselőit, s a lefolyt vándor-
gyűlésnek tiszLikarát; 

c) az elnöki beszédet s egyéb, a köziiléseken tartott beszédeket: 
cl} a szakcsoportok elnökeinek megoyitó beszédeit ( auresse) ; 
e) a tudományos estélyek leirását: 
i') a szaküléseken tartott és a felvételre ajánlott értekezéseket; 
g) a közülések és a közülési nagy választmány üléseinek jegyző

könyveit. 
39. A fölvétetni határozott értekezések kéziratát a szerzők, ha lehet, 

adják át azonnal a titkároknak. vagy azon év decz. 31-ig okvetlenül küldjék 
be az állandó központi választmánynak. 

II. 

A XXII. nagygyülés tisztikara: 

Elnökök: 

Révész Ilálint, a debrcczeni reform. egyház lelkésze és a tiszántúli 
egyllázkeriilet püspöke; kir tanácsos. 

Gróf Degeut'elcl-Schoubcrg b.1rc, a füzántúli reform egyházke-
rület főgondnoka. 

Alelnökök: 
Dr. Szabó Józszef, a sz. mm. és bölcs. tudora, kir. tanácsos, a cs. kir. 

Fcrencz József és az olasz sz. Móricz- é8 Lázár rcncl lovagl<eresztese, a Jm
dapesLi egyetemen az ásvány- és földtan nyilv. rend., a középt. tanárk~pző 
iutézet tanára; a tanárvizsgáló uizott:>ág é1:l az orsz .. közol< t. tanács tagp1, a 
tud. akadémia Ill. osztályának titkára, ~ ?1· föltltam, tár::iu~~t. é1:l az ~llat
és nüvéuyhonositó társaság elnöke, a .pánst cgyetemue_l „o~hctcr de, 1 a~_a
J emic", Budapest. főváros törvényh. b1zo_tt~ágának tagJa; tobb bcl- e1:l kul · 
földi tud. társulat tiszteleti, választmtíny1 es reudcs tagja. 

Dr. 'förök József' orvos- és sebésztudor, kir tanácsos, a tlebreczeni 
reform. főiskolában taná~·, a m. tucl. akademia r. tagja; az 18,19-ik évi volt 
m. miniszterium egészségügyi osztályánál tanácsos, több tud. társulat ren-
des tagja . 

Dr. Bóclogh Albert, orvos- és scbésztuc1or, szülész-mester; Borsod-
megye volt főorvosa; a m. orsz. községi és körorvosok egyesületének elnöke, 
a budapesti kir. orvos-egyesület tagja; Hajdú-Böszörmény város ország
gyűlési képviselője. 

7'itká1·ok : 

Dr. Hochh:tlt J(:'troly, közkórházi i . főorvos Budapesten. 
Dr. Varga Géza, orvos- és sebésztudor, szemész, szülész. Hajdúme

gye főorvosa 
Dr. Zelizy Dániel, orvos- és sebésztudor, gyak. orvos Debreczenben 

Pénztárnok: 

Sztupa György, főv. gyógyszerész, a cs. kir. vaskoronarend lovagja, 
volt országgyűlési képviselő, a főv. törvényh. bizottság tagja, több tud. 
és jótékony egylet vál. és rendes tagja. 
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Ellenőr: 

Dr. Gerlóczy Gyula, műegyetemi ny. r. taná~-, a m. tud. akadémia 
nemzetgazdasági statistikai állandó bizottságának tagJa. 

Levéltámok : 

Dr. Rózsay József, orvostudor, szülészme~ter, m. kü:- taná~sos; a cs. 
kir vaskorona és a Ferencz József rendek lovagJa, a m. kir. hadi érem tu
lajdonosa, föv. főorvos és törvényh. bizottsági tag; a buda1~.esti izr. k61:~1 áz 
igazgatója és a kórházi bizottság s az on;zágos izr. ös.ztönd1J-egylet elno~e, 
a m. tu·l. akadémia lev. tagja; az orsz. közegész~ég1 t~nács ~·· k. tagi a; 
több bel- és külföldi tud. és jótékony társulatok t1sztelet1, alap1tó, rendes-
és levelező tagja. MAGYAR 

ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDOilGYÜLÉSÉNEK 

ALAPITÓ TAGJAI. 

f „ 
'fOOZIJO:) 

* t 
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IV. 
A m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének 

állandó központi választmánya. 
Elnök : dr. Kovács József. 
Alelnök : dr. Szabó József. 
Jegyzők: dr Dulácska Géza; dr. Staub Móricz. 

í. Orvos-:>ebészi szakosztály: 

Elnök: dr. Poor Imre. 
Jegyző: dr. Hochhalt Károly. 

dr. Antal Géza, 
éil'. Arányi Lajos, 
dr. Balogh Tihamér. 
dr. Barabás József, 
dr. Báron Jónás, 
dr. Batizfalvy Sámp.el, 
dr. Bódogh Albert, 
dr. Dubay Miklós, 
dr. Dnlácska Géza. 
dr. Faludi Géza, , 
dr. Gebhanlt Lajos, 
dr. Halász Géza, 

dr. Hamary Dániel, 
dr. Hegedüs János, 
dr. Hirkó László~ 
dr. Kelen József, 
dr. Kurtz Gusztáv, 
1lr. Lichtenberg Kornél, 
dr. Lőry Ede, 
dr. Müller Kálmán, 
dr. Réczey Imre, 
dr. Rózsay József, 
dr. Schwimmer Ernő. 

Vidékiek: 

dr. Chyzer Kornél, S.-A.-Ujhelyen. 
dr. Ferenczy Alajos, Egerben. 
dr. Géber füle, Kolozsvárott. 
dr. Zarándi Knöpfler Vilmo8, l\Iaros-Vásárhelyt. 
dr. Üi>sikovszky József, Kolozsvárott. 
dr. Plichta Soma, Losonczon. 
dr. Pollák László, Nagyváradon 
dr. Szabó Dávid, Nyíregyházán. 
dr. 'rörök József, Debreczenben. 
dr. Varga Géza, Debreczenben. 
dr. Zelizy Dániel, Debreczenben. 

2. Egyes. természet tud. gazd. 

Elnök: dr. Szabó József. 
Jegyző : Mocsáry Sándor. 

Bernáth József, 
dr. Borbás Vincze, 

Emich Gusztáv, 
Frivaldszky János, 

dr. Gerlóczy Gyula, 
Gerlóczy Károly, 
György Aladár, 
Hantken Miksa, 

dr. Horváth Géza, 
dr. Hunfalvy János, 

és társad . szakosztály: 

Inkey Béla, 
Kriesch János, 

dr. N encltvich Károly, 
dr. Say Móricz, 
dr. Schenzl Gnido, 
dr. Staub Móricz, 
dr. Szabó Alajos, 

Sztupa György, 
Vadnai Károly, 
Xantus János. 
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Vidékiek: 

dr. Jedlik .Á n.rns, Győrött. 
l\fontedegói dr. Albert Ferencz Egerben. 
dr. Kuncz Adolf, Szombathelyen. 
Révész Bál int, Dehreczenben. 

v. 
Jegyzőkönyvek és ügyiratok. 

1. 

Az 1883. évi augusztus hó 23-:ín fari.ott megnyitó közgyülésröl szóló 
jegyzőkönyv és mellékletei. 

a) Közgyülési jegyzőkönyv. 

Elnök : Révész Bálint ref. püspök. 
Jegyző: Dr. Hochhalt Károly nagy-gyülési titkár. 

1. Elnök megnyitottnak nyilvánítja ~ , X~II-ik nagygyülé_st, 
emelkedett hangu, jeles szónoklat k1screteben, , melyben mm
denekelőtt fájdalmas érzéssel és kegyeletes tisztelettel meg
emlékezvén az elnöki székben elődjéről néhai dr. Szabó Imre 
szombathelyi püspökről, -- hangsulyoz~a azon tuclom~1yágak fon
tossúgát, melyeket a nagygyűlés képvisel, balacl~st e8 legszeb_b 
sikert óhajt an~1ak negyvenéves pályafutásán, s mt, hog:y a l11t 
és tudománynak két különböző regioja levén, ne támadja mi:ig 
egyik a másikat, ne iparkodjanak kioltani a hitet, az erkölcsisé-
get, mely nélkül emberi társadalom nem létezik. . 

A nagyliatásn beszéd kitörő. lelkesedés és tapsnharral fo-
gadtatott. 

2. Simonffy Imre kir. tanfosos, Debreczen v{tros polgármestere, 
élénk tetszés között üdyözli a nagygyülés szépszámu tagjait, 
egyuttal felajánlja Debreczen városnak 57 1/q ívre .te1jeclő s dr. 
Zelizy Dániel szorgalmas szerkesztése mellett megjelent mono
graphiáját. 

3. Veszprémy Gáspár, Hajdumegye alispánja, a megye részéről ki
nevezett küldöttség nevében fejezi ki üdvözletét és hasonlóan fel
ajánlja Hajdurnegye monographiáját.. 

Debreczen városa és Hajdumegye adománya h:ilás köszö
nettel fogadtatott. 

4. Révész Bálint elnöklő püspök, elnöklő társának gróf Degenf Pld 
Imre ő méltóságának levelét olvastatja fel, melyben a nemes 
gróf abbeli mély sajnálatát jelenti ki, hogy a gyülésen meg
rongált egészsége következtében, személyesen részt nem vehet; 
egyuttal a társulat müködése iránt való ércleklődésbfü 100 azaz 
száz darab aranyat bocsát a nagyg:yülés rendelkezésére valamely 
kitüzenclő pályamü jutalmazására. 

A nagylelkü adomány viharos éljcn ekkel fogadtatván, a ne
mes adakozónak jegyzőkönyvileg hálás köszönet szavaztatott; -

/ 
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egyuttal a pályakérdés ügyében készitendő terv elkészitésével a 
nagygyűlés nagyválasztmánya bizatott meg. · 

5. Felolvastatnak a következő testületek és törvényhatóságok üd
vözlő iratai: 

A magyar tudományos akademia, a ne~zeti muze_um, a m. 
kir. természettudományi társulat, a magy. lm. földtam társulat. 
budapestí orvosi kör, biologiai társula~, debreczen~ ref ... főiskolai 
tanári kar, debreczeni orvos-gyógyszeresz egylet, kir. muegyetem 
tanácsa, Pestmegye, Budapest főváros, Szombathely városa, 
Eger város, m. kir. erdészeti egylet,, BorsodmegY:e, Nagy-Várad 
városa, Szabolcsmegye, Alsó-Fehermeg:Ye, HaJdum~gy,e, bor
sodi orvos-gyógyszerész egylet, selmecz1 gyógyászati es ter
mészettudományi egylet, biharmegyei orvos-gyógyszerész és ter
mészettudományi egylet, hevesmegyei orvos-gyógyszerész egylet, 
maO"yarorszáo·i g·y6o"vszerész-egylet és a budapesti gyógyszerész 

b b bJ é k h l . t (, . testület, dr. Haynald Lajos bibornok- rse , a pannon a ~1 . anan 
kar, vasmegyei orvos-gyógyszerész · egylet, szathmármegyei kir. ka
tholikus gymnasíum tanári kara. 

6. Felolvastatott Miskolcz városának, továbbá Nagy-Várad város 
közönségének meghivóia. 

Mindkét megbivó szivesen fogadtatván, áttétetik a nagy-
választmányhoz határozathozatal végett. . 

7. Bemutattatik gróf Batthyányi Zsigmond urnak, mint a magy. kir. 
közalap csákovai kerületi főtisztjének, és a buziási fürdőbizott
ság elnökének, dr. Chyzer Kornél zemplén-megyei főorvoshoz, a 
nagygyűlés jelenle~ő tagjához intézett ~evel_e, melyben felk~re
tik, hogy szószólója legyen annak, m1szermt egy nagygyulés 
Buziáson tartassék. _ 

Áttétetik a nagyválasztmányhoz. 
8. Felolvastatik az állandó központi választmány teijedelmes jelen

tése, mely a pályakérdésekre, a megerősitett uj alapszabályokra, 
s ezek szellemében a központi választmány ujjászervezésére vo
natkozik. 

Kiadatik a nagyválasztmánynak. . 
9. Elnök inditványára az alapszabályok felolvasottaknak tekmtetnek: 

10. dr. Török József nagygyülési alelnök értekezik a magyarországi 
meteoritekről átalában s a kabai meteor-kőről különösen. 

A tudományos szakavatottsággal irt szép irályu értekezés 
köztet.szésben részesült. 

11. Dr. Popper Alajos, a debreczeni orvos-gyógyszerész egylet elnöke 
emlékbeszédet tart dr. Kain Albert felett. 

Részvétteljes tudomásul vétetik. 
12. Dr. Bódogh Albert nagygyűlési alelnök „az öröklés és öröklé

kcuységről" czimü előadást tart. 
Mindkét értekezés hangos tetszéssel fogadtatott. 

13. Elnök az orvosi szak megnyitására dr. Török Józsefet, a termé
szettudoniányi szak megnyitására dr. Hunfalvy János~, a tár
sadalmi szak megnyitására pedig dr. Király Ferenczet luván fel, 
a gyűlést befejezettnek nyilvánitja. 
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b) Gróf Degenfeld Imre a nagygyüléshez intézett levele. 

A ma,qyar 01"'vosok és Te?·mészetv1'.zsgál6k Nagygyülésének Deb1·eczenben. 

Tisztelt N agygyülés ! 

Midőn egyfelől őszinte örömemet és szives köszönetemet nyilvánítom 
ama valóban megtisztelő kitüntetésért s személyem iránti figyelemért, mely
lyel az 1880-ik évben Szombathelyen tartott nagygyűlés ez alkalomra nagy
gyűlési egyik elnökké lett megválasztatásom által megajándékozott; - más
felől kötelességemnek tartom - a legmélyebb sajnálattal ugyan - tiszte
letteljesen tudatni, miszerint bármennyire óhajtottam volna is ezen bizonynyal 
tanulságos és élvezetes üléseken jelen lenni, - a gyűlésen való ré -zvételben 
megrongált egészségi állapotom akadályoz, s kénytelen vagyok a napokban, 

. - mint azt ez időtáj ban több év óta tenni szoktam -, hosszabb időre für
dőbe elutazni, hogy ott egyfelől magas életkorommal járó gyengeségek, más
felől több oldalról igénybe vett munkásság által megfáradt testi szervezetemnek 
üdülést, s szellemi működésemnek is újulást szerezzek. 

Kérem azért elmaradásom fentebbi okadatolását elfogadható mentségül 
tekinteni, s szi vesen venni tőlem azon. a társulat működése iránti őszinte 
érdeklőclésemből eredő adományt, mit a mellékelt 100 azaz száz darab arany
ban az ezen nagygyülésből kitüzendő pályamü jutalmazására ezennel a tisz
telt nagygyü' és rendelkezésére bocsátok. 

Hazafiui üdvözlettel lévén 

Nyir-Baktán, 1882. évi aug. 6-án a tisztelt nagygyűlésnek 

alázatos szolgája 

' Gr. Degenfeld Imre. 

c) Az állandó központi választmány jelentése. 

Tisztelt N agygyülés ! 

Midőn a magyar orvosok és természetvizsgálók vánclorgyülésének 
Debreczen szab. kir. városa alkalmat ad, hogy pártfogása s bőkezi.i támoga
tása mellett XXIJ-ik gyülését megtarthassa, szivből jövő érzelem s hálás 
köszönet adja ajkainkra az üdvözletet 

Fogadják e gyülés nagytekintetü elnökei buzgó közreműködésükért, a 
lielyi bi7.ottság tagjai mindenre kiteijedő intézkedéseikért a központi választ
mány által "-- az egész nagygyűlés nevében - tolmácsolt Mlánk kifejezését. 

A központi választmány működéséből e jelentés körébe tartoznak a követ
kező tárgyak : 

A központi választmány dr. Kovács József elnöksége alatt számos tel
jes, szakbizottsági és albizottsági üléseket tartott. 

Iparkodott az uj alapszabályok alapján ujjáalakult gyülés működését 
eredményessé, tanulságossá tenni, - s e tekintetben nagyban támogatta őt 
a nagygyülés tisztikara s a helyi bizottság közreműködése. 

A megbizatásokban következőkép járt el: 
Voltak a választmánynak oly megbizatásai is, melyek elintézésének kor

szerű ideje még nem érkezett el, azonban a választmány folyton éber figye
lemmel kíséri állásukat, s nem fog késni az orvosi kamarák, gyermekker
tek, lelenczházak s az ojtás intézménye érdekében kellő helyen és időben 
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Jatbavetni a gyülés megbizása folytán befolyását. A. gyermekbalálozás tár-
gyában folt01:jesztette a XXI-i,k gyü~é~ fon~1ulázott ]nv~n.atát. ~ . cr 

Az alapszabályok értelmehen felevenkent a ,penz.~ar,t s \ev~l.~á1,~ me.b
vizsgálta R rendben találta., s ez alkalommal a ponztán es leveltan k1.mu~a
tást ide a gyülésnek beteijeszti, h~gy n~gyv.álas.ztmány~, által megv1zsg.tl
tatni s a pénztárnoknak a felmentvenyt kiadm sz1veskedjek. 

A pályamunkák érdekében megtétettek a kivánt intézkedések. Neve-

zetesen: , k l l · 
A Szurmák Vilmos-féle „A hazánkban honos kel~veny s po o var, o {aJ ~ 

nak tapasztalati adatok nyomán megh.atározása" ez~~ ~érdésre ket én 
határidővel, a pályadij összegét 300 fonntra emelve, k1tuztuk. 

Szombathely városa s herczeg Batthyány Gusztáv által pályadijra adomá
nyozott 100 -100 arany felhasználására. nézve szak?izottság~ink meghallga
tása után akként intézkedtünk, hogy nyilt pályázat 1ratott ki, <! ennek ered
ménye volt, hogy „A malaria betegségek kórtani, oktani s gyógyta~i szem
pontból, különös tekintettel hazánkra" czii;nü pá~yakérdés me~Jrásá\'al, 
legjobbnak ismert terve alapján dr. Ehrenreich r,ajOS, . orvos Szirákon; s 
„Vasmegye növényzeti viszonyai" c~imü pályamü megir~sá:al d;" BorMs 
Vincze szorgalmas növénytudósunk b1zatott meg a pályázati h1rdetesb<'n fog
lalt feltételek alatt. 

Minthogy e művek a jelenlegi vándorgyülésig el nem készültek, de <' l 
fognak a XXIIl-ik gyülés bekövetkezése előtt jóval készülni, azt az indi t
ványt terjeszti a választmány a XXU-ik vándorgyülés elé. miszerint liatal
rnaztassék fel, hogy ha a pályaművek a pályázat föltételeinek megfelelnek, 
s a választmány a mitveket pályadijra érdemeseknek találja, - nekik a 
pályadijt a XXUI. gyűlés megtartása előtt is kiadni joga legyen 

Dr. Poor Imre tanár 100 aranyos pályadijáért ,,I1:ja meg valaki az 
orvosi tudomány Magyarhonban fejlődésének történetét a legrégibb időtől a 
mai napig" - lej árván a pályázat határideje, a kellő időben e jeligével : 
„Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, 
nuntia vetustatis" egy munka érkezett be. Ez kiadatván birálatra. a választ
mány f. hó l-én tartott ülésében a biráló bizottság beadta Yéleményét, mely 
abban össz11ontositllató, hogy ámbár a világos, szép nyelvezettel irt mnnká
b~l na~y ,szo1:galom, so~ olvaso!tság l.átszik, de az inkább adatgyüjtemény, 
mmt tortenetll'ás; hozzájárul meg az is, hogy bár az összegyi.ijtött adatok 
becsesek és értékesek, azok nagy része éppen nem az orvosi, lianem más 
tudományokra tartozik: e szerint a pályamunka a kitűzött kérdést me(J' nem 
f~:itvé1~' .. s ~ fcladat,nak meg n~m fele~vén, a bir~l6k egyhangnlag azt ~ kitii 
'.'.?t~, d1.ual JUtalm~zasra ~em aJánl~atják. De mrntán a pályázat megfejtése 
J•~vore sem fog s1kerülm nagy teiJedelme miatt, azt indítványozza a biráló 

l
b_izo;t

1
skáf" s 1~ze1n nézetét a választmány is magáévá tette: „hogy a közgyn

e.~ JC eron~ o enne annak elfogadására, miszerint a központi választmány a 
d1jat, adomanyozó beleegyezésével, e pályakérdésnek körét kevesebb ic15rc 
tán é1;pcn e századra, 1agy még kisebb időközre szabhassa, megváltoztat~ 
hassa. 

. A Balassa János nevét viselő, a m. orvosok és természetvizscr{tlók 
Xf-1k nag_ygyüléséoek alelnöke emlékére dr. Halász Géza által javaslatba 
hozott 100 aranyos pályázat határideje 1883. ápr. 1-én jár le. 

A Sz?mbathel~t t~rt?tt XXf-i~~ ván~o_rgyü.lésen az alapszabályok módosit
tattak, 

1
S, ezek ~ nagymeltoságu belugym1mstenum :utal megeríísittettek. Ezen 

alapszaualyok ertelmében, nevezetesen az ügyrend 25. és 26. §§-ai szerint az 
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á~landó köZP?!iti válaRztmány <'zen vándorgyüléscn részben kicgészitendő 
reszben mC<YUJitandó. ' 
, . !.Ci~~é. zi.tendő az a 1 ~,Pi~ ó t~gokkal. E czélr:i. a választmány bizottsá
g~t k~l ~ott k1, s annak elotci:J.esztesét a választmány is mao·áévá tevén, a 
kozgyule ·J_1ez a ·zabál>' zerü eljárás végett beteijeszti. b 
. Az ugyrc~.d 2~-1k szakaszának a) pontja igy hangzik: ,,Alapítók azok, _ 

kik a. vándorgyulós ll'ánt való buzgalmuknak az által adtak kifejezést hocry 
orl'~ 1 Yagy termé zettudományi czélra pályadijul a vándorgyűlések ;.end~l
kezesére legalá?b 1 O? darab aranyat adományoztak." 
. . Ilye~rnk, kik. t . 1. 100 darab aranyat adtak s itt a történt adakozás 
1dej<' z ~,rmt emhttetnek :, Bala :, a János egyetemi tanár, KoYács Sebestyén 
Endre foorvo , Halá z Créza ÍOOl'\'O ·, Poor Imre ecryetemi tanár herczeg 
Batthyány Gu ztáv, zombathely Yárosa "' ' 

F.ájdalom.. a nevezettek közül Balassa s Kovács Sebestyén Endre elhal
tak, s igy az ügyrend idézett pontja zerint alapitókul herczecr Batthyány 
quszt~v, Halász Gáza, Poor Imre s Szombathely városa tekinte;dők. Fölem
h tendok e helyen azon lélekemelő körülmények, hogy tán egy társa
·ághan,. bármely téren ·em mutatkozott a tagok között, nemcsak a 
zelle~.1 tevék enységb ~n nagyobb buzgalom , de az áldozatkészségben 

sem tobb részvét, mmt éppen a magyar orvosok és természetvizsgá
l~k _nagy.gy~lésén. A nagyl elkű adakozók közül, kik részint tudományos, 
~:eszmt jótekony czélra szánták adományaikat, a főbbeket, kik nagyobb 
osszeget adtak, bálaérzé sel kell emlitenünk. K evezetesen a magyar or
voso.k és termé zetyizsgálók nagygyülé ein tett kötelező nyilatkozatok 
alarnán hg. Eszterházy Pál a földtani társulatnak évenkint 400 forintot fizet; 
Flór Ferencz és nej e nyugdij-intézetre 1500 forintot ajánlott; Bugát Pál egy 
pályakérdésre és a Schuster árvának több ezer forintot gyűjtött. Ezen nagy 
adakozások . ut~n ,felemlittetnek: Rózsay József, Batizfalvy Samu; Scitovszky 
J~nos, Kubrny1 Agoston, Pataky D, Szmmák Vilmos, Kovács Miklós erdé
lyi püspök, Hamary Dániel, Mayer István, Korányi Frigyes, Koczianovich 
.József, Buda, Rozsnyó és Dobsina városok, kik mindannyian 100-300 forin
tig adakoztak stb. 

. A választmány választott tagjainak egy harmada ülésszakonként kilép. 
Az UJ ügyrend életbe lépte után a fővárosi és vidéki tagok egy harmada_ 
arányosan kisorsoltatik. E tekintetben a választmány megtette a sorsolást, s 
annak eredményét következőkben terjeszti elő: 

1. Választandó 15 budapesti és 5 vidéki tag. 
2. Benmaradnak továbbra a választmányban: a) Budapestiek: Arányi 

Lajos, Bódogh Albert, Batizfalvy Samu, Bar„bás József, Báron Jónás, Dubay 
Miklós, Dulácska Géza, Halász Géza, Hochhalt Károly, Kelen József, Kovács 
József, Müller Kálmán, Poor Imre, Réczey Imre, '""" Bernáth József, Emich 
Gusztáv, Frivaldszky János, Hantken Miksa, Nendtvich Károly, Say Mór, 
Staub Móricz, Szabó József, Szabó Alajos, Xantus János, Gerlóczy Károly, 
György .Aladár, Szabó Alajos, Inkey Béla, va·clnay Károly. 

b) Vidékiek: Chyzer Korné!, Ferenczy Alajos, Hamary Dániel, Knöpfler 
Vilmos, Plichta Soma, Jedlik .Anyos, Montedegói Albert Ferencz, Géber 
Endre, Ossikovszky József, Kunz Adolf. 

Kisorsoltattak s ujolag megválasztásra ajánltatnak: a) B u cl a p e s
t i e k: Kriesch János, Schenzl Guido, Balogh Tihamér, Antal Géza, s ujo
lag megválasztásra: Lichtenberg Kornél, Faludy Géza s még kilencz tag; -
Vidékiek közül Pollák László, Szabó Dávid, Varga Géza, Zelizy Dániel és 
Török József. 
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Foglalkozott a választmány a gyülés „ÉVkönyvének" kérdésével is, s 
az eddig megjelent évkönyvek költségeit s egyéb felmerült köve~e~méi:yeket 
szemügyre vévén, arról győződöt~ n;eg,, bo~y azok. a vándor~yules os~zes 
költségeinek aránytalanul n~gy reszet kepez~k,, ~nnyira, b.?1P' tob,b ~em igen 
látogatatt, tehát nem jelentekeny be:ételt, igero nagygy~le~. e~elyevel ~zá · 
molva, általuk a vándorgyűlések eddig meg zavartalan penzugyi egyensulya 
is veszélyeztetve van. 

Mindezeknél forrva a vándorgyülések pénzügyéoek érdekében elkerülhe-
tetlenül szükségesnel~ tartja hogy Évkönyvünknek eddig l}övetelt, felette 
költségeS' szerkesztési módja' hagyassék el, jö~őben pecli~ az .!!;vkönyvek anya
o'ának rendezésében a takarékosság szempontJa legyen minyadó. 
0 

E szempontból kiindulva a jövőbeli Év könyvekre javasolja: 
1) hogy az Évkönyvbe egész teijedelmében csak ~z elnöki beszéde~, 

jegyzőkönyvek, jelentékeny okmányok s tudományos estelyflken tartott elo-
adások vétessenek: föl; · 

2) hogy a többi értekezések és felolvasások csak tömören és röviden 
közöltessenek ; , . .. . 

3) hogy az előadásnak így - ~sak a ~árg~ erdei;i;legé:re oss,ze!ont 
szövege kivooatilag, a mennyire lehetseges, az illeto szerzokkel egyetertoleg 
állapittassék meg ; . 

4) hogy rajzok és ábrák csak kivételesen nagy költséget nem kivánók 
mellékeltessenek. 

Ily megtakarítások mellett véli az áll. közp .. választi;iiány le~inkáb,b 
megegyeztethetőnek a takarékosságot a tudo~án~os U'án~ k1vánalm~ival es 
az egyes szerzők egyéni érc1ekeivel is. Ha peclig ilyen s_zig~ru . taka1:ekosság, 
vagy egyik-másik nagygyűlés látogatottság~ folytán i.smet ~elentekenyebb 
összeg állna irodalmi működésünk rendelkezesére, ugy JarnsolJa: , 

5) hogy bizonyos összeg erejéig alkalmilag olyan p~lyanyertes szerzők 
segélyezte~senek, kiknek - absolut becsű pályaművére kiadó ~101?1 talá~ko
zik, de a mely műnek kiadatása átalános tudofl?-ányos ~agy hazai vi~~onya~k
hoz kötött szempontból kivánatosnak mutatkozik. Az ilyen pályamuvek loa
datása azonban csak azon föltétel alatt volna anyagilag támogatandó, hogy 
a szerző a segély-összeg nagyságához arányos és előre meghatározott számu 
példányokat a nagygyűlés rendelkezésére bocsát. 

Ké1jük javaslatunk elfogadá~át. . „ , 

Kötelességünknek tartjuk beJelentem, hogf .a ~· gyules h~tározata 
folytán hazánk ásváoyvizei érdekében, ásványvlZl b1z~t~~á~ot alalntottu~k, 
azt kibővítettük, önálló hatáskörrel felruháztuk, azon k1kotessel, hogy a v.LU-
dorgyülésnek működéséről jelentést ~egyen. . , 

Végül bemutatjuk a gömör-kishontmegyei orvos.-gyógys.zer~sz egylet 
i n dit v á ny át, melyet általunk a nagygyüléshez beterJ esztetm ker. 

A közgyűlés elé tei:jesztett ezen jelent~sü?-k tanuságot t~~~, a:r?.l, hog7 
a gyűlések érdekében a ránk bízottakat t.elJesi_tettük. Megg~ozode,sunk a_~, 
hogy ha akarat s önzetlen tö~·ekvés nem h1ányz1k, ~k~c~r csekely sza~u g}'~~ 
lésünk is sokat tehet a termeszettudomány népszeru::i1t~s~ által a m.1veltseg 
fokozására. Ha az a munkálkodás, melyet gJülésünk kifeJt, ezentul is ható
ságaink s magyar népünk rokofüzenves _megitélésében rész~sül, ,akkor nem 
fogunk lankadni czéljainkért küzdeni, hisz a~ .édes, haza erdekeben buzog 
szívünk midőn ernyedetlenül követjük a költó mtéset: 

„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre d~rül." 
Budapesten, 1882. aug. 21-én. 

Dr. Dulácska Géza, Dr. Kovács József, 
az állandó közp. választmány elnöke. az áll. közp. v. jegyzője. 
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II. Az orvos-sebészeti szakosztály üléseiről szóló jegyző-
könyvek. 

a) Az 1882. aug. 24-én d. e. tartott ülésről szóló jegyzőkönyv. 

Rlnök : Dr. T ö r ö k József Jegyzők: Dr. D u b a y és dr. Imre József. 
1. Dr. Török József megnyitja a szakosztály gyülését egy adresse-szel, 

melyben az egJbeg}'ült tagok üdvözlése után az orvosi tudomány utóbbi időkben 
tett előmeneteléről szól, megköszönve előbb a megtisztelő megbízatást. 

Előadása végén szívélyesen üdvözli az egybegJülteket s a szakosztály 
g}'ülését megnyitottnak nyilvánítja. 

Dr. Halász Géza megköszönve a megnyitó elnök ép oly kimeritő mint 
kitünő adresse-szét, neki jegyzőkönyvi köszönetet indítványoz, mit a szakosz
tály átalános helyesléssel elfogad. 

2. A szakosztály következőleg alakul meg. A mai ülések elnökségére 
közfelkiáltással Török József, a többiekre Ossikovszky József tanár és Pop
per Alajos, jegyzőkké pedig Dubay Miklós és Imre József lettek szintén 
közfelkiáltással megválasztva. 

3. Kovács József tanár dr. Patrubány Gerő főorvosnak, ki a dyphte
ritis tanulmányozása iránt még a XX-ik nagygyülésen vállalt kötelezettsé
get, személyesen azonban most sem jelenhetett meg, - hivatalos jelentését 
nyujtja át az elnökségnek „az 1881-iki dyphteritis és az az ellen 
alkalmazott praeventiv rendszabályokról", melyet a szak
osztály áttanulmányozás és jelentéstétel végett Popper A.-nak ad ki. 

4. A nagyválasztmányba beválasztattak az orvosi szakosztály részéről : 
Dr. Molnár, Orbai J., Fuchs G., Hegedüs J, Hirkó L., Kain D., Ehrenreich 
F , Ujfalusi J., Lichtenberg K., Supper L., Serli S., Hetényi F., Baruch G, 
Tf>gze J. · 

5. A bejelentett előadások sorrendjére nézve megállapittatik, hogy ma 
Lichtenberg, Faludi és Tóth, holnap pedig Ko\'ács József tanár fogja meg
tartani előadását; a többi előadások pedig a bejelentési sorrend szerint fog-
nak elosztatni. · 

6. Lichtenberg Kornél .A M e ni e H - fél e bánt a 1 o m ró l s a rl na k 
v is z o n y ár ó 1 a teng e r i b e te g s ég h e z" értekezik. 

7. Dr. Faludi Géza értekezik a „A resorcin hatásáról has
menés eknél." 

A felolvasás után kifejlődött eszmecserében Dulácska G. kijelenti, 
hog}' a resorcint nem sokra becsüli ; láz ellen és syphilis ellen semmit sem 
ér, és dysenteria ellen alkalmazott befecskendezés után mérgezést tapasztalt. 

Imre J. köthártyai váladék elmulasztására találta alkalmasnak és 27-es 
oldatát szemviznek ajánlja. 

Hochhalt félgrammos adagokban is rosszhatásunak tapasztalta az ér
verésre. 

8. Molnár István nA spártai nevelés mint a nép eltörpü
l é s én e k é s e 1 s a t ny u 1 á s á na k fő e 11 e n s z e r e" czimü értekezést 
olvas fel. Lelkesedéssel és szép nyelven irt művében a nép erkölcsi és testi 
elsatnyulásának okául a hülyék, bujakórosok stb. összeházasodását hozza fel 
s ajánlja, hogy az orvosok és papok ez irányban jobban ügyeljenek, a kato
náskodás ideje rövidittessék meg, a lányok. igen korán ne menjenek féijhez. 
A tetszéssel fogadott felolvasás után dr. Baruch G. javasolja, hrgy a hiva
talos egészségügyi statist_ika megbízhatatlan lévén, kélje a szakosztály a nagy 
halálozás okainak kipuhatolására kormánJbiztosok kiküldését. 

2* 
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Török J., Bódogh A. és Kovács J. felszólalása után abban állapodott 
meg a szakosztály, hogy intéztessék ez ügyre vonatkozó részletes javaslat 
irásban Molnár és Baruch által a gyüléshez a kérdés előkészitő tárgyalása 
végett. 

9. Spitzer M. „K ö z le m én y e k az i r i d e c tomi a köré b ő 1 g y a
k o r 1 a ti s z e mp ont b ól" czim alatt tart előadást. 

A tárgysorozat be levén fejezve, elnök az ülést berekeszti. 

b) Az 1882. aug. 24-én d. u. 3 órakor tM·tott ülésről szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Dr. Török József tr. Jegyző: Dr. Dubay Miklós. 
1. Az elnök a gyűlést megnyitja. 

, 2. Dr. Tóth Imre felolvassa értekezését: ,A bán y ász - a sz á 1 y ró l 
·es oktanáról." 

. Dr. Báron Jónás indítványozza, hogy előadónak fáradalmas és önálló 
vizsgálatokon alapuló dolgozatáért a szakosztály köszönetét fejezze ki. 

Egyhangulag elfogadtatik s felolvasónak köszönetet szavaz a szak-
osztály. , 

3 . . Dr Aldor A. több hugykő bemutatása mellett szól a Bige 1 o w
f ~ 1 e _11 t h o 1 a p a x i ,áról s a vidéki gyakorlatban alkalmazhatóságáról. 
b1zony~tva, hogy a kómetszés ezáltal soha sem fog kiszorittatni, mert vi
szonyarnk közt nem végezhető mindig, s mivel a kőmet~zés kilátásai nem 
oly rosszak, hogy minden áron elhagyandó volna. A mí.ítét utolsó szakában 
t. i. a k? kihuzásánál ajánlja, hogy a fogót minél mélyebbre kell a kő alá 
b_~veze~m, ~ azután a fogantyujának felemelése mellett kinyitni, mire leg
tobbuyire sikerül a követ a fogóba szorítani s kihuzni. 

4. Az idő előrehaladottsága miatt Dnbay Miklós előadása a Meta11os
kopiáról holnapra halasztatik s al:kor reggel legelőször is az fog rnecr-
tartatni. 
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c) Az 1882. aug. 25-én tartott iilés1·ől szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: dr. Ossikovszky József. Jegyzők: dr. Dnbay Miklós és 
Imre József. Jelenvolt 49 tag. 

1. Az elnök megnyitván a szakülóst, a fennálló szabályok értel
mében felhivja a. sza~rnsztályt, hogy a helybeli intézetek megrizsgálása végett 
kebelébol ~zon utas1tással küldjön ki egy szlíkebb bizottságot, hogy az már 
holnap te1Jeszsze be észleleteit. 

A szak?sztály e végből Dulácska Géza elnöksége alatt Fuchs, I-Impary, 
Halász és Ujfalussy tagokból álló bizottságot küldi ki. 

• „ , 2:, Elnök bemutatja. dr. Schaller Fr. székesfehérvári orvosnak a nagy
g~ulestol az orvos-sebészi szakosztályhoz véleményadás végett kiadott bead
V<~nyát, J:?.elyben fcntnevewtt orvos arra kéri a vándoi·gyülést, hogy az a 
ken,szeroJtásra nézve, illetőleg annak mellőzése végett véleményét nyil
vámtsa. 
. ~zen beadván~ a sz~kbizottság~oz utasi,ttatik azon föltétellel, hogy az 
Jelentest tegyen felole meg a holnapi szakülesen. · 

3. Dubay Miklós „T h e rap e n tik u s adatok az e pi 1 e p s i a 
gy ó gy i t :í s áh o z" czim alatt előadást tart. 
. 4. Kovács József tr. „ a h-as ny i t ás s a l j ár ó m 1'.H é te k k ö r ü 1 i 
t a p a s z t a l a t a i r ó l" értekezik. 

Roth Ferencz indítványára a szakosztály Kovács József tanár-
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nak átalános éljenzés mellett jegyzőkönyi köszönetet szavaz kitűnő elő
adásáért. 

5 Báron Jónás „a z u j ab b s eb k e z e 1 é s r ő l" értekezik. Az erre 
vonatkozó ismereteket történetileg és birálatilag kimerítően tárgyalja. Elő
adásának befejezésénél azt jósolja, hogy a jodoformot nemsokára egészen 
mellőzni fogják a sebészetben. 

Kovács József tr. eh ez füzőleg a spreynek bizonyos viszonyok között 
korlátolt jogosultságot kíván megóvni, - egyebekre nézve egyetért előadóval. 

6. Bódogh Albert felolvassa dr. Kun Tamás értekezését "az a n ti
s e p t i s fo n t o s s á g á r ó 1 a t ö r v é n y s z é k i g y a k o r 1 a t b a n." 

7. Chyzer Kornél „a M y i a s is egy esetéről" tart rövid előadást. 
Az idő nagyon előrehaladván, elnök az ülést délután 1 órakor berekeszti 

cl) Az 1882. aug. 26 -án tartott iilés··ől szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Dr Pop p e r Alajos. Jegyzők: Dr. Du b a y Miklós és dr. 
I m r e József. Jelen Yolt 37 tag. 

1. Elnök megnyitván a szakülést, felszólitja Tomm Bélát előadásának 
megtartására. 

2 Torom Béla "a j ár ás- és körorvosok közti viszonyokat" 
fejtegeti, felsorolYa azon anomaliákat, melyek az 1876-iki XIV. trvczikkből azáltal 
származnak, hogy ngy a járás- mint a kör- és községorvos9k ugyanazon hi
vatalos teendőkkel vannak felruházva, minek folytán aztán egyik sem Yégzi 
azokat igazán, miért is a l>özségi ügy a legszánandóbb állapotban sinlődik. 
Inclitványozza ennélfogva, hogy a szakosztály egy okadatolt emlékiratot in
tézzen a magas kormányhoz ezen viszonyok rende_zése ügyében, melyben 
egynttal illnstrál va legyen a mostani orYosi fizetések aránytalan csekélysége. 

Ezen inclitvány, mint nem szakérdekü, hanem mint mely az orvosok 
bizouyos osztályát kizárólag illeti, annál kevésbé fogadtatik el, miután épen 
ma délután van a községi és körorvosok országos egyesületének összejövetele 
kitüzve, miért is a szakosztály azt ezen testület eleibe pártolólag átteijeszti. 

3. Telegdi lfoth Ferencz értekezik „a -gyomor csuk lob ró l", szö
vettani alapon tárgyalYán az idült gyomorlobok gyógykezelését. 

4. · OssikoYszky József tr. értekezése „A cl a 1 ék a p h o s p h o r mér
g ez és kórtan áh o z" átalános érdeklődést kelt és főleg· ujabb vegytani 
eljárások ismertetése által tünt ki. 

Dulácska G. inditványára a szakosztály előadónak jegyzőkönyvi köszö-
netet szavaz. 

5. Hochhalt Károly „a Huebner-fóle agyütórbántalomról" 
értekezik. 

6. Maurer Károly ltj-verbászi községi orvos 76 darab különböző hugy
követ mutat be, melyeket ő csaknem minden orvosi segédkezés nélkül ol
dalmetszés utján eltáYolitani tudott, a nélkül, hogy a mí.ítettek közül kettőn 
több halállal végződött volna. Körülményesen ismerteti ez egyszerü műtéti 
eljárást és a még egyszerübb intézkedés módját. 

7. Kelen József ismerteti a B u cl a p est fővárosban 1880-1881-ben 
tartott dy p h te r i ti s - j árván y t, Yalamin t azon óvóintézkedéseket, me
lyek már foganatba vétettek és ama rendszabályokat, melyek még szüksége
sek lennének, de a melyeket tulszigoruk miatt foganatosítani nem lehetett. 

Miután ugyanezen munkálat jelentéstétel végett a szakosztály által Popper 
A.-nak lett kiadva, azért a szakosztály megköszönve a főváros t. orvosának 
figyelmét, ezen jelentéstélel meghallgatásától az idő rövidsége miatt eláll. 
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Kiss FerPncz hozzászólva a tárg h , 1 szigorubb elkülönítésre kivánja fektetnl oz _t a „e~~ag~obb, sulY,~ a lehető leg-
zása által a legjobb siken:el keresztül Ís m~irt ovin~~~egénel eroszak alkalma-

s. Dulácska G. „az rnsularis scle r . ·ól" é t . 
alapján v~zolva a kó1jeleket és konstatiff a h o ~ i skr . . r ~kez1k; kóresetek 
állandó nllamáramnak tartós alkalmazá J á1t ~gy orai fehsmeres mellett, 
azt egy ily volt betegnek bemutatott ir~~p,ró~á.gby?gyu~át~átklehet elérni, mint 

9. Elnök · elenti h . . . 1 izonyi ~ . 
Schaller FerenJznek ~ ~zgJro~z~~~:~~;t~11fu1si~~t~ttság Yél~ménye s~erin_t dr. 
kényszerojtás kérdése a jövő gyűlés első tár azo~ k_éielm_:, ~:nsze~·m~ a 
legyen, . mih~z a szak~sztály is kivételesen f~:~l-á~~io1;1e~:~ k1~. telJes1tve 
~osta~ JOgos1tva nem erzi és habár távollevőknA . , d·t á i _a1fi1a magát 
vetetm nem szoktak. m 1 v nya1 gyelembe 

10. Mayer Ágostonnak értekezését az u tó h á 1 y 0 g k k . 
táv o 1 i t ás i módjáról" Dubay M. ol~asta fel. , . o o r a 1 e 1-

11. Dr. Dulácska bemutatja a b ·· I ·· · á · 
z és é t Molnártól. 0 0 n 1 s v á n Y v 1 z vegye 1 e m-

12. Dulácska Géza mint a helyb r · té t k · , 
bizottság elnöke, je}enté~t tesz ezen elj~;á1~·ól~e e megtekintesére kiküldött 

A kórházra nezve megjegyzi hog h f, 1 · · 
arról, hogy Debreczen városa szá~dékoiik ~tj ~,ó1~~~atl~ft~~~o~t~t v~lna f t 
':oln~, hogy Debreczen hatósága, mely annyit áldoz minde . i, m i_ vl nyoz a 
;:g/e~. kéressék fel, hogy a szenvedő emberiség ügy~~-\\sa :s~~~J~~; 

Dicséri a ref. ápoldában behozott rend t t" t á 
a gyengélkedők számára szükséges infirmaril~~ot isz as g?t, ,ápolást, , cs_akis 
folytonos orvosi felüayeletét nélkülözte Ezen s .tés . akz lilntezet egyen_emek 
. .. '11 d"t o • eo-1 em e ene mert m d 

gyonge rn o nem. szükséges mindjárt kórházba 
0
külde · , ' ·t l". i~ en 

tatlan b,alesetekre is gondolni kell. 111 es mer e 01 elatha-

zését HNeezmagotsnl~k találta al kath. ápoldában az ápolt öreg egyének étke-
. UCJa, van-e a ap, mely ezen segith t d · 

naponta. egys~eri étk_ezé3 ö~·eg egyéneknek kevés. e ne, e annyit tud, hogy 

mekek~1\sm,ero1eg ~yll~~~ozik a nőegylet árvaházáról, az azokban ápolt gyer-

togatott ~:~ ~e~z~~i:~~ aésg~:i;;;~:§~~\t ~e~~~~l:~e~·ed~~óra, .·~iözben lá-
Elnok a szakülést délutáni l '/

2 
órakor bezáija. nyero · 

Ill. A természettud?mányi szakosztály üléseiről szóló 
Jegyzőkönyvek. 

a) 4z augusztus hó 24-én ta1'lott ülésről szóló jegyzőkönyv. 
• Elnök: dr. Hunfalvy János. Jegyző: Véber Antal. 

l. Hunfalvy János akadém"· · ., d t· . é , 
szakosztály elnöke mi do"' . ilai t1 etn es ,ig s a termeszettudományi 
V á 1 t Ó á 

' n a megie en ago1rnt üdvözölte az e' o· 11 aJ· lat 
o z s g áról" 'óló ' t k ' , · ' " · 0 ' ' 

szettudományi szakoszt~~y ül~~éet. ezesevel nyitotta meg az összesített termé-

szakcs1~z .elnök é~·tekezé,,,sének .. ?ef~jezés~ után az alapszabályok követelte 
hogy tlir~~i~~ ~~g~l~l~ul,1s~t tuz1_ ki napi, rendre. Egyhangulag határoztatik, 
tudomá . l , tá1y egyult ta_g ok csekely számát, az összesített természet-

nyi sza rnsz Y nem oszlik meg csoportokra, hanem mint egyesült 
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szakosztály végzi működését, s a mai napra aug. 24-re Hunfalvy Jánosti 
holnapra, aug. 25-re Jedlik Anyost elnököknek; Véber Antal~ a kegyes~·endi 
gymnasium és Fábián Lnjost, a kereskedelmi i -kola tanárait állandó Jegy
zőknek választván meg. 

2. Az elnök tekintettel arra, hogy a szakosztály összesítve végzi 1;ll~t-
ködését, 15 választmányi tag megválasztására hívj a fel a szakosztály tagiait. 
A gyülés a választást megejtvén, a következő tagok vá~asztattak me~: 
Frivaldszky János, Montedegói Albert, Csató János, Rozsnyai Mátyás, Jedli~ 
Ányos, Borbás Vincze, Kuncz Adolf, Gotl Ernő, Bernáth József, . Somogyi 
Rudolf, Tamá:;sy Károly, Nagy IstYán,NagyPál, Kovács János, Antolik Károly. 

3. E 'választás meg~jtése után a napi elnök felhívja az egybegyűlt 
tagok figyelmét F. Rodwell malboroughi tanárnak _angol nyelven tartandó 
előadására a modern vulkanologiáról. 

4. Augusztus 25-ére délelőtt 9 órára tüzetett ki Bernáth József érte-
kezése a magyarországi ásványvizekről. 

A tárgysorozat kimerittetvén, az ülés elnök által berekesztetett. 

b) Az 1882. augusztus hó 24-6n délben ta~·tott választmányi ülésről szóló 
jegyzőkönyv. 

Elnök: Hunfalvy János.Jegyző: Fábián Lajos. 
1. Hunfalvy János elnök ur megnyitván a gyülést, előadja, hogy Kiss 

József, hajdúmegyei kir tanfelügyelő ur írásbeli kérvényt adott be a vá
lasztmányhoz ana nézve, hogy a természettani szakosztály alakuló gyülésén 
elnök által tartott értekezés egész te1jedelmében, még a jelen év folyama 
alatt kinyomattassék és jutányos árban a tanítással foglalkozó egyének által 
könnyebben megszerezhetővé tétessék 

A választmány - tekintve a gyakorlati életben beállható hasznot, 
mely az értekezésben hangoztatott eszmék elte1jedése által a haza érdeké
ben előidézhető - a beadott kérvényt nemcsak elvileg helyesli, hanem a 
nagygyülés választmányához pártolólag teijeszti át. 

2. Elnök tekintettel azon körülményre, hogy sokan nem tudják a ter
mészettudományi szakcsoport gyüléseinek idejét, indítványozza a gyűlések 
idejének megállapi tását. 

A választmányelnök által tett indítványra a gyülések idejét állandóan 
reggeli 9 órára tüzi ki. . 

3. Az értekezések sorrendje kerül vén tárgyalás alá, elhatároztatik, 
hogy Bernáth József „ a magyarországi ásvány-forrásokról" és Véber Antal 
„a földrengésekről" augusztus hó 25-én fogja értekezletét megtartani. 

c) Az 1882. aitgitsztus hó 25-ikén tadolt ülésről szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Dr. J e cl 1 i k 1\.nyos. Jegyzők: Fábián Lajos és V éber Antal. 
Mielőtt rátérne elnök a tárg_ysorozat megállapitására, kéri a szakosz

tályt, szíveskedjék azon előadók értekezéseit meghallgatni, kik egyéb teen
döiknél fogva Ielolvasásaikat mai napon óhajtják megtartani. 

1. Dr. Kiss Károly értekezést tartott na s z é n k ö n e ny e k é g é s é-
rő la chlorgázban". · 

2. Straub Sándor értekezik „a z energia e 1 e k t romos áttét e-
1 érő l". 

Előadó bevezetésében az erő - átalában az energia - megmaradá-
sának elvével foglalkozik. Energia kétféleképen nyilvánulhat: a helyzetben 
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és moz&ásban. Egy test, mely bizonyos magasságra emeltetett, helyzeténél 
fog,va bizony~s energiáva~ - P?tential~s energiával - bir; ha mozgását le
fele megkezdi, akkor a kmetikai energiát veszi fel. Ha a földre lezuhan ak-
kor vagy munkát végez, vagy hővé változik át. ' 

Felsorolja előadó azután azon módszereket, melyekkel elektromos ener
gia ny~rhető. A galvan elem, a the.rmo-oszlop, a dynamo-elektromos gépek 
stb. mmd arra szolgálnak. Ismerteti a generatorok és mótorok közti össze
függé.st, az elektromótoros erőt valamint az energia átvitelének lényegét. Az 
energia elektromos áttételének legegyszerűbb példáját a telephon nyujtja. A 
telephon sodron~ végén egy .generator, - egy mágnes elektromos gép -
van, mely energiát hang al~kJ~ban nyer, s elektromosságot ad. ·A másik vé
gen van egy mótor .- m~sik. Ilyen gé~ - mely elektromos energiát nyer 
s hang.ot ad. Az átvitel i:nmdig veszteseggel jár. Minél nagyobb a távolság, 
annál mkább k_ell fokozm az áram feszültségét. De ennek is van határa, mert 
a magasra feszitett áram a sodronyt megolvasztja. A kisérletek azt mutat
ták, hogy az .elektromos .ene~:gia 50 százaléka 15 centimeter átmérőjű sod
ronyon 300 kilométerre viheto át. Nem akadályozza azonban semmi sem azt 
hogy_ eze? pont ismét egy 350 kilométerre eső ponttal köttes~ék össze, me~ 
lyet isme~ 50 százalék.~esztes~ggel ér el. Ezek szerint tehát az energiának 
25 százaleka, mely a kundulási pontnál állittatott elő 700 kilométerre tehető 
át, m~ly tekintve a természeti erőforrásokat, mint a Yiz, szél eleven erejét, 
valamip.t ,az apályt s dagályt nagy fontossággal bir. 

Att~r ezután az elektromosság akkumulatiójára. Ismerteti a másodrendü 
telepek lenyeg~t. „01~ e~emeket, melyek önállólag áramot adni nem képe
sek, hanem eloszor mditott áram segélyével töltést i<rényelnek másodrendü 
elemeknek nevezzük Fölemlíti azután, hogy Planté ~ár ezelŐtt 20 évvel 
foglalkozott ~á~odrendü elemek előálli.tásával. Ő t. f ~zt tapasztalta, hogy 
ólom lapok h1gifott kénsavba mártva, ily elemek eloállttására kiválólap: al
kalmas~k,. melyek Trouvé által az orvosi praxisba is behozattak. - Áttér 
Faure Jav1tására. Ez utóbbi által módositott elemeket vizsgálat alá vették 
s, az ei;edményt az „A_c~démie d.~,s Sc~e?-ces" mán:zius 10-kén tartott gyülé
sen oh asták fel. 1\ k;serlete.k, fo _czelJa volt megmérni: 1 azon rnunká.t, 
me~! a telep megtoltesére kiv.antatik; 2. azon elektromos mennyiséget, mely 
a. t.ol~és folyamán fe~hal~oz~dik; 3 azon elektromos mennyiséget, mely a 
lasutes alk~lmával kiaclat1~ ,es 4. azon munkát, mely tényleg a kisütés al
ka~mával vegeztetett. A Jnserletek végeredménye az volt, hogy az aklmmu
lat10 a dynamo-elektromos gép által adott energiának 40 százalékába került. 

. ~elemliti továbbá előadó az elektromosság sokoldalu -alkalmazását. 
Kivá~.1a, h?gy müeg~.~t~,münkö~ ~z el~ctro-technika . mint .különálló tárgy 
a~ass~k ~lo, .mert. a JOVO „ mérnokernek epen ugy kell ismerm az elektromos
s~g t?rvenyeit, mmt a goz feszerejének, vagy a folyó viz munkájának tör
venyeit. 
„ V: égre. az el~kt~·omo::; energia áttételének egy specialis-- a légkör fel

so.bb ret.egei physilrn1 állapotának kikutatására való alkalmazását hozza fel. 
KimutatJa, hogy meteorologiai ismereteink a felsőbb reo-iokat illetőleg na
gyon ~iányo~ak Jelenleg még nem vagyunk képesek határozott törvénybe 
foglalm gyarapodó magassággal a hőmérsék csökkenését · a különböző réte~ 
gek nedvesség tartalma is ismeretlen előttünk. A földmágnesség intenzitá
sának. kevesbülés~, va.Iamint a felsőbb rétegek összetétele még mindio· 
megfejtetlen kérdes. Mrndazonáltal felsorolja előadó az ez irányban tett ki~ 
sérleteket is. 

Végül egy kis készülék vázlatát mutatja be, mely a felsőbb regiók 
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meteorologiai tüneményeiuek buvárlat.ára alkalmas lehet. A készülék légcsa
var által emelkedik, melyet elektromágnes forgat, mely a földön levő ge
naratortól kapja az energiát. Az erő áttételére szolgáló sodrony sulya a 
minimumra veendő. A készülék belsejében levő barometrograph, elektroscop, 
s thermo-metrograph automatikusan jelzik a magasság növekedésével elő
forduló változásokat. 

3. Bernáth József „a magyarországi ásványvize kr ől" értekezett. 
4 Borbás Vincze értekezik „V a s megy e fi órájáról", melynek leirá

sával a magyar orvosok és természetvizsgálók központi választmánya bizta meg. 
E czélból ez év folytán 8 hónapot töltött a megyében, mely iclí5 alatt 

sok érdekes adatra bukkant, de azért mindössze a megye flórája még sem 
nagyon gazdag. A megye flórájának érdekessége körülbelől összefügg a ter
mesztett növényekével, különösen a szőllőével. Északon nincs szőllő, sőt a 
középrészen is savanyu a bor, azért a balatoni bornak nagy a kelendősége 
a megyében. Északon a rozs, árpa és zab mellett gyakori a komló ültet
vény, mint másod vetés a pohánka, a rozs után a len, stb. Itt a növényzet 
is kevésféle, csak néhol játszik az alhavasi szinbe. A megye közép részében 
már kevertebb a vegetatio, s főleg Kőszeg vidékén válik ki. A déli és dél
keleti részen a bor is jobb, a vághegyi és kis-somlai bor a somlainak nem 
sokkal áll utána. Itt, valamint a gözsfai hegyen és Sz.-Gothárdnál a Vár
tetőn tobb növény van, mely másutt a megyében hiányzik 

A megye flórájának alkotó részei főképen alhavasi, nyugoti és austriai 
mecliterran növények és néhány keleti polgár. Az alhavasi növényzet inkább 
az alacsonyabb helyeken található; mint a megye legmagasabb pontján a 
sz á lk övön (Geschriebener Stein) nevezetes e tekintetben Pinkafő (Cen
taurea Pseudophr.ygia) Borostyánkő és Redlschlag vidéke (Thesium alpinum, 
Polygala Chamaebuxus, Alnus viridis stb.) Mész, homok és sóstalaj a me
gyében felszinre nem kerülvén mint talajnem, azon növények közül, melyek 
ezen a talajon élnek, itt kevés jelző van, a basalton az A 1 y s s u m s a x a
t i le, a palán pedig az Epilobium collinum és Campanu la ro
t undi fo 1 i a nevezetesek. Termő helyek szerint tekintve a megye flóráját 
főkép az erdők meg a mocsnras vidék a nevezetesek. 

Az erdőknek a gesztenye, meg a fenyvek kölcsönöznek kiváló érdeket. 
A gesztenye Rohana és Rőt közt ereszkedik a tölgyerdők alá, s helyenként 
óriás példányai vannak. A N ori havasok itt is gesztenyével hanyatlanak 
kelet felé, mint az Alnesek elél felé. - A fenyők Vasmegyében dombos vi
déken is összefüggő erdőt alkotnak s számra nézve talán e fák a leggya
koriabbak a megyében. Ebből a nagy elte1jeclésből meg a fenyvesek kisérő 
növényzetéből előadó Vasmegye halmos vidékén is eredeti termő helyen 
találja a fenyveseket, melyek itt ép oly alacsonyrn leereszkednek, mint a 
különben havastetői A 1 n u s g 1 u tin o s a is (zöld égerfa) Vasmegyében E 
fenyvesekben ugyanazon kevésféle növények élnek, mint a magasb vidéki 
ősfenyvesekben: Vacciniumok, Pirolák, Calluna, Lycopoclium. A Calluna 
(Erica) vulgaris egész 1,;sapása az erdőknek és legelőknek, mert töméntelen 
s a jószág nem eszi. Az erdők többi alkotó része: tölgyek, bükk . és nyir, 
melyben sovány a legelő. Sok helyen Prunus Paclus és szelicl gesztenye is ' 
van az erdőkben. A pelyhes tölgy c~ak a Ságh, Hercseg és Kis-Somlyó 
1etaro1 t bokrai közt teng. 

Vizi növényekre főleg a Gyöngyös (Trollius), Rába (Peltaria és a 
Mura (Myricariae) módositják a vegetatiót. L6gszebb mocsári növény for
mátiót a Rába mentén találni, Körmendnél még a sulyom is teng, Vasvár-
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nál zsombék, a Marczal vidéken Kis-Czell körül a földes turfa képződik. 
'l'iszta turfára idáig előadó nem akadt. 

Daczára, hogy a megye flórája nem nagyon gazdag, még is sok érde
kes adata van ; vannak növényei, melyek idáig csak e megyéből ismerete
sek: Hydrilla, Galium Parisiense, Rosa collina stb. Egy rózsa talán egé
szen uj is, mely ha az ismételt vizsgálatok nevet kívánnak, előadó Rosa 
victoria Hungarorumnak fogja nevezni, mert a szt.-gothardi csatamező fölött 
emelkedő hegyeken terem. Vannak növényei. melyek az országnak csak 
egy helyéről vagy kevés helyéről voltak ismeretesek idáig, mint a 'l'ypha 
minima, Lolium linicola, Camélina drntata stb. stb. 

5 A harmadik ülés vezetését Frivaldszky János fogj a eszközölni. 
6. Aug. 26-án Vedrődi Viktor „a gázgyártásról" és Fábián Lajos 

„ az anyagvfodorlásról" fognak értekezni. 
7. Elnök köszönetét nyilvánítja a felolvasóknak; felszólítja a szakvá

lasztmányt szavazásra, melynek folytán Straub Sándor értekezésének az év
könyvbe való felvételét elhatározza. 

cl) Az 1882. augusztus hó 26-án ta1·tott ülés1·öl szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Frivaldszky János. Jegyző: Véber Antal 
1. Fábián L. Mór értekezése „a z anyag vándor 1 ás a te r m é

sz etb en." 
Előadó bevezetésében fölemliti, hogy kétféle vándorlás van, egyik 

szellemi, másik anyagi természetü, elsőt képezi némi tekintetben a jelenlegi 
vándorgyülés, másikat pedig az anyagvándorlása a nagy természetben. 

Fölemlíti ezután előadó, hogy az anyagvándorlás 3 fötényezőn alap
szik; e tényezők: a levegő, viz és melegség s midőn ezek alkatrészeit és 
tulajdonságait részletesebben tárgyalta, áttér ezek együttes müködésére s 
kimutatja, mily periodikus alakban lPSZ az anyag átalakulva nörénnyé, ál
lattá, szóval életmüves lénnyé s midőn rendeltetését betöltötte, m;ként lesz 
ismét por, mint előbb volt. 

Mindezeket összefoglalva értekező rámutat azon nerezetes physikai 
törvényre „a természetben semmi sem veszhet el, azaz az anyag nem sza
porodik, de nem is fogy, vagyis az anyag örök." 

2. Dr. Vedrődi Viktor előadást tart a „g á z gyárt á s"-ról és különösen 
a jelenlevő tanártársainak :figyelmét kívánja felhívni egy általa szerkesztett 
kis készülékre, a melylyel előadásaiban a száraz lepárlást bemutatni szokta. 
- Eddig ugyanis ezen czélra leginkább kőszenet szoktak alkalmazni és azt 
fémedényekbe téve hevíteni. Előadó. ezt nem tartja czélszerünek, mert a kőszén 
oly anyag, melyben a szenesedés az u. n. száraz lepárlás már megindult. 

Előadásoknál épen a száraz lepárlás minden phasisában való bemuta
tás a tanulságos s ennek bemutathatása végett előadó kőszén helyett gya
luforgácsot használ és az általa összeállított készülék, minthogy egészen 
üvegből készült, átlátszó és benne a száraz lepárlásnak minden mozzanata a 
kezdettől egész a befejezésig szemlélhető s a képződött kátrány az üveggömbbe 
megy. mig a világitó gáz az üvegcsövön elszáll és annak végén meggyujtható. 

Előadó ezután bemutatja a kátrányból nyert anilinfcstékeket és az 
azokkal festett élénkszinü selyemgyüjteményt; befejezésül pedig nehány 
tanulságos égési kísérletet mutat be. 
- 3) Dr. Chyzer Kornél bemutat légy á 1 c z á k a t, melyek egy oly egyén
től mentek el székelés alkalmával nagy mennyiségben, kinél ez 24 évi idő
közben már másodszor fordult elő. 
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Kowarz dipterolog, kihez Chyzer ez álczákat meghatározás végett 
küldé, azt hiszi, hogy ezek a Homalomyia scalaris álczái. 

Ez volna az első constatált eset, melyben a légy az emberi bélcsator
nán át tenné meg kifejlődésének első stadiumait. 

Chyzer e tárgyról bővebben értekezett az orvosi szakosztály tegnapi 
ülésén. 

4. Biró Lajos értekezik „Z e mp 1 én megy e fed e 1 e s szárny u 
rovarairól." 

5. Rácz István orvostanhallgató bemuta~ja, dr . Chyzer Kornél gyüjte
ményének z e mp 1 én m egy e i, Kowarz Ferdinánd franzenbadi dipterolog 
által meghatározott di p te rá inak jegyzékét. 

IV. A gazdasági és társadalmi szakosztály üléseiről szóló 
jegyzőkönyvek. 

a) Az 1882. aug. 24-ikén tartott íílésYől szóló jegyzőkönyv. 

Jelen voltak: az osztályba beiratkozottak. 
Elnök: Dr. Gerlóczy Gyula. Jegyzök: Simonffy Emil és Gai

g e r Dezső. 
A szakosztály ülését dr. Király Ferencz, a debreczeni kereskedelmi és 

iparkamara titkára szép beszéddel nyitotta meg. 
E kiváló szakismeretet tanusitó értekezést, - mely világot vet az 

egész ország nemzetgazdasági állapotára, gazdászati politikájával, de főleg 
a felső Tiszavidék gazdasági viszonyai és állaputáról nyujt tanulságos képet 
- a szakosztály köztetszéssel fogadta. Ezután dr. Király Ferencz az ügy
rendi szabályzat értelmében a megnyitott és megalakult osztály vezetésére 
dnök és 2 jegyző választására hivia föl a szakosztályt. Az elnökségre dr. 
Gerlóczy Gyula m k. müegyetemi tanár, jegyzőkül pedig Gaiger Dezső és 
Simonfty Emil aj ánltatnak. 

Dr. Gerlóczy a személye iránt nyilvánult bizalmat megköszöni, elnöki 
székét elfoglalja s dr. Király tr. értekezéséből azt a következtetést vonja le, 
hogy a mezőgazdasági adatok beszerzése az arra hivatott országos közegek 
nem létezése miatt nem gyüjthetők és használhatók fel azon pontossággal 
és eredménynyel, mint az ipar- és kereskedelemre vonatkozók, mely két 
nagy foglalkozási körnek e részben való követelményeit a kereskedelmi és 
iparkamrák vannak hivatva kielégíteni: ezért az ország közgazdászati politi
kája fejlesztése végett szükségesnek találja egy egészséges alapon nyugvó, 
minden tekintetben megbízható vidéki és központi szervezet létesitését, mely
nek föladata lenne az o'rszág mezőgazdászata statisztikai adatait gyüjteni és 
földolgozni; mert csakis ez esetben leszünk képesek azt megítélni, hogy 
vajjon az ország mezőgazdászata érdekében egészséges gazdászati politika 
folytattatik-e vagy nem? Fölemliti továbbá, hogy fölötte kivánatos volna a 
kormányt e fontos körülményekre :figyelmessé tenni s azon meggyőződésének 
ad kifejezést, hogy a kormányra a közgyülés által lehetne leginkább hatni. 

A mi a szervezet alakítását illeti, erre nézve szükségesnek tartja: 
1. hogy a kormány a mezőgazdasági , adatok beszerzése és földolgo

zása végett egy rendszeres organum létesitéséről gondoskodjék, - történjék 
bár ez akár külön önálló mezőgazdasági kamara, akár a kereskedelmi és ipar
kamrákban egy külön, mezőgazdasági osztály felállitása által. 
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2. Létesitessék egy külön központi organum az összes kerületek ada
tai földolgozása czéljából. 

3. Hasson oda a kormány rendeletileg, hogy a statisztikai adatok kerü
letenként is egységes megállapodás, rendszer szerint gyüjtessenek össze. 

~ fölt~t~lek _teljesitése vethetné meg alapját egy egészséges közgaz
dász,~ti politikának, melynek hiányában jelenleg nem vagyunk képesek 
m~z_ogaz_das~guuk hü képét nyujtani és országunk mezőgazdaságát kellőleg 
elomozd1tam. 
. . Ezután Szücs, 1\_iihál~ a. de?reczeni gazdasági tanintézet tanára, fölem

ht1, hogy a termeles1 stat1szt1ka1 adatokat eddigelé is gyüjtötték és földol
gozták ugyan a központban, de az adatgyüjtés nem felelt meg a statisz
tik~ követelményének s ő az erre vonatkozó propositiót konkret alakban 
óhaJtaná a szakosztAly holnapi ülésén előadatni s ennek keresztülvitelére 
egy bizottság választását javasolja. 

Beke Mihály, árvaszéki ülnök, hasonló értelemben történt fölszólalása 
után dr. Király Ferencz megemliti, hogy a kormány mái: 1879-ben hi
vott a kamarák rendezése ügyében egy enquete-et össze, de azon az ada
tok beszerzése végett ily értelmű intézkedés nPm történt. 

E f~lszólalás után a bizottság alakitása elfogadtatik s tagjaiul Simonffy 
Sámuel kir. tanácsos elnöklete alatt dr. Király Ferencz Beke Mihály és 
Szücs Mihály megválasztatnak. ' 

Gerl~czy eln?.k előaclj~, hogy az ügyrend értelmében egy szakválaszt
m,ány ~lak~~ása szukségeltetik, mely a nagyválasztmánynak egy részét fogja 
kepezm . .AJanlatára a szakvál~szlmányba 7 tag, u m : Békessy László, Beke 
M_1bály, ,Do~,okos Kálmán, Simonffy Sámuel, Szücs Mihály, dr. Vedrődi 
Viktor ~s Hotl!Y István ~z?m~athelyi srminariumi igazgató megválasztatik. 

,Kovetkez1k dr. Vedrocl1 Viktor, a debreczeni gazdasági tanintézet tanárá
nak ertek,ez_ése ;, „~ c? g na c-g Y. ártás ró l." Kitűnő szakértelemmel előadja, 
ho~y ~ reg1 eloálhtá::;1 mód szennt csak nagyobb költséggel és többszöri 
felo_ntes mellett lehet_ett szeszt nyerni. A Neuknmm-féle készülék e bajon 
seg1tett; ezen ugyams 55 -60 '/0 -es szeszt lehet azonnal nyerni s ezért 
használatra alkalmasnak mutatkozik A cognac-gyártásra minden jó bor al
kalmas. A bor zamatát és egyéh jó tulajdonát épen ugy, mint rossz saját
sá~át a nyert cognacon azonnal fölfödözhetni: különben ennek minőségére 
befol:r,ás~_al ~an. még a gyártás folyamata, meg a nyers termény kora is. 
Mentol tobb 1de1g áll a nyera termény, annál jobb rninőségü szesz lesz belőle. A 
cognacnak szánt bor készitésénél czélszerü a kocsányt és héjat eltávolitni 

A cognac-gyártás nem mindig fizeti ki macrát · csak olcsó és jó bor 
alkalmas rá. Fra?cziaországban akkor tartják ny~reséggel járónak, ha egy 
hectár 50 hektoliter bort ad s hektoliterjének ám 6 -10 franknál nem drá
gább; különben alig hajt valami hasznot. 

Ezután áttér értekező a cognac megvizsgálására eltartására festésére 
s ~ kaz~n:moslé!< t~.rtalm/t?ól mészszel való keverés {ttján borsav' előállitá
s~ra. Vegul pedig folemht1, hogy a helyben eszközölt cognac-gyártási ki
s~~·let a várakozásnak n~m telel.(; meg, a mennyiben a jelen körülmények 
kozt nem volt haszonbaJtó. Ennek oka abban rejlik, hogy a bor hfllyi ára 
aránylag magas s szesztartalma, valamint zamata csekély. A debreczeni 6"/0 -os 
szeszt tartalmazó bor ára 6 frt; 100 liter bor szolgáltatott 10-12 liter 
cognacot, mely csak 70 kron volt értékesitbető. Az előny is főleg csak az 
lel~et, h,ogy a k~lönb~n ~l · nem tartható bort földolgozva, eltartható ter
menynye lehet cttala1ntam s e- szempontból a cognacgép társulati uton való 
beszerzése ajánlható. 
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Ezután elnök az értekezőnek tanulságos előadásaért köszönetet mond
ván, az ülést bezárja. 

E jegyzőkönyv a szakválasztmány előtt felolvastatván, csekély pótlás-
sal hitelesitteteLt. 

b) Az 1882. aug. 25-én twl'lott iilés1·öl szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Dr. Gerlóczy Gyula. Jegyzők: G a i g er Dezső és S i
m o n ff y Emil. 

Elnök megnyitja a gyűlést és jelen.ti_, hogy a szakvá1asztmány h~t~l~-
sitette a jegyzőkönyvet s egyuttal felszóhtJa a szakosztályt, hogy a ma1 ules 
vezetésére elnököt Yálaszszon. 

Elnökül közfelkiáltással ismét Gerlóczy Gyula ur választatik meg. Az 
njonnan megrálasztott elnök a tegnap választott bizottság előadóját felkéri, 
hogy nyujtsa be jelentését. 

Szücs Mihály felolvassa a bizottság határozati javaslatát. 

Határozati java!>lat. 

A m. onosok és természetvizsgálók Debreczenben tartott XXU- ik 
nagygyülésének egyesült társadalmi és gazdasági szakoszt~lyábó~: 

Hazai mezőgazdasá.gi statisztikánk rég érzett hiányaiból k1folyólag, -
mely legkevésbé sem alkalmas arra, hogy a gyakorlati nemze~gazd~~ágriak 
biztos alapul szolgálhasson, - hogy egészséges közgazdasági politikának 
követését, a kormány és törvényhozás helyes közgazdasági intézkedését és 
ezelmek jótékony hatását elősegitse, meggyőződött a fentnevezett szakosztály 
a felől, hogy a mezőgazdaság állapotáról vidékenként mint összevéve ai 
egész ország mezőgazdasági helyzetéről biztos adatok gyors beszerzése ép 
oly szükséges volna, mint miuők az ipar és kereskedelemről nagy részben a 
kamarák által közzétett adatok, - ebből kifolyólag ama tiszteletteljes ké
réssel járul a XXII-ik nagygyűlés elé, kegyeskedjék az állandó központi 
választmány által a magas kormányhoz feliratot intézni az iránt, hogy: 

1. Akár a gazdasácri egyesületeknek czélszerübb szervezése, akár való
ságos közgazdasági kam~rák létesitése, akár külön, áll~mi orga?-un;i f~lá11i
tása által a mezőgazdaság állapotára vonatkozó hü es biztos statisztikai ada
tok folytonosan, gyorsan gyüjtessenek; 

2. ugyanazon adatok, mint az ipar és kereskedelemre vonatkozó sta
tisztikai adatok minden vidéken vagy kereskedelem- és iparkamarai területen 
egészen egyönt~tüek és egyenértéküek legyenek; tehát azoknak gyüjtési módja, 
ideje, megfigyelése és feldolgozása lehető gyorsan egyidejűleg és ugyanazon 
módon eszközöltessenek; hogy végre 

3. az egész országból begyűlt ily statisztikai adatoknak a statisztikai 
hivatal segélyével gyor~ feldolgozására és közhasznu értékesitésére a fölcl
mivelés, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerinmban egyik szakerő kizá
rólag bizassék meg és gyors közrebocsátása kiváló kötelességéré ~étessél~ .. 

A javaslat felolvasása után dr. Király Ferencz szólal fel, k1 azt Jmz1, 
hogy azt az osztály átalánosságban elfogadhatja, mert oly pontokat tartal
maz, melyek valósitása nagyon kivánat,os volna. 

A szakosztály ez inclitványt egyhangulag elfogadja és elhaM.rozza, hogy 
a javaslatot a nagyválasztmány, illetőleg a nagygyülés elébe fogja elfogadás 
végett teijeszteni. . . 

Következik a napirendre tüzött értekezések elseJe, n. m. MontPdeg61 
Albert Ferencz értekezése „Hevesmegye népesedési moz ga lmá
r ó 1 1881-b en." 
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Előrebocsátja, hogy né~elyek előtt fel fo t it. t"" · . " · 
1,agász, most statisztikai felolvasást tart. De fzt ~:r~ja u~m~ hogy~, ~.csil
es oly módon szolgá~ja hazáját a hol és a mint teheti' Oof _mm en 1 ?tt 

~lii~n~~t ~~d~~~~yfte1:~ ~~gélyé~~l csillagászi értekezésf ~~t~~tnU:,0 }~1~~;= 
kek neveléséről fo ',. o~zsgyo eres magyar városban a magyar gyermc-

gozott és _a legki~b~ te1~~~~~te:i.!tlt~n 1~ff~~v:;~a f~:f/tbsz~~~~~:~lu!~~l-~1-
melyben világosan eloadJa a vármeo-ye területén kötött há á k Ját, 

~i~~~zna;:~~~~ ~ell:~~ies az~;za;~sf:~~~·o;{.~n;á~áz!~fágkö~~k é~~i~of.~t,. s~~~~ádi 
tcgt~cs hhónapokra, majd áttér a születésekre , és ~liál~ás~nkr·aossztavte,ngau.~l le~ az 
a~a ogy a vármecr t ""l t' rnnu

tett ki - ol ·á oYe lerule en a cs;aládi szaporodás 1881-bcn 1.060/ -ot 
' Y ar ny, me Y rn az ecresz or'zácrba h ló 1 ° 

népessége 43 év alatt kétszereződnék"" cr :; 'o n aspn enne, hazánk 
Elnök azt látja hocry a c ·u á m~""é · · , 

ellentétben, mint a hogy"" azt el~1adag :;1~. s ~tatr~zt;ka ep~n nem á'lnak oly 
és minden kétsécret kizárólacr viz 'cr-<1· ,' mherttá m1kep a csillagász pontosan 
át „ . t !? "" :soi:I, Ja es a . rozza meg a cs1"llao· 1 . < , 

s ' 0 mm statisztikus is elvitázbatatla á kk 1 °0 ' Jara
a népesedési mozgalmat Köszönet t n sz mo ,~ pontosan bizonyitja be 
kezéseért. · e szavaz eloadónak tanulságos érte-

Mielőtt az előadások folytattat á k d. S . 
ditványt kiván tenni. Na. on s . ~ na ' I. zabó AlaJ_Os _egy sürgős in-
rad; ő a kirándulást mi!Jen á _aJnálJa, ~g! 3 horto?ágyr kU"ándulás clma 

Elhatároztatik h rnn. me_g. a aIJa tartatm. 
a kirándulásban ré~zt 0afar~~k ~~~~r_si iv fog köröztetni azok számára, kik 

Ezután Szücs Mihály tartia , ·t k , ét 
é s a z o k b e f o 1 y ás ár· ó 1 a ~ er„ e ezeds „A t e r m é n y b a n k o k r ó 1 

mczogaz aságra" 
Elhangozván az élénk tetszésn ilatk á . „ 

elnök az egész szakosztál mecr „ ~ , , oz ~· ~e!y ~zen eloadást követte. 
hogy előadó ur e kitünő ls s \gyo:~deset feJezi k~, midőn köszönetet mond 
s gyakorlatilag tudta kidolo·oz~a. ~e~~ telo~~~sását J~Y szépen, érdekfcszitőlcg 
hogy _ha a nagygyülés pé~zvisz~n ai am~sz o! _PC ig ,e~yhangulag ki~ánja, 
dr. Király Ferencz meo·nyitó fllőa~á . k_genoecl~k, ~z ertekezés, valammt a 
fejtegeti, hogy ma mái'.' no , . sa. 1~Y0ID:~ assek. Elnök még bővebben 
lan kötelesség mindenütt a~c;1~k vrtahs ~s szukséges dolog, de elodázhatat
jainak enyhitéséhez sokkal inkl~tg~an ~oraktára~at ál~itni ~el. Az uzsora ba
vény; ha a közgazdasá kivá . ozz, og ez Járulm, mmt az uzsoratör
~s egyenlővé válnak az gárak, ~a:u:~~~k me~-~~lelöe~ .. sza?ályozzák, ál!andóvá 
es háztartására kimondhatatlan le ~~e_k~lg~! :1k0Ics,r befolyása nepiinkro 
szágos hálózatának létesitése 1LÚ:i2° k". o~e \1 .. u;, .. e czelt a. közra~dárak or
Különösen a nagy alföld város~iból k o~emu o esuokJrnl m1~~nyáJa~ elérni 
hogy az illető vállalkozó bank e .. ene e mozgalomnak kundulm. Tudja, 
tcsitésérc segédkezet nyujthasso~sa~;áiJa. az alkk~!m~t, J;ogy közraktárak ló
nak felolvasásáért. · g egyszer oszonetet fejezi ki előadó-

Végro Simonffy Sámuel ta ·t" 
felolvasását „a de b re c zeni ~ ~~ v~eg ~~~y figyelem~el meghallgatott 
m n l t é„s j e 1 e n á 11 a p 0 t á r ó 1." n g 0 z m a l o m e s e z u k o r g y á r 

Eloadta, hogy a debreceni gőzm 1 é "t' , 
beu indult meo· s a gyári müködés 18~~~-k P: es~ne~ eszméje 1843-dik ér
detét, - hogy° a részvén vtőke er . ~-e 1 ev )ll~ms liavában vette kcz
jelenJecr pedi~ 370 900 fr.·tot t ckd?tile0 40,0_00 fonntban állapittatott meo· 
· 1 ° 0 

•'"' esz 1 és agyán v'Íllalat ·· J t" "' Je enlcg a 700,000 forintot mecrJ 1 cl" • k.. ' ,osszes a< iv vagyona 
· o ia a Ja, a ozelebb vegrehajtott ujabb be-
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rendezés, hengerek és uj griztisztítók felállitása és a jelenleg fölállitás alatt 
levő uj 300 lóerejii. gőzgép meginditása után, a gyárvállalat képesitve lesz 
naponként 1 OOO, s igy 300 munkanapot véve föl: egy év alatt 3')0,000 
métermázsa buzának mlilisztté feldolgozására. 

Fölemlitette, hogy ezen malom az első 30 év alatt 16.976,454 frt 
értékii. 1.635,458 métermázsa buzát és rozsot őrölt fel mílőrléssel és ezen
kivül 312,501 métermázsa gabonanemüek simaörlését teljesitette; hogy 
a malom vállalat az első 30 év leforgása alatt 4 évben 236,561 forint 
Yeszteséget szenvedett, 26 érben pedig· 1 f>ül,248 forint tiszta nyeresége 
volt, melyből részvényeseinek 100 forint értékü részrény után 408 forintot, 
s igy összesen 866,808 forintot fizetett osztalélml, hivatalnokainak 162, 721 
forintot adott jutalékul és az általa kiszolgáltatott jótékonysági adományok 
összege 46, 708 forintot tesz ki. 

A debreczeni czukorgyár multjáról és jelen állapotáról előterjesztette, 
hogy a czukorgyárat az 18Li0-dik évben debreczeni birtokosok épitették és 
két év mulva nagy veszteséggel Robert Florián szeloviczi czukorgyáros tu
lajdonába bocsátották által, ki azt 9 évig birta; 1869. évben azonban több 
helybeli és brünni lakosok közremüködésével alakult részvénytársulatnak 
adta át. A részvények legnagyobb részét Róbert a maga és családja tagjai 
számára fentartván, ugy hogy az 500,000 frt értékü részvényeknek mint· 
egy 1/ 5 része debreczeni lakosoknak, 1/ 5 több bécsi és brünni lakosoknak, 
végre % része a Róbert család birtokában van. , 

Előadta, hogy a gyár mintegy 3000 k. hold bérelt földön folytat gaz
dálkodást, hogy a gyár sajtolási rendszerrel van felszerelve és az áztatási 
rendszerre leendő berendezése körülbelől 200,000 frtba kertilne, hogy mind 
a répa termelés, miud a gazdálkodá~ egyéb ága, a mag- és mesterséges 
takarmánynemüek termelése teljes szakértelemmel és okszeriíen kezeltetik, 
ngy hogy a vállalatnak csaknem minden évben tetemes hasznot eredmé
uyez. A gyári munkálatok a korlátolt gyári viszonyokhoz képest igen 
jól hajtatnak végre és a czukor értékesitése mellett nagyobb veszteség alig 
·fordul elő ; ennek daczára 1870-dik évtől kezdve a részvényeseknek csak 
igen szerény, egyremá<ra évenként mintegy 2 1/ 3 °/0 -tóli hasznot eredményez; 
mely abnormis állapotnak föoka abban keresendő, hogy a répa kevesebb 
czukortartalommal bír, mint az örökös tartományokban termesztett répa és 
az adózás nem a kész czukor, hanem a répatermény után vettetik ·ki. 
Enn~k eredménye az, hogy itt egy métermázsa czukor előállítására körül
belől 3 métermázsa répával több kivántatik s igy az adó egy métermázsa 
czukornál 6 - 7 frttal terhesebb, mint az örökös tartományokban. Ez az 
oka annak, hogy Magyarországon a nehány év előtt müködésben volt 41 
gyár közül most már csak 7 sajtoló- és 7 áztató-, összesen 14 gyár van 
müködésben, - mig az örökös tartományokban 11 sajtoló és 212 áztató s 
igy összesen 223 gyár müködik. 

Ennek folytán fájdalmas érzések közt adja elő, hogy ezen czukorgyár, 
ha csak a magas kormánynak különös kedvezményében nem részesül, ám
bár alaptőkéje még érintetlen, müköclését közelebb beszüntetni és felszá
molni kénytelen, miáltal az állam mintegy 8Q,OOO frt adót elveszit; több 
száz munkáskéz biztos kereset nélkül marad; a részvényesek pedig alap
tőkéjüknek legalább 3/ 5 részét ell'esztik. 

Az érdekes felolvasás utáh eszmecsere fejlődik ki czukoriparunk ha
nyatlása felett. Elnök kijelentvén, mannyire érdekes volt, kivált az idege
nekre nézve megtudni, mily lábon áll Debreczenben a mezőgazdasági ipar, 
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a nemzet vagyonosodásának e fontos tényezője, köszönetet szavaz felol
vasónak. 

Ki leYén meritYe a napirend, elnök felszólitja főtiszt. Rőthy István 
szombathelyi seminariumi aligazgató urat, bejelentett inditványa előadására, 
- ki is hosszabb beszédben adja elő, hogy a magyar ipar folytonosan ha
nyatlik, ennek okát abban látja, hogy hazai gyártmányainkat nem használ
juk, fejtegeti azon utakat és módokat, melyek által oda lehetne hatni, hogy 
magyar ember csak magj'_ar gyártmányt használjon. 

Az -ezen inditványt követő vitában részt vesznek Montedegói Albert 
Ferencz dr. Király Ferencz, Beke Mihály és többen, végre elnök összegezi 
az előadott nézeteket és kijelenti, hogy kil'ánatos lenne az inditványnyal 
szemben, ha a szakosztály azon óhaját kimondaná, hogy társadalmunk és 
ennek minden egyes tagja pártolná feltétlenül a hazai gyármányt a külföldi 
felett. 

Helyes1éssel fogadLatik. 
Dr. Király Ferencz az egész szakcsoport köszönetét fejezi ki Gerlóczy 

Gyula elnöknek az ülések tapintatos, odaadó vezetéseért és kéri azt jegyző
könyv~e felvétetni . 

Atalános éljenzés közt elfogadtatik. 
Elnök örömmel jelenti ki, hogy a XXII-ik vándorgyűlés gazdasági és 

társadalmi szakosztályának ülései az eddig megtartott vándorgyülések leg
érdekesebbjei közé tartoznak. Ily fontos, érdekes és változatos felolvasásokat 
ritkán lehetett hallani, ily érdeklődést ritkán lehetett tapasztalni a szakosz
tály eddigi üléseiben. Köszönetet mond a benne helyezett bizalomért és a 
jegyzők önfeláldozó fáradságáért, és a m orvosok és természetvizsgálók 
XXJI-ik vándorgyűlése társadalmi és gazdasági szakosztályának üléseit be
fejezctteknek nyilvánitja és fcllüvja a szakosztály tagjait a délután megtar
tandó kirándulásban, t. i. a gazdasági intézet és földrnives iskola megtekin
tésében minél számosabban részt venni. 

E jegyzőJCönyv a szakválasztmánynak ma tartott ülésében felolvastat
ván, csekély változtatásokkal hitelesittetett. 

V. A vándorgyülés nagyválasztmányának üléséről szóló 
jegyzőkönyvek. 

a) Az 1882. auguszftts hó 24-én tartott ülésről szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Révész Bálint püspök, a XXII-ik nagygyűlés elnöke. Jegyző: 
Dr. Varga Géza, nagygyülési titkár. 

Jelen volt 36 tag. 
1. Elnöklő a gyülést megnyitván , elnöktársa méltóságos gróf Dégen -

feld Imre ur által felajánlott 100 darab aranynak pályaclijul való kitüzése 
iránt kér intézkedést. 

A nagyválasztmány a jutalmazandó pályakérdés kilüzése czéljából ugy 
a már a pénztárnok kezéhez juttatott l OO_darab aranyat mint a kísérő le
velet az állandó központi választmányhoz teszi át. 

2. Előte1jesztetik az állandó központi választmány részéről a pénztár
nok számadása. 

Ezen számadás megvizsgálása és arról szóló jelentésének a nagyvá
lasztmány közelebbi ülésére leendő előteijesztésére dr. Halász Géza elnök-
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lete alatt dr. Hamary Dániel, Nagy István, dr. Montedegói Albert Ferencz, 
dr. Szabó Alajos és dr. Hochhalt Károly kiküldetnek. 

3. Olvastatott a könyv- és levéltár vizsgálatáról szóló jelentés, mely 
szerint az a lcgkitünőhb rendben találtatván dr. Rózsay József részére a 

f elmentvény megadatni, s buzgó eljárásáért jegyzőkönyvi köszönet kifejezése 
javaso~~atik. 

ürömmel vesz tudomást a nagyválasztmány a könyvtár és különösen 
a levéltár példásan rendes kezeléséről, és buzgó tisztviselője dr. Rózsay 
József urnak méltó elismerését jegyzőkönyvileg is kifejezni elhatározza. 

4. Olvastatván az állandó központi választmány jelentése, az abban 
foglaltakra nézve következő megállapodások jöttek létre: , 

a) A központi választmány azon intézkedése, hogy a Szurmák-féle pá
ljradij 300 frtra emelve 2 évi határidő hosszabbitással kitüzetett; - tudo
másul vétetik. 

, b) Szombathely város 100 aranyos pályadijának nyílt pályázat utján „a 
malaria betegségek §órtani, oktani s gyógytaní szempontból. különös tekin
tettel hazánkra" czimü pályakérdés megirásával dr. Ehrenreich Lajos, és a 
herczeg Batthyány Gusztáv 100 aranyos pályadíj ára „ Vasmegye növényzeti 
viszonyai" czimü pályamü megirásával dr. Borbás Vincze megbizattak. 

Helyeslő tudomásul vétetik s minthogy e pályamüvek a XX.III-ik nagy
gyűlés előtt a legnagyobb valószinüséggel elkészülnek, a központi választ
mány felhatalmaztatik, hogy azon esetben, ha ezen pályaművek a pályázás 
feltételeinek megfelelnek s azok a pályadíjra érdemesnek találtatnak ; a pá
lyázóknak a dijakat a XXI.II-ik nagygyűlés bekövetkezte előtt is kiadhassa; 
eljárásáról azonban jelentése a XXIII-ik nagygyűlésre beváratik. 

e) A Poor Imre-féle pályadijra vonatkozó azon előteijesztés, hogy a 
k~rdés te~intetében, mely ily nagyteijedelmü munka alakjában jövőre is 
·~l~~ fog sikerülni, a nagygyűlés ne ragaszkodjék ahoz, hogy a gyógyászat 
foJlódése Magyarhonban a legrégibb időktől tüzessék tanulmányozás czéljául, 
hanem az időköz az adományozó beleegyezésével szükebbre, talán e századra 
vagy még rövidebb időközre szabathassék meg. 

lfüogadtatik és az állandó központi választmány felhatalmaztatik, hogy 
adományozó beleegyezésével az időközt szűkebb határok közé kiszabhassa és 
a pályakérdés akképen ujra kitüzhesse. 

. d) A Balassa-féle pályakérdés határidejének jövő 1883. ápril elsején 
lejárata: 

Tudomásul vétetik. 
. e) Az állandó központi választmánynak az uj alapszabályok 25. és 26. 

s-m értelmében _ az alapító tagokkal kelletvén kiegészittetni : 
Dr. Halász Géza; dr. Poor Imre, Herczeg Batthyányi Gusztáv. Szom

bathely városa és gróf Degenfeld Imre mint alapitó tagok az állandó köz
ponti választmány örökös tagjai sorába felvétetnek. 

f1 Ugyancsak az állandó központi választmány tagjainak egy harmada, 
az alaps!\abályok értelmében l"égrehajtott kisorsolás folytán kilépvén, helyök 
betöltendő, még pedig, miután dr. Halász és dr. Poor az alapitó tagok 
::>orába léptek át, Hamary Dániel pedig vidéki tagságából - - székhelyét 
Budapestre tévén át, - központi taggá lett, ez alkalommal választandó lG 
budapesti és hat vidéki tag. 

Az állandó központi választmány tagjaiul ftilkiáltás által megválasz
tttttak: 

B u d a p e s ti e k: Kriesch J {mos, Schenzl Guidó, BaJogh 'I'ihamér, 
Antal Géza, Lichtenberg Kornél, Ji~aludi Géza, Hunfalvy János, Borbás 

3 
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Vinm10, Hegedüs János, Hirkó László, Mocsáry Sándor, Lőri Ede, Schwimmer 
Ernő, Horváth Géza, két hely ideiglenesen üresen hagyatván. 

Vidékiek: Révész Bálint, Török József, Zelizy Dániel, Varga Géza. 
Szabó Dávid és Pollák László. 

g) Az évkönyvek jövőbeli szerkesztésére nézve az állandó központi vá-
lasztmány részletezett javaslata módositva fogadtatik el; nevezetesen, hogy 
azokban az elnöki megnyitó beszédek, bevezető előadások, jegyzőkönyvek és 
okmányok egész terjedelmökben foglaljanak helyet. mig a nyilvános esté
lyeken és a szakosztályokban tartott előadások átalában, az illető szerzők
kel előlegesen megállapított tömör rövid kivonatban közöltessenek, s csakis 
nlamely nevezetes, és még azon ideig más - különösen idegen nyelvü -
folyóiratok- vagy szakközlönyökben meg nem jelent előadások - az állancló 
központi választmány, vagy ennek egy küldöttsége beható bírálata után 
adassanak egész te1jedelmökben,· és . ezeknél is költséges ábrák és rajzok 
csak kivételesen közöltessenek. 

'Átalában ezen eljárásoknál a központi választmánynak a legnagyobb 
takarékosság szem előtt tartása ajánltatik. 

h) Végül az állandó központi választmány azon intézkedése, hogy az 
ásványvizi bizottságot megalakította, kibőYitette, és a nagygyülésekhez le
endő jelentések kötelezett.ségével önálló hatáskörrel ruházta fel : 

Helyeslő tudomásul vétetik. 
5. A Gömör és Kis-Hont megyei orvos-gyógyszerész egylet indítványa 

egy az orvosok helyzetének javítása iránt a magas kormányhoz intézendő 
felirat tárgyában : 

Miután ezen az ülésen az idő előhaladt volta miatt, az orvosi szak
osztályban pedig a felhalmozódott szakelőadások miatt behatóan tárgyalható 
nem volt, tanulmányozás és érdemleges elintézés czéljából az állandó köz
ponti választmányhoz utasittatik. 

6. Dr. Schaller Ferencz bete1jesztett rövid emlékirata a himlőoltási 
kényszer megszüntetése iránt tárgyalás és elintézés végett az orvosi szak
osztálynak kiadatik. 

7. Olvastatott dr. Barcs József az orvos-gyógyszerészeti müszótár }Já
lyanyertes mü szerzőjének kérvénye, illetőleg ajánlata, mely szerint müvéL 
önerejéből ki nem adhatván, s erre vállalkozót nem találván, a tulajdoni 
jogot a nagygyülésnek felajánlja, s kész müvét 1883. april 1-ére sajtó alá 
rendezve általadni. 

A nagygyülések pénztárának jelen állapota ily tetemes költséget 
igénylő müveletet jelenleg meg nem engedvén, oly czélból tétetik át az ál
landó központi választmányhoz, hogy ezen mü kiadatását minden tőle tel
hető erkölcsi támogatás nyujtásával előmozdítsa 

8. Dr. Kuncz Adolf, mint a Sághegy delejességi viszonyainak hóolva
dást előmozdító kisugárzásának beható tanulmányozására kiküldött bizottság 
elnöke jelenti, miszerint a bizottság feladatának az 1881/82-ik tél hó sze
gény volta miatG eleget nem tehetett, s kéri a kiküldetésnek a jövő nagy
gyülés idejéig megho~szabbitását. 

Az időjárási viszonyok által okozott késedelem mentsége tudomá~ml 
vétetvén, a kiküldetés a XXIII-ik nagygyülés idejéig kite1jesztetik. 

9. Olvastatott a 2-ik szakcsoport jegyzőkönyve, mely szerint a szakosz
tály Kiss József tanfelügyelő indítványát magáéva téve, kéri a nagygyülést, 
hogy a Hunfalvy János elnök által tartott megnyitó előadást külön lenyo
matban oly számban állítsa ki és teijessze, hogy ezen ugy a néptanitók, 
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nemzetgazdák, mint átalában a, müvelt nagyközönségre fölötte érdekes tar
talmu értekezés az illetők által jutányos áron megszerezhető legyen. 

Miután ezen megnyitó beszéd a napiközlöny részére már szedés alatt 
van, abból 1000 példány füzetalakban, külön lenyomatban, „á r a l 0 k r" 
feljegyzéssel kiadatni, és tanfelügyelők utján a néptanítók és_gazdák között 
te1j esztetni határoztatik, - s ezen külön kiadás eszközlésével dr. Zelizy 
Dániel titkár bizatik meg. "' 

10. A nagyválasztmány jövő ülésének határideje, melyen a Buziásról, 
Nagyvárad és Miskolczról érkezett meghivások is tárgyaltatni fognak, augusz
tus 2ö-án délután ö órára kitüzetfén, az ülés berekesztetett. 

b) Az 1882. ll!ttfJUSZt'tls hó 26-án tartott iilésl'öl szóló 

jegyzőkönyv. 

Elnök: Révész B á 1 int püspök, a nagygyülés elnöke. Jegyző: dr. 
V a r g a G e i z a nagygyülési titkár. Jelen \'Olt 28 tag. 

1. Elnök az ülést megnyitván, olvastatnak ezen nagyválasztmány első 
üléséről, valamint a megnyitó nagygyülésről fel vett jegyzőkönyvek. 

Helyben hagyatván, hitelesittetnek. 
2. A pénztári számadás megvizsgálására kiküldött bizottság jelentésé-

1.Jől értesül a nagyválasztmány, miszerint az ez évi aug l-ig vezetett szám- _ 
i1LUs 5608 frt 34 kr. bevételi, és 3280 frt 98 kr. kiadási összeg mellett 
2327 frt 36 krnyi készlettel záratván le, minden tételében a legnagyobb 
pontossággal vezetettnek találtatott, miért is a kiküldött bizottság által ja
vaslatba hozott felmentvény megadása mellett Sztupa György pénztárnoknak 
buzgó közremüködése elismeréseül köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezni 
határozza. 

3. Ugyanazon bizottság jónak látná, ha a szokásos külön lenyomatok 
melyek eddigelé az évkönyben megjelent mlívek szerzőinek azok kivánatár~ 
a nagygyűlés költségén kiszolgáltattak, ezentúl a pénztárt nem terhelnék. 

A nagyválasztmány e javaslatot, tekintettel a pénztár jelen helyze
tére, időszerünek találja, s felhívja az állandó központi választmányt, hogy 
ezen külön lenyomatoknak a pénztárt terhelő kiszolgáltatását jövőre szün
tesse be, fenhagyja azonban a jogot arra nézve, hogy a szerzők ezen külön 
lenyomatokat saJát költségükre megrendelhessék. 

4. Hasonlóul elfogadtatik a bizottságnak azon javaslata, miszerint kor
rekt eljárás szempontjából ezentul minden számla lehetőleg kifizetés előtt 
az állandó központi választmány elnöke vagy alelnöke által lesz utalványo
zancló, vagy legalább a számadás elkészítése előtt láttamozandó. 

Miért is az állandó központi választmányt a megfelelő intézkedés iránt 
utasitja. 

5. Végül ugyancsak a kiküldött bizottságok javaslata, mely szerint a 
t;Zokásos tiszteletdíjak az eddigieknél mérsékeltebb összegekben szavaztassa
nak meg. tekintettel a pénztár állására elfogadtatván: 

a) A szombathelyi évkönyv szerkesztéseért a szerkesztőknek 
összesen . . . . . . , . . . . . . . . . . 200 frt 

b) a napi közlöny szerkesztéseért egészben . . . . . 40 " 
3* 
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c) a nem helyben lakó 
fejében . . . 

d) a pénztárnoknak . . 
végül: 
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titkár dr Hochhalt Károlynak utiköltsége 
40 frt: 

120 " 

e) az állandó központi választmány titkárának dr. Dulácska Gézának 
ez évi számos munkálataért 50 frt utalványoztatik. 

6. A jövő XXIII-ik nagygyűlés helyének megválasztása tüzetvén ki tár
gyalásul, 

miután a jelenleg beérkezett meghívások ketteje Miskolcz és Nagyvárad 
ré:;zéről 1886-ik évre szólt, Buziást illetőleg pedig olynemü meghívás érke
zett, mely a nagygyűlésnek ottani tartását bármelyik évben, még pedig mi
nél előbb kívánatossá és lehetővé teszi, s a nagyválasztmány hazai fürdőink 
megismerését és megismertetését különben is „a vándorgyűlések egyik főfel
adatának tekintvén: a XXIII nagygyülés helyéül 1884-re egyhangulag Buziás 
tűzetett ki. 

7. Ez alkalommal felmerült és átalános helyesléssel találkozott a nagy vá
lasztmány tagjai között azon óhajtás, hogy eme, lehetőleg 1884. augusztus 
hóra összehívandó nagygyűlés olyformán tartassék meg, miszerint annak ke
retébe Temesvár városa bevonassék; ennélfogva 

felhivatik az állandó központi választmány, hogy magát az illetékes kö
rökkel érintkezésbe téve, ezen óhajtás megvalósítását eszközölni igyekezzék. 

8. A Buziásra kitüzött XXIII. nagygyülés tisztikara egyhangu felkiál
tás utján következőleg alakittatik meg: 

Elnökké méltóságos Ormós Zsigmond ur Temesmegye főispánja; alel
nökökké: Hunfalvy János kir. tanácsos, egyetemi tanár és dr . Chyzer Kornél 
tud. akadémiai tag s Zemplénmegye tiszti főorvosa; titkárrá: Budapestről 
dr. Dubay Miklós gyakorló orvos választatnak meg; - arra nézve pedig, hogy e 
tisztikar, a helyi viszonyok tekintetbe vételével, és figyelemmel az előző 
pontra - kiegészittessék, az állandó központi választmány meghatalmaztatik. 
Tekintettel végül arra, hogy az ttjonnan kidolgozott és megerősített alapsza
bályok ez alkalommal lépnek először életbe: a nagygyülések 3 ülésszakra 
teijedő hatáskörrel működő tisztviselőire nézve is azok ujonnan választása 
látszik szükségesnek, ennélfogva pénztárnokul Sztupa György, levéltárnokul 
dr. Rózsay József és ellenőrül dr. Gerlóczy Gyula urak ttjabb három ülés
szakra közfelkiáltással megválasztatnak. 

9. A Miskolcz és Nagyvárad városok részéről 1886-ik évre beérkezett 
meghívások tekintetében ezen nagygyülés érdemleges határozathozatalba bo
csátkozni nem kiván. 

Miután Miskolcz és Nagyvárad városok közönségének mag<t részéről is 
hálás köszönetét megküldeni határozza., a meghívásokat a XXIII-ik nagygyü
lés elé leendő teijesztés czéljából az állandó központi választmányhoz 
teszi át. 

10. Az egyesült társadalmi és gazdasági :;zakosztály azon indítványa. 
miszerint úgy egyes vidékek, mint összevéve az egész ország mezőgazda
sági helyzetéről biztos adatok gyors beszerzése és közzététele felette kívá
natosnak mutatkozván, az állandó központi választmány utján feliratot vél 
intéztetni a nagyméltóságu m. kir. ministeriumhoz az iránt. hogy czeu 
biztos adatoknak akár a gazdasági egyletek czélszerübb szervezete, akár va
lóságos közgazdasági kamarák felállítása s azok utján leendő beszerzése, 
valamint azoknak egyöntetü egybeállitása és kellő számu közegek által tör
tént feldolgozása után lehető rövid határidő alatti közzétételével a tapasztalt 
hiányokon segítve, a mezőgazdaság fejlődésének segélyére lenni kegyeskedjék. 
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Az állandó központi választmáns:ho,~ pártolólag téteti~ á~ azon óh_ajtás 
kifejezése mellett, 11ogy ez ügyben mielobb tárgyalásokat md1tson meg s a 
ki vánt felira't felte1j esztését eszközölje. 

11. Dr. Schaller részéről a kényszeroltás 1?-egsz~i;itetés_e tá~·gyá~an be
nyujtott indítványra az orvosi szakosztály szóbelileg kIJelenti, miszermt az a 
jövő nagygyülés tárgysorozatába lenne felveendő. .. " 

Miután azonban a nagyválasztmány hason]~ k~rdésckn_ek. a kovetkezo 
nagygyülések napirendjére kitüzését hatásk~ré~ k1vülmek te km ti,_ a szak2sz
tály véleményét cl nem fogadhatja, s a kerclese,s b~ad~ányt mmt kellol~g 
nem tárgyalbatót mellőzi, mert ~ sz~kos,~tály velemenyet egyátalán nem is 
indokolja, s azt csupán szóval te1Jeszti elo. 

12. A bezáró ülés napirendjének megállapítása után a gyülés nagy
választmányának mlíködése Téget ért. 

A rnagyar or,vosok és te1·~iészetv,izsgál~k .. D~b1·ec~enb~n ~arto,tt,XJ[.II-i~ na.~y
gyülése nagyvála.sztrnanya altal kikuldott penztm·v1zsgalo bizottsagnak 

jelentése. 

A kiküldött vizsgáló bizottság. névszerint dr. l:falász Géza, mint 
elnök, dr. Hochhalt Károly, mint jegyző, Monted~gói Albert, ?r. H'.1fil'.ll"Y Dá
niel, Nagy István és Szab~ ~l~j~s :urak, - m~i_ ~~pon a pen~tá1;i v1zs~á~a
tokat megejtvén: az 1880-ik ev1 JUlms h? 31-iketol az 1882-rk ev, augu~z
tus h6 elsejéig teijedő kimutatásnak mmden tételét ugy egyenkent, mmt 
üRszcsen a legnagyobb rendben találta. Nevezetesen: 

a bevétel . 
a kiadás . 
maradvány 

5608 frt 34 kr. 
3280 " 98 
2327 frt 36 kr. 

Megjegyeztetik, hogy a. szom~athelyi évkönyv_ nyomtatásaért s egyéb 
kiadásokért való járandóság mncs kifizetve. Az emhtett maradvá~y, vala
mint a pályakérdésehe s egyéb :zélokra ~~tt a~akozás~k, a penztárnok 
által felmutatott könyvecskék szennt, az elso hazai takarekpé~ztárb~n :a~
nak elhelyezve. - Ennélfogva nemcsak ,a szokásos felmcn~v~ny ~~a.das,~t, 
hanem eo·yszersmind Sztnpa György penztárnok urnak_, _kif~Jtett ugybuz
g·alma és 

0
fáradozásaiért jegyzőkönyvi köszönetet szavazm md1tványozzuk. 

Ez alkalomból nem mulaszthatjuk el az állandó központi választmány 
által hangsulyozott takarékossági szempontokból · a következő javaslatokat 
clőte1jeszteni: 

1. TétessPnek intézkedések. hogy a szokásos külön nyomatok, melyek 
eddigelé az évkönyvben megjelent müvek szerzőinek, azok kiv:~natára, a 
nagygyülés költségén kiszolgáltattak, ezentul a ~énztárt ne ter~elJek; " 

2. Correct eljárás szempotjából ezentul mmden számla kifizet~s e~oU, 
a központi választmányi elnök vagy alelnök által láttamoztassék, illetoleg 
utn1 ványoztassék 

A tiszteletdíjakra nézve, tekintetbe véve a pénztár ál~ását; és ki~lönö
sen azon nemes buzgalmat_, m?lY a mül~ödőket ''.ez~:li, m1~zermt „a tiszt~
lctdij nem jutalmazásul, mmt mkább elismerés Jeloul aclatik, a kovetkezo
ket ajánljuk: 
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a) a szombathelyi évkönyv szerkesztéseért a szerkesztőknek össze
sen . . . . 

b) a napi közlöny szerkesztéseért egészben . . 
e) a nem helyben lakó titkárnak, dr. Hochhalt Károly 

. 200 frt; 
40 frt; 

urnak nti-költ
. 40 frt: 
. 120 frt; 

dr. Dulácska Géza 

sége fejében . . 
cl) a pénztárnok Sztupa György urnak 
e) az állandó központi választmány titkárának 

urnak ez évi számos munkálataiért pedig 
·zavaztassék meg. 

50 frt 

A ma,qya1· oi·vosok és természetvizsgál6k XXII- ·ik nagygyiilésének DelwP
czenben 1882-ik év augitsztus hó 27 -én tartott bPzrfró közgyiil é.~frül szólrí 

jegyzőkönyv. 

:J!!lnök: Révész Bálint püspök. Jegyző: Dr. Z e 1 i z y Dániel. 
Ulés kezdete d. e. 10 órakor. 
1. Elnöklő püspök az ülést megnyitván, olvastatnak a nagyválaszt

mány üléseiről szóló jegyzőkönyvek. 
A nagyválasztmány eljárása s ugy a pénztár, könyv- és levéltár ér

dekében alkotott ujabb intézkedései, mint a legközelebbi nagygyülés szék
helyének kitüzésére. - a XXIII-ik nagygyülés tisztikarának részben történt 
megválasztására, a tisztikar hiányzó részének ez esetben a központi választ
mány által utólagosan történendő kiegészitésére vonatkozó végzései, - to
vábbá Miskolcz és Nagy-Várad városok megbivásával szemben hozott batá . 
rozatai helyesléssel tudomásul vétetnek. 

2. Dr. Chyzer Kornél, Zemplénmegye főorvosa, értekezik „Magyaror
szág gyógyvizeiről, azok értékéről s értékesítéséről." 

A kitűnő értekezés, melyet a közgyülés folytonos tetszésnyilatkozatai
val kísért, a XXII-ik nagygyűlés évkönyve számára köszönettel elfogadtatott. 

3. Az elnök bucsúbeszédet mond; utána Simonffy Imre királyi taná
csos, mint Debreczen szabad királyi város polgármestere a város neYében 
bucsl'izik r.l a magyar orvosok és természetvizsgálók jelen nagygyűlése tag
jaitól, mely beszédekre viszonzásul Montedegói Albert Ferencz, - a ván
dorgyülésnek egyik legrégibb tagja, - tolmácsolja a közgyülés köszönetét 
ugy Debreczen szab. kir. város irányában, mint a nagygyiilés elnökével R 
többi ' tisztviselőjével szemben. 

Mire déli 12 órakor a bezáró közgyiilés véget ér. 

' 

' 

,, 

\ 

VI. 

A XXII-ik V ÁNDORG YÜLÉS MEGNYITÓ ÉS BEZÁRÓ 
GYŰLÉSEINEK ALKALMÁVAL 

TARTOTT 

BESZEDEK ás ELOADASOK. 
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Révész Bálint: Elnöki megnyitó beszéd. 
Mélyen tisztelt nagygyülés, minden renclii s rangu közönség ! 

Midőn sz. kir. Debreczen városa. a magyar orvosok és természetvizs
gálók XXII-dik mai napra kitüzött nagygyülésétkebelébe meghívta: bizonyosan 
számot vetett magával, hogy képes lesz-e a nagygyülés igényeinek, mind a 
méltó fogadás és mag.varos vendégszeretettel ellátás, mind a szellemi törek
vés, tudományos vizsgálódás tovább vitele, fejlesztése tekintetében megfelelni. 
J~nnélfogva azért, hogy sok igényü és nehéz feladatát, nem annyira magához. 
mint a nagygyüléshez méltólag meg foghatja e oldani, magát terheli a 
felelősség. De én, kit váratlanul, vágy, sejtelem és igénytartás nélkül ért a 
megtiszteltetés és kitüntetés, hogy e nagygyülés egyik elnökéül megválaszt
tattam, nem vehetem magamra a ,felelősséget azért, ha a hozzám füzött 
várakozásnak eleget nem tehetek. Epen ezért érezve e téren avatatlanságomat, 
illőbb s indokoltabb lett volna, szerényen visszavonulnom e megtiszteltetés 
és tehetségemet, szakismeretemet meghaladó elnöki tiszt elfogadása elől, 
annyival inkább pedig, mert, ki mellém elnöktársul választatott, gróf Degenfelcl 
Imre ur 9 méltósága, kit az egyházi ügyek vezetésében. mint a szent hajdankor 
főpapja Aron maga mellett M ó z est, megszoktam látni és bírni. körül- · 
ményei miatt nem lehet jelen, s nem osztozhatik velem az elnöki tiszt 
terheiben; még sokkal inkább pedig azért, mert annyi jelesek, hazánk mind 
megannyi nagy fiai után, kik az előző nagygyüléseken az elnöki székben 
ültek, közelebb a szombathelyi nagygyűlés akkori, fájdalom, most már néhai 
derék elnöke után - igen kicsinynek, - mondhatnám, - semmminek 
érzem, ismerem magamat, s ezek letünte vagy lelépése után annyi nymbust 
sem áraszthatok az elnöki székre, mint a mennyi bággyadt fényt hint a 
hold a nap leáldozta után a földre. 

Engedje meg az igen tisztelt nagygyülés, hogy itt egy kissé beszédem 
tovább füzésének fonalát megszakaszszam, és fájdalmas érzéssel, kegyeletes 
tisztelettel elmerengjek kissé a mult szombathelyi gyülés elnökén~k, fáj
dalom, már csak néhai dr. Snbó Imre püspöknek emlékezetén En nem 
voltam szenmcsés e derék főpapot személyesen ismerni, de annál inkább 
ismertem, tiszteltem hírnevéből, átalánosan becsült jelleméből, nemes lel
kületéből, ismertem, tiszteltem egy leveléből, melyet hozzám irt, ismertem, 
tiszteltem azon jellemzésből, melyet a szombathelyi gyülés bezárásakor. 
bűcsú beszédében dr. Halász Géza oly szépen s megliatóan ecsetelt, s ebből 
folyólag azt mondotta, hogy a tőle való elválást a nagygyülés csaknem 
elviselhetlennek tartaná, ha nem tudná, hogy őt nem veszíti el , ha nem 
táplálná azon · hit és remény, miszerint ő e gyüléseket továbbra is párt
fogolván, már a legközelebbi gyülést, - hol a kálvinista Rómában a refor
mátusok püspöke fog elnökölni - személyes jelenlétével fogja megtisztelni, 
boldogítani. 

S im minő az ~let tragoediája ! A mi akkor elviselhetlennek látszott, 
az következett be. 0 nincs többé! s most már mennyivel kinzóbb a fáj-
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dalom ! Mily örömteljes lett volna a viszontlátás, - mily boldogitó lett volna 
rám nézve, kivált az első találkozás ! Akkor a búcsú csak est· alkony volt, 
mely után virradat biztatott - azóta véglegessé, utolsóvá vált, melynek éje 
ntán több találkozás reggele nem lesz e földön. - De a vall í s-adta hitünk 
szerint lesz tul a siron ! És ezt, mit a vallás szószékéből oly sokszor hirdettem, 
szabad legyen itt a természetvizsgálók nagygyűlésén is vigasztalásul hir
detnem, bár talán a kételkedő bölcscsel itt is mondhatja valaki : ki cs o da 
látta valaha az embernek lelkét, hogy felfelé ment volna? 
De ám kutassanak a természetvizsgálók mélységben, magasságban, ne bántsák, 
- hagyják meg e viszontlátást a hit-világnak, melynek magasságát ugy sem 
érhetik el, - hagyják meg a síróknak, mely helyett ngy sem adhatnának 
azoknak semmit. 

Mos.t pedig, ha már óhajtásunk, reményünk szerint körünkben nem 
üdvözölhettük, - legalább sohajtsunk békét és áldást ez elnyugodottnak 
poraira ·- neve és emlékezete pedig éljen és maradjon fen szíveinkben, s 
nagygyülésünknek évkönyvében. 

Ezen szivsugalta kitérés után felveszem ismét beszédem megszakadt 
fon~M. · 

Azt mondám fentebb, hogy annyi jelesek utan illőbb, indokoltabb lett 
volna az elnöki tiszt elfogadása elől visszavonulnom. S hogy mégis nem 
tettem ezt, annak oka részint az, mert ennek kijelentése már együtt nem 
talá~ta volna a nagygyűlést, s a további intézkedés utja .el lett volna zárva, 
részmt az, mert ugy éreztem , hogy a megtisztelő bizalmat nem lehetett 
volna visszautasítanom azon kötelességérzet megsértése nélkül, mely szí
vemben a tudományok, s azok egy ágának a természettudománynak is, 
kedvelése, előmozdítása iránt élt és élni fog, mig dobogni mea nem szünik 

Ezért hát, ha szinte, miként szülővárosom, mely a nagygyŰlést kebelébe 
meghívta, nem nynjthat annyi. előnyt, táplálékot a természotvizsgálók és 
orvosok buvárkodásainak, mint nyujtottak azon városok, melyekben az előző 
gyűlések tartattak, csak a magyar Alföld róafüól, vendégszerető keblét tár
ha1ja ki ked~es venclégein~k! mint a ~ölgy füvei közt rej~ő~ző ibolya kelyhét 
a nap sugánnak, s patakJai sem leven, nem azok partJam, de szívekben 
nyiló s épen ezért hervadatlan nefelejtseket nyujthat hála- s emlék jeléül a 
szerény meghívását elfogadóknak : ugy én sem hozhatok magammal az 
elnöki székbe szakismeretet azon tudományokból, melyeknek mivelése, tovább
fejlesztése czélja az itt egybegyült tudósoknak, és korlátolt tehetségemből 
vezérlő fáklyafényt előttük nem gyujthatok, csupán jóakarat, ügyszeretet, s 
közremunkálás az, mikkel soraikba - de nem velök sorompóba léphetek, 

azért tartózkodva bár, de mégis bátorságot veszek magamnak mea nem 
érde~lett, nagyrabecsült felhivásuk folytán az elnöki szék elfoglalásá~·a, -
számitván gyengeségeimnek az igen tisztelt nagygyűlés által leendő türelmes 
elnézésére, még inkább hatályos támogatására. 

Mielőtt azonban a gyűlést megnyitnám, szabad legyen azon tudomány
ágak fontosságáról, melyek a nagygyűlést, s ennek szakférfiait foglalkoztatják, 
s azon ut és mód czélszerüségéről, melyet ezek fejlesztése és teijesztése 
czéljáb61 választottak, nehány szót szólani. 

~ nagy természetet, ennek törvényeit, erőit, kincseit kutatni, ismerni 
tanulm, s ennek f?lytán ujabb-ujabb felfedezéseket tenni : oly törekvés, mely 
nem csak a valódi müveltség, józan bölcseség, felvilágosodás megszerzésére. 
a tudományok látköréne.k tisztázására, hanem a gazdászat. iparűzés, kereske
delem tökéletesbitésére, a nemzetek s világrészek szellemi s anyagi össze
köttetésének könnyebb~ s gyorsabbá tételére is, nagy hatással s ujabb-~jabb 

43 

lendület-adással bir. sőt az orvosi tudomány is. mely a7. élet és egészség 
mentésére irányozza nemes feladatát, a természet titkainak, gyógyerejü kin
cseinek buvárlásában keresi és találja fejlődését és tökélet?~bülését., i;g~· 
hogy az orvosok és természetvizsgálók szövetkeztek !'özös czel.iuk eléres~r~; 
méltán vannak e nagygyülésen is együttesen képviselve. Hol ~ll s mmo 
vívmányokat hozott létre a természet- s orvo,~i tudo_mány az ó világ, avag): 
csak a közelebbi századokhoz képest, azt elosorolm. tényekbe!1 felmutatm 
nem tartozik beszédem keretébe, de szükségesnek sem tartom itt, hol nag,1' 
részben orvosok és természetvizsgálók által vagyok környezve, sőt. az ezek 
diszes sorához nem tartozó közönség is elég tájékozottsággal bir e te-
kintetben. 

Inkább hát az ut és mód czélsze_rüségéröl, mely a jelzett tudomány-
ágak fejlesztésére és teijesztésére válas~ttatott, kiváno.k szó~ani. „ 

Mig a tudományok csak az ó-kon bölcs~k zárt 1~kolá1ban, ~ésob~ pe
dio· a világtól elszigetelt kolostorok sötét falai közt miveltettek es ~amttat
tak, hasonló volt az eredmény a sil:bolti m~cshez, vagy a templo~i .. vesta
tüzhöz, melyek bár nem aludtak ki, de v1l~&uk a z~~·t h~lyen . klvul nem 
hatott. Még a nyilvánosokká lett, s az egész ifJ~1sá~ elott kitá.rt .. iskolák sem 
hozhattak elő kiránt eredményt, mert ezek falam is sokan k1vi:il mar.adtak; 
e mellett a tudományok teljességének kiaknázására, kevés és röv;d az is~olai 
pálya; az iskolából kikerülés után pedig könyvek olvasása, egy~nenkénti el
mélyedés, buvárkodás a tudományokban ismét nem eredményezi a korlátolt
ság miatt sem kellő fejlődését,. sem te1j~dését a ~udom~nyoknak.. Csak a 
mit a mester mondott apostolamak: „m~nJete~ el es tam~satok mu~den ,n~
peket" - csak ez egyedüli utja és módJa az ismeretek sikeres terJes~te~e
nek kivált ha ehez még a társulás is járul, mely egyesek tehetségeit, is
mei;eteit összeölelve, a lángelméket a középszerű észtehetségekkel. érülkö
zésbe hozva, a szerepeket szakonként kiosztva, a verseny sorompóit meg
nyitva, a működés terét csupán egy váro~ho~ nem kptve, oly ~redményt k~
pes felmutatni, melyet egyesek megközehtem sem k~pesek. S ~pen e kettos 
missiót töltik be a vándorgyülések. Mint a hogy a vizcseppekbol patakok, a 
patakokból folyamok, a folyamokb61 tengerek növekednek: ugy foglalnak az' 
időnként más-más városban tartott vándorgyülések nagyobb-nagyobb tért, 
uay tesznek több-több hódítást a tudomány számára. 

0 Mintha mindenütt, hol a vándorgyűlések tartatnak, egy-egy tudomány 
csarnoka épittetnék, vagy mintha pásztor~üz~k gyuln~na~ fel mé.g a pusz
tákon is, melyektől távol állanak a t~nmtezetek v1lágitótornyai ! mmtha 
azoknak is, kik nem keresik, helyökbe vitetnék a tudományok tára Igy aztán 
teijed, s lassanként népszerüvé lesz a tudomány, mely előbb csak avatottabb 
lelkek birtoka vala. 

Csak menjenek hát. haladjanak ~nök,. tiszt_elt ,nrail;it. természetvizsg~-
lók s orvosok azon uton, melyet ezelo~t mmt_egy, n~gy evtizeddel, kez~?~e: 
nyeztek, s melynek hátrahagyo~t térem edd1g~le 1~ oly e.~·e~;n~ny yuága~ 
nyiladoztak, - menjenek, haladJanak vándorutaik, mmt az :istokos, cs~llago~, 
pályái, hosszu fénytengert hagynak magok után Isten áldJa, vezerelJe, ki-
séije önöket az emberiség javára! . . 

Azonban egyet ne feledjenek soh~, ho,gy t. I. mmt a tu_domá~ynak ugy 
a vallásnak, hitnek is vannak apostolai s en épen ez utóbbiak ~ozé tarto-
7.0m, de azért kezetfogva haladok önökkel, .a tud~mány apostolaiva~.' .?al~d: 
janak önök is igy velem és velün~. - A hit!1ek es t~dománynak ~ulonbozo 
regiója van! ne bántsa, ne támadJa meg egyik a másikat; ne ~ka11a a vak
hit zsarnoksága bilincsbe verni a tudományt; de a tudomány onhittsége se 
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aka1ja elvenni a gyarló embertől a hitnek lajto1jáját, mely magasabb re
giókba ér, ne aka1ja a tudomány, mely csak világosságot adhat, kióltani a 
hitet, mely vigaszt is ad az élet Yisszás eseményei között, ne aka1ja lerom
bolni az erkölcsiséget, mely nélkül az emberi társadalom fenn nem állhat. 
- Különben is, bár meddig kutassunk, a mélység és magasság végetlensé
gét elérni nem lehet, s az áttörhetlen homályban nincs más kalauzunk a 
hit világánál, mely nélkül ha tovább is hatolni akarnának, ránk illenék a 
régi latin költő ama mondása: „c o e 1 u m i p s u m p e tim u s s t u 1 tit i a 
no s t r a." 

Ezek után mély köszönetemet fejezYén ki azon kegyességért, mely sze
rint az elnöki székbe emeléssel kitüntetni méltóztattak, s egyszersmind tá
mogatásukat kikérve, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXU-dik 
nagygyűlését megnyitottnak uyilvánitom. 

Dr. Popper Alajos : Emlékbeszéd dr. Kain Albert felett. 

Mélyeu tisztelt gyülekezet ! 

A debreczeni orvos-gyógyszerész egyesület nevében és megbizásából 
lépek e díszes szószékre, melyről a tudomány felkent bajnokai hirdetik tu
dományuk hatalmas igéit s fenséges igazságait. Nekem azonban ennél sok
kal szerényebb, de nem kevésbé magasztos feladat jutott ezuttal osz
tályrészül. 

Feladatom ugyanis orvos-gyógyszerész egyletünk neYébcn egy drága 
halottnak emlékét feleleveniteni ezen diszes gyülekezet előtt Néhai Kain 
Albert, társulatunknak fennállása óta volt tiszteletbeli elnöke s a magyaror
szági onosi kar egyik legrokonszenvesebb alakja áldásdus életének lefo
lyását lesz szerencsém önök előtt röviden vázolni - tisztelettel kérem önök 
szi ves elnézését. 

Egy gyülekezet előtt, mely kiválóan debreczeni és vidékebeli hallga
tókból állana, teljesen felesleges volna Kain Albert felett emlékbeszédet 
tartani, elég az ö áldott emlékü nevét megemliteni, és legott felébred min
denkiben, ki öt valaha ismerte, a legbensőbb érdeklődés és legigazahb ke
gyelet érzete. Nála a szó legteljesebb értelmében Yalósult a francziák amaz 
ismeretes példaszava • connaitre c'est aimer." A ki öt ismerte, a ki csak 
egyszer is érintkezett vele, annak lehetetlen volt öt meg nem szeretnie; az 
ö egyéniségének leirhatatlan varázsa kiolthatatlan benyomást gyakorolt 
mindenkire. 

De midőn oly gyülekezet előtt van szerencsém _, szót emelni, mely ha
zánk tudósainak szine-javát foglalja magáb::in. - oly gyülekezet előtt, mely
nek körében legelőször talán ma hangzik fel Kain Albert neve, nemcsak 
egyletem megtisztelő megbizásából kifolyólag. hanem egyszersmind a leg
bensőbb, legodaadóbb személyes barátság sugallta kegyeletérzésnek engedve . 
igyekezem csekély tehetségemhez képest elmondani röviden és egyszerüen, 
hogy ki és mi volt Kain Albert; mi volt ö hazájának és nemzetének; mi 
volt ö szülővárosának, nagy Deb1eczen városa közönségének; mi volt ö ma
gasztos hivatásának s a magyar orvosi rendnek; mi volt ö családjának, ro
konainak, szeretetteinek; mindenekelőtt és mindenek felett pedig mi Yolt ő 
nekünk, barátainak, bajtársainak, ügyfeleinek! 

Kain Albert született 1812. deczember 24-kén itt Debrecz.enben, szüle 
anyagi körülményekben élő polgári állásu szüléktöl. Apját már l 0 éves ko-
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rában elvesztette s azontul mind az ö, mind hat testvére felneveltetésének 
nagy és nehéz munkája egyedül szegény jó anyjának gyenge vállaira nehe
zedett. De ezen gyenge nőben nagy lelki erő és kimerithetlen sziv- és ke
délygazdagság lakozék. Tapasztalási tény, hogy a mindennapiasságból l<ima
gasló férfiaknak anyjai sem közönséges asszonyok rendesen. Kain Albert i~ 
édes anyja befolyásának köszönhette leginkább ama ritka kedélyességet, ama 
sziveket megnyerő humánus nyájasságot, mely öt mindnyájunk előtt oly ki
mondhatatlanul kedvessé tette. 

Ama ritka kötelességérzet, amaz önzetlen önmegtagadás, amaz igaz é:,; 
minden ostentatiótól ment . ember- és felebaráti szeretet, szóval mindazon 
nagy e t hi k u s erények. melyek Kain Albertet élete pályáján mindenkor ve
zérelték és kitüntették, mindezeknek első alapjai nála már zsenge gyermek
korában lettek letéve gondos és gyöngéd anyja által. 

Gymasiumi tanulmányait itt Debreczenben előbb a kegyesrendü áldo
zárok jól vezetett iskolájában. utóbb pedig a helybeli nagynevü református 
főiskolában a legjobb sikerrel brvégezvén, azon pályát választotta élete hi
vatásául, melyre öt nem valami külső befolyás vagy pressio, hanem belső 
vonzalma és amaz ösztönszerű meggyőződés vezette. hogy ez azon pálya. 
melyen leginkább képes lesz vala kielégiteni szive leghőbb vágyát: jót te
hetni és szenredö embertársainak használhatni; azért lépett ö az orvosi pá
lyára; és 1829. októberben be is iratkozott a pesti kir. egyetem orvosi fo-
lyamába. . 

És itt nehezen tudok ellenállani a kisértésnek. ez alkalomból ama si
ralmas képek ecsetelésébe bocsátkozni, melyet haza{ egyetemünk. főleg pe
dig annak mai nap annyira virágzó orvosi osztálya a század elejéről nyujt. 
Czél- és idöszerütlen volna ezen kitérés; hiszen ezen díszes gyülekezet mé
lyen tisztelt tagjai legjobban tudják, ré3zint öntapasztalásból, részint a ha
zai orvosi tudományok történelméből hogy mi volt a magyar tudományos 
egyetem egy félszázad előtt! Tudják azt önök minanyájan, hogy ezen egye
tem akkor még a legislegkezdetlegesebb viszonyok között tespedett. A leg
merészebb fantázia sem volna képes amaz óriásilag kirívó ellentétet csak el 
is képzelni, mely az akkori szegényes, szűk, setét és ódonszerü falakba zárt 
egyetem és a mai a legkényesebb ízlés legtulzottabb igényeit is messze fe
lülmu.ló, a legelegánsabb fényüzéssel fölszerelt monumentális épületekkel 
ékeskedő magyar alma mater közt létezik. Es ezen ellentét korántsem szo
rítkozik az egyetem külső alakjára. mert a mai egyetemünk nemcsak külcsiu, 
uagyszerü berendezés, impozáns felszerelés dolgában bátran versenyezhet a 
külföld bármely világhirü egyetemével : hanem belső érték, tudományos mü
l·ödés, főleg pedig jeles és kitünö tauer::ik tekintetében is folyton növekedő 
mérvben megközeliteni igyekszik azon magaslatot. melyet egy több évszá
zados mult dicsőségével büszkélkedő külföldi egyetem társai már rég elértek. 

De éppen azért kell, hogy határtalan elösmeréssel hajoljunk meg orvosi 
rendünk mindazon tiszteletre méltó bajnokai előtt, kik ily mostoha körül
mények között. oly csekély. ugy szólván semmi eszközökkel sem rendelkez
vén, alig a legislegprimitivebb oskolai oktatásban részesülvén. csakis egye
dül saját ernyedetlen szorgalmukra, buzgalmukra és fáradhatatlanul erélyes 
kitartásukra utasitva, mégis szakavatott, ügyes, jeles. kitűnő orvosokká ké
pezhették ki magukat 

. Ilyen autoc1!,c1acta a szó legjobb értelmében volt dicsőült barátunk 
Kam Albert is! 0 is az ugynevezett régi orvosi iskola ivadéka volt: dc 
egész életének lBfolyása alatt fényesen bebizonyitotta. hogy mind ezen fo
galmak a régi orvosi iskoláról, a régi orvosi rendszerről merő fictiók, semmi 
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reális alappal nem bírnak. Kain Albert, a midőn az orvosi pályára lépett, 
felismerte legott, hogy az orvos legfőbb, i;ninden egyéb kötelességeit uraló 
feladata: tanulni és mindig csak tanulni ! Es e szerint cselekedett is, becsü
letes törekvéssel, lankadatlan buzgalommal a legébPrebb figyelemmel és ér
deklődéssel kisérte ő mind azon óriási vi vmányokat, mind azon nagy hala
dásokat, melyek az érek lefolyása alatt orvosi tudományunk gyökeres átala
kulását eredményezték. Hivatásabeli szent kötelességének ösmerte ama szám
talan uj eszmét, ama találmányokat és felfedezéseket, melyek főleg az ujabb 
és legujabb időben az orvosi gyakorlat terén felmerültek, megismerni, átta
nulmányozn1, sajátjává tenni. és azokat tőle telhetőleg gyakorlatilag érvé
nyesiteni és felhasználni. Bámulva szemlélték gyakran a fiatal éppen a fő
városi és külföldi egyetemekből haza került ügyfelek, hogy itt a szerény vi
déken egy az ugynevezett régi iskola megkövesült hagyományaiban meg
őszültnek hitt on'ost találnak, ki előtt semmi· mozzanata sem vala ismeret
len az orvosi tudomány legujabb vivmányainak, ki helyes és alapos ismere
tével birt mindannak, a mi az orvosi „nagyvilágu tudományos tárgyalásai
nak éppen napi rendjén állott Igenis ezen férfin, a ki az annyira lenézett 
régi orvosi iskolából kikerült, ki tudományunk fejedelmeinek, a világhirü ta
nároknak előadásait közvetlenül soha nem hallgatta, ki azoknak korszakot 
alkotó müreit csak önszorgalomból szerény csendes dolgozó szobájában ta
nulmányozgatta - folyton növekedő sikerrel mindinkább előbbre és előbbre 
törekedett a gyakorlati orvosi tudomány meredékes magaslata felé, miglen 
Yégre páratlan buzgalmának és lankadni nem tudó kitartásának sikerült te
kintélyes helyet elfoglalnia hazánk orvosainak jelesei között Orvosi. hire és 
neve ösmertté és tiszteltté lőn nem csak e városban és vidékén. hanem 
szerte a hazában ! 

1836-ban onostudorrá felavattatván i.L budapesti egyetemen, miután 
rövid ideig a bécsi egyetemen is időzött volna orvosi tanulmányainak kü;zé
lesbitése czéljából. ugyanazon évben őszszel állandóan letelepedett szülőváro
sában Debreczenben, a hol is mint gyakorló orvos működött életének Yégső 
napjáig. hosszu 46 éven át félbeszakadás nélkül. Ezen nagy és virágzó 
város közönségéhez őt a barátság és szeretet, a rokonság ezerféle gyengéd 
kötelékei füzték - és azért minden testi és lelki szép tehetségeit, nagy és 
alapos tudományát épp oly magasztos mint nehéz és rögös hivatásának 
szentelte ezen város közönségének javára; és tette ezt teljes odaadással. sze
retetre !lléltó szireket megnye~ő kedélyességgel. tette ezt lelke egész erejé
Yel s szl\"e egész melegével. Es ezen közönség nem \'Olt hálátlan iránta 
~oha: első fellépésétől kezdve életének utolsó perczéig nem szűnt meg soha 
Iránta érzett szeretetének, tiszteletének, elösmerésének őszinte s szívből 
eredt kifejezést adni. ~edvencz oryosa volt ő mindig közön~égének a szó 
legszebb, legmagasabb ertelmében ! Es méltán! mert soha orvos jogosabban 
nem érdemelte ki közönségének osztatlan bizalmát. mint Kain Albert . Soha 
onos ~elll: fogta fel fenséges hivatását oly magas, oly önzetlen. oly tj,sztán 
humamtánus, mondhatnám oly ideális szempontból. mint Kain Albert 0 be
tegeillflk nem csak kitűnő, szorgalmas gyógykezelője volt, hanem egyszers
mind barátja, tanácsadója, oktatója! Kimondhatatlan volt a ragaszkodás, 
melylyel betegei rajta csüggtek: mily gyakran hallottam tőlök elmondani: 
esupa megjel~nése a beteg ágy mellett elég volt, hogy uj reményt, uj bá
torságot mentsenek szenvedéseikben; az ő jóságos tekintete, az ő nyájas 
bl~zditó szava üditőbben hatott rájok bármely gyógyszernél; és ha már 
mmden veszve volt, ha a halál setét árnyai lebegtek már a haldokló felett: 
a szeretett orvosbarát egy-egy csekély kézszorítása és a legbensőbb részvét 
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egy-egy könyének felcsillogása szemében még akkor is enyhe vigaszt nyuj
tott a már-már elcsüggedt és kétségbeesett környezetnek 

Legyen szabad e helyütt azt is felemlitenem, hogy a mi talán legjob
ban jellemezte Kain Albertet, a mi által ő talán leginkább kimagaslott or
vostár;;ai közül, az ama ritka páratlan önzetlen collegiálitás volt, melyet 
kartársai iránt egész életén át tanusitott. Hosszu érdem- és sikerkoronázta 
pályáján soh~ egyetlenegy ügyfelével sem jött a legkisebb conft.ictusba. Min
den collegája külöubség nélkül, apraja nagyja, fiatala, véne ~gyará!1t szerette. 
tisztelte őt: tekintélyét. tudományos fölényét elismerte mmdenk1 ; tanácsát 
követte mindenki közülünk szivesen és készségesen, mert erősen megvoltunk 
győződve mindannyian, hogy benne legőszintébb b.arátot, a 
1 e g h i v eb b bajtárs t, a 1 e g humánusabb jóakaró t butuk. 

Bíztunk benne rcndithetlenül, s bizalmunkban nem csalatkoztunk soha. 
Kain Albert bokros érdemei különben sem maradtak elösmerés nélkül. 

Már 1847-ben Debreczen szab. kir. város 2-od tiszti orvosa, 1848. Május 
25-én pedig tiszti főorvossá Yálasztatott meg . Hivatalos teendőit mindenkor 
szigoru pontossággal, nagy lelkiismeretességgel és tökéletes szakavatotts~ggal 
végezte, és midőn az emlékezetes 1861-ik évben az alkotmányosság v1ssz~
állittatott, és a municipális hirntalok ismét választás utján betöltettek, Kam 
Albertnek mindenkor bátran 1anusitott kifogástalan hazafi.ni és alkotmányos 
érzületének elismeréseül, polgártársainak iránta való bizalma fényes kifej e
zésre jutott, a mennyiben tulnyomó szavazattöbbséggel ismét megválaszt~atott 
tiszti főorvosnak. Fájdalom! az oly lelkes hazafi.ni örömmel üdvözölt vISsza
állitása az alkotmányos életnek nehány rövid hónap után szomoru véget ért, 
és noha a hatalom akkori képvi s elői részéről a legnagyobb presszió gyako
roltatott reá, ő alkotmányos álláspontjához tántorithatlan elvhüséggel ragasz
kodván, a főorvosi tisztségről lemondott, és azontul mindvégig egyedül nagy 
kiteijedésü magán orvosi gyakorlatának szentelte életét. , . 

1867-ben megalakulván a debreczeni orvos-gyógyszeresz egylet, kartársa1 
érdemeinek elismeréseül egyhangulag megválasztották örökös tiszteletbeli elnö: 
küknek. - Ugyanakkor számos egylet és intézet megválasztotta társulatt 
orvosának, s igy a gőzmalom, a vasut s több társaságok. Ezen min?ségben 
is. mint mindenütt, Kain Albert az elvállalt kötelességeket a legsz1gorubb 
lelkiismeretességgel és a legszebb eredménynyel végezte. 

De a magyar nemzeti kormány figyelmét sem kerülték ki Kain Albert
nek ugy a közügyek, mint főleg az orvosi gyakorlat terén kifejtett érdemei. 
melyeknek elismeréseül 1868-ban az akkor életbeléptetett országos közegész
ségügyi tanács egyik külső tagjának lett kinevezve. Már előbb pedig neve
zetesen 1863-ban a magyar orvosi könyvkiadó társulat igazgatóságának egyik 
vidéki tagjává neveztetett ki. -- Ezen több rendbeli kitüntetések a mellett 
tanuskodnak, hogy Kain Albert közhasznu és tudományos míiködése és sike
res törekvései most már szélesebb és pedig a legmérvadóbb körökben is meg
tisztelő elismerést nyertek. 

Kain Albertről szólva nem lehet érintetlenül hagyni az ő családi éle
tét. Kain Albert családi élete páratlan volt és mintaszerű. A családi éM 
szende örömei iránti érzék soha talán senkiben sem volt jobban kifejlődve, mint 
ő benne: korán átértette ő. miszerint egy nehéz küzdelemteljes pá~ya ezer 
meg ezerféle nehézségei, csalódásai és hányattatásai közepette csakis a csa
ládi szentély tiszta és egyszerű örömei nyujtanak biztos menhelyet és valódi 
benső megnyugvást. 1847-ben lépett házasságra sziveválasztottjával Borsos 
Hózával, városunk hölgyeinek egyik legtiszteltebbikével. És milyen volt eze.n 
házasság! Azt leírni nem lehet, arról szavakban leghalványabb fogalmat is 
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adni merő lehetetlen! Nem is kísértem meg; az ö viszonyuk élénken emlé
keztetett ama csodaszerű növényre a mimosa pudicára, - melynek levelei 
annyira izgékonyak, hogy minden l~evésbé gyengéd érintkezésre mintegy ösz
szerezzenek és elhullanak. Ne nyuljunk hát hozzá gyengédtelen kézzel ; vót
kes profanatiót köYetnénk el; hajoljunk meg kegyeletes meghatottsággal ezen 
házassácri viszony előtt, mely példátlan volt az ö idealis fensógében, és 
melyhe~ hasonlóval ritkán találkozunk az életben. 

Elismert tapasztalási tény, hogy a nem közönséges emberek rende~en 
azok, kiknek legtöbb jut ki a szenvedésekből. Nagy nehéz szenvedések JU
t,ottak Kain Albertnek is osztályrészül. A legsulyosabb csapás azonban, mely 
öt érte, felejthetetlen kedves egyetlen fiának Bélán~k korai. halála v?lt. A 
<rondviselés uo·yanis öt egy fiuval áldotta meg, ki. mmden tekmtetben hivatva 
leendett szüleinek legédesebb reményeit és várakozásait messzire tulhaladni.. 

Mint jeles apja, a derék ifju is az orvosi pályát választotta élete fel~ 
adatául; a legszebb testi-lelki és szellemi adományokkal bővelkedve, orvos1 
tanulmányait a legfényesebb sikerrel befejezve, tudori szigorlatainak nagyobb 
részét is a legjobb eredménynyel bevégezve, már-már haza jönni készült az 
általa a rajongásig imádott szüleihez: midőn egy borzasztó betegség, és 
esakhamar a kérlelhetlen halál mindezen szép reményeknek gyors és siral
mas véget vetett. 1871. márczius első napján hunyt el a reményteljes ifju 
életének 23-ik évében. A csapás iszonyu volt, és iszonyuak voltak a követ
kezmények, melyekit az a boldogtalan apára előidézett. Alig néhány héttel 
fiána~ sirbaszállta után az első szélh üdési roham érte, melyet csakhamar több 
más követett, és melyek öt majdnem a sir szélére vitték. Erős testalkotá~ 
sának, szivós életerejének, és talán ennél is inkább a~a n:esés .l egendas~eru 
önfeláldozó ápolásnak, - melyben öt áldott jóságu neJe reszes1té, - sike
rült öt még egyszer a halál torkából kiragadni, és az életnek visszaadni ... 

Tiz évnél tovább folytathatta még áldásos munkásságát, meggyengu}t 
egészségben ugyan és megtört erÖYel, de - a mi különösen figyelemre es 
bámulatra méltó - orvosi fáradságos gyakorlatát talán soha nagyobb odaadás
sal, lankadatlanabb kitartással nem végezte, mint éppen életén el~ ezen ,utol~ó 
szenvedésteljes szakában· mio-len 1880. deczember 17-ke reggelen egesz V<L

ratlanul - a megelőző ~apo~ még serényen buzgólkodo~t betegeinek l~ito
gatásában - ircralmat nem ismerő betegséo'ének egy UJabb és hevessegre 
nézve az előbbi:ket felülmuló rob~mától m~glepetett, melyből aztá_n soha 
többé fel nem gyógyult, 14 hónapig tartott a halállal rnló k~1zdelem. es n,oba 
jó nejének hűséges önfeláldozása. valamint kezelő orvosbarátamak buzgó fara
dozásai folytán olykor-olykor a felgyógyulhatás némi halvá~y r~ménysugara fel 
is tűnt: ő azonban soha sem ringatta magát többé ál-~puz1ókban, ~ianem 
rnllásos megadással és egr antik világbölcsre emlékez,te~o lélek seremtás~a~ 
belenyugodott a kikerülhetetlen catastropha közeledeseb~, mely folyó ev1 
1882 . él'i márczius 9-én délelőtti 9 órakor csakugyan be is következett. 

Halála az egész Yárosban és tul a város határain is fájdalmas :rnnsa
tiót io-azi meo·döbbentő hatást keltett! - Mélyen érezte Debreczen váro:;á-

' b t> t ·1 , ó nak minden rendi.'!. rangn és vallá:m polgársága eg~arán , n;i1 y na~y e:; P -
tollrntatlan Yeszteség érte Kain Albert ]1alálárnl, lnbe1~ egyik .legtlsztelte~l~ 
polgúrn, egyik legjelesebb orvosa, mindenek felett pechg rnlód1 .humanus JO 
ember szállott sirba. Polgártársainak kegyeletes részvéte a leg1mposam;abb 
módon nvilYánult f. évi mártzius 12-fo Yégbe ment eltemettetése alkalmával. 
Gyászt öÍtöt.t az egé::;z város é;;; több ezerre menő polgárság meghatottan és 
az igaz fájdalom könnyeivel kísérte siljához 

Hadd pihenjenek hát jól kiérdemelt nyugalomban drága barátunk por-
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ladoz6 földi maradványai. Átadtuk azokat az anyaföldnek, -:-- de áldott emléke 
élni fog szí vcinkben mindenha; és valahányszor e város, · e vidék, a magyar 
onosi kar legjobbjairól említés tétetik, az ő nevéről mindenkor tisztelettel, 
szeretettel, kegyelettel, hálával fognak megemlékezni a legkésőbb nemzedé
kek is, mint oly férfiuról, ki ama helyet, melyet a gondviselés számára ki
tüzött, - betöltötte becsületesen és érdemteljesen. 

Sit illi terra leYis ! 

Dr. Török József: A magyar birodaloiµ meteoritjei. 
.A magyar birodalom a természet legbecsesebb, az emberiség anyagi és 

szellemi fejlődését, felvirágzását feltételező kincseinek, s természettudomá
nyi nevezetességeinek liiválólagos hazája. Ez állitásöm beigazolására elég 
leend csak felemlitenem az Európában leggazdagabb arany b á ny á inka t 
az erdélyrészi érczhegységben yagy az ugynevezett aranyvidékben; kimerít
hetetlen kősót e 1 epe i n k e t Máramarosban és Erdélyben; továbbá a leg
l<itünőbb vasat szolgáltató vasérc z-t e 1 epe i n k e t s szükségleteinket 
örök időkre biztosi tó k ő sz ént e 1 e p e i n k e t; valamint megszámlálhatlan, 
különnemü t:1 legkitünőbb minőségű s fájdalom még mindig nem kellőleg 
méltányolt és értékesített ásványvize i n k e t. 

Magyarország orvosai és természetvizsgálói már a mult századtól fogya 
áLalában, de különösen a közelebbi 40 évtől fogva, - mióta t: i. a halha
tatlan B e n e :B, ere n c z a magyar orvosok és természetvizscrálók vánclor
_gyülés,eit k~zdeményezte s ezen gyülésekből kifolyólag ismét ~ halhatatlan 
B u g a t P a l, a ln a magyar természettudományi társulatot létreh.ozta. -
szóval és tettel hirdetik a ncigy Yilágnak - urbi et orbi - hazánk termé
::;zettndományi kincseit és nevezetességeit s fáradhatlanul működnek azok 
kibuvárzásán és megismertetésén s ha azok mind ez ideig nincsenek kellő
leg értékesi~ve, ezen. mulasztásért .őket a felelősség bizonyára egyátalábau 
nem terhelt. - De épen ezen körülmény, hogy természctadta kincseink 
még mindig nincsenek kellőleg megismertetve, kiaknázva és értékesítve, 
eléggé iuclokolja <L mi vándorgyüléseinket. mindannak daczára , hogy azo
k~t a rosszakarat kisebbíteni még napjainkban is jónak látja. Pedig elte
k111tve attól, hogy ezen vándorgyülések melyek természetadta kincseinket 
kutatják, a természettudományok összes ágait népszerüen te1jesztik, a köz
egészségi és orvosi függő kérdéseket s uj felfedezéseket megkutatják, f)zel
lőztetik és érlelik. t:1 mííködésök eredménye gyanánt már· ugyszólván egész 
könyvtárt hoztak létre, még az által is hasznot hajtottak a magyar tudo
mányosságnak. hogy mintaképül s követendő például szolgáltak - tehát 
a zászlóvivő szerepet játszották -- más tudományos egyleteknek' is. lme a 
történelmi társulat mily szép sikerrel mííködik vándorgyülései által. nem
külö?b~n a régészeti társulat, sőt ujabban a szépirodalmi Petőfi társaság is 
~egmd1totta vándo:-gyüléseit. végre - acl figure discet - a daláregyletek 
1:; utra keltek s mmdannyian megbecsülhetlen tényezőként szerepelnek ha
zánk közmivelődésében. De nem feladatom nekem az orvosok és természet
vizsgálók vándorg)rülései mellett apologiát írni. mert az különben is merő
ben szükségtelen, miután látjuk, hogy azt Európa minden mivelt államaiban 
sikerrel gyakorolják az orvosok és természetvizsgálók, hanem igenis idősze
rünek tekintettem ez ünnepélyes alkalommal egy oly trrmészettudomáriyi 
nevezetességről ::>zólani, mely nemcsak a debreczeni főiskola muzeumának, 
nemcsak a magyar hazának , hanem az egész föld kerekségének egyetlen· 
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egy nevezetessége - uujcu~a - t. i. a ~abai meteor~őről. Mi~thogy pe
dig a magyarország~ meteontl:'k átalában igen sok tekmtetben Jn~áló nev~
zetességüek, felhasználom ez alkalommal az összes magyarországi mcteon
tek vázlatos ismertetésére, l10gy kimutassam, miszerint a meteoritek számát 
tekintve Magyarországot csak Francziaország, ellenben a hozzájok fűződő 
nernzetességeket tekintve, egyetlen egy ország sem mulja fölül. 

Mielőtt azonban hazánk meteoritjei megismertetéséhez fognék, némely 
átalánosságokat kell előrebocsátanom. 

I. A meteoritekről átalában. 

Mindnyájan tudjuk, úgyszólván naponként olvassuk a hirlapokban, hogy 
a csillagászok hatalmas messzelátóikkal új apró bolygókat, úgynevezett as
teroidokat fedeznek fel naprendszerünkben, a Mars és Jupiter közötti tér
ben, úgy hogy az 1845-től felfedezettek száma már a 200-at meghaladja. 
A legkisebbet közülök H esti á-nak nevezik s ennek egész területe nem 
nagyobb mint Mosonymegyéé, tehát 33-34 Omérföld, térfogata pedig oly 
csekély, hogy a mi Holdunkból 3 millió ily nagyságu test kerülne ki. Meny
nyire fog még az asteroidok száma felszaporodni, vagyis hány ily kis bolygó 
fog még felfedeztetni, nem tudhatjuk: de számuk bizonyára ne~ lesz cs~
kély, minthogy az eddig felfedezettek összes tömege, L e ver r i e r szám1-
tása szerint, a Föld tömegének csak egy negyed részét teszi 

De ezen apró bolygókon kivül vannak még naprendszerünkben megszám
lálhatatlan, a csillagászok messzelátóival sem látható, még apróbb szilárd 
testek, melyek csak akkor lesznek előttünk láthatókká, ha Földünk Yonzó 
erejétől , világtéri pályájukból e tereltetnek s Földü~1k légkörébe jntra, 
itt a levegővel súrlódás miatt meggyuladnak és vagy elégnek miuL lrnlló-

. csillagok és tűzgolyók, vagy pedig, ha nagyobb tömegűek, fölületükön meg
tüzesednek, izzóvá lesznek s végre lehullanak Földünkre, hogy itt égi ván
dorlásaik után hosszas időre nyugalmat találjanak 

Ezen legapróbb égi testek neveztetnek összefoglaló névvel meteorok
nak, a földünkre eső szilárd tömegek pedig m e te o r i t-eknek. 

E szilárd tömegek nem egyebek mint ásvány- vagy sziklatörmelék?k, 
- némelykor tiszta vastömegek, - minélfogva azokat némelyek úgy tekm
tik, mint szétzüllött világok töredékdarabjait, mig mások újonnan képződő 
világok alkotó részeinek gyanítják. Bármint legyen a dolog, annyi a csilla
gá8zok fáradhatatlan buvárkodás.a után bizonyos, hogy ezen sziklatörmelé
kek megszámlálhatatlan mennyiségb · n egy-egy rajt, több egymással közeli 
viszonyban levő raj pedig egy rendszert, vagy épen összefüggő övet képezve 
bolyonganak a Nap körül rendkivül megnyúlt pályákon, melyek néha egy
egy üstökös pályájával esnek össze; mint példáúl az augusztusi meteoroké 
(a Perseidák) az 1862-iki fényes üstökös pályájával, a novemberi meteorrajé 
(a Leonidák) pedig az 1866-iki üstökös pályájával esett össze. 

Ezen mete,orrendszerek megszámlálhatatlanok a Naphoz tartozó bolygók 
birodalmában. Jgy a mi Földünk a maga napkörüli pályáján tényleg több 
mint 100 rendszerbe tartozó meteorokkal találkozik,* mely meteorrendsze
rek közül kettőnek a pályája kétségbe vonhatatlan bizonyságok alapján van 
kimutatva, t. i. az augusztusi és novemberi meteorrajoké, melyek közül az 
augusztusi 145 év alatt végzi be napkörüli pályáját, ellenben a novemberi 33 és 
1/

4 
év alatt. - Az augusztusi meteorrajok naptávolsági pontja kétszer Ol!-

* Proctor Richárd, Más világok mint a mienk. Budapest 1875, 152-ik lap. 
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messzire van tőlünk mint a legszélső bolygó t. i. a Neptun pályájáé; a no
remberi meteorok naptávolsága pedig jóval túl fekszik az Uranus útján. 

Ha már a mi Földünk is több mint 100 meteorrendszerrel találkozik 
pályáján, mennyivel találkozhatnak még a naprendszerüukhöz tartozó többi 
bolygók? Ezek száma kétségkívül megszámlálhatatl .n, ezer meg ezer. 

Ezek szerint a világtér, hogy úgy fejezzem ki magamat, teli van kisebb 
uagyobb kődarabokkal, sziklák törmelékével, melyek közül az apróbbak, a 
Jégkörünkben hulló csillagok képében megjelenők, átlag véve, nem sulyo
sabbak egy grammnál, míg az ezeknél is kisebbek finom por képében, meg
gyuladás nélkül is eljutnak Földünk fölületére és „kozmikus por•-nak, vagy 
világtéri pornak, neveztetnek; a nagyobbak ellenbrn lehetnek óriási nagy
::;ágúak, több mázsányi súlylyal, úgy hogy Földünkön már találtattak 3 400 
mázsányi, "az égből leesett" vastömegek is 

Mellőzve már most czélunkhoz képest a meteorok közül a hullócsilla
gokat és tűzgolyókat, vegyük tárgyalás alá a reánk nézve legnevézetesebb 
08ztályt, a meteoriteket és ::;zóljunk először is röviden ezek történelméről. 

Az emberiség a legrégibb időktől fogva tudta volt, hogy az égből 
olykor-olykor kőtömegek hullanak alá. Hogy a maayaroknak is volt erről 
régi időktől fogva tudomásuk, tanusítja a m e n /'k ő szó, melytől meg
különböztették a villámcsapást, ezt isten nyilának nevezvén. - A klri
naiakról fel van jegyezve, hogy a hullócsillagokról. tüzgolyókról é3 meteor
köl'ekről már Krisztus előtt hét századdal készült jegyzeteik vannak - A 
régi görögök és rómaiak hasonlókép sokat irtak az égből aláhullott kövek
ről s azokat b a e ty l iá k-nak nevezték, szent helyeiken őriztették és isteni 
tisztelettel illették, sőt érmekre is kiYerték alakjokat, fölébe csillao·ot helyez-
vén, melylyel égi eredetöket kivánták jelezni. b 

. Jgon nagyhirü volt az ó-korban, főleg nagyságánál fogva, az a mcteo-
nt, mely Krisztus előtt 465-ik évben Aegospötamosnál. thráciai Uhersone
füsban, a mostani Gallipoli vidéken esett le és szekért·,hernyi nagyságunak 
irntik le. Ezen meteorit századokon keresztül feküdt a szabad ég alatt, s 
még az idősb Pliniu s és P l u tar ch u s korában is mutogatták. B r o w ne, 
angol utazó, a közelebbi években elindult ennek a felkeresésére, de siker 
nélkül, mert az idő vasfoga, több mint 2000 év alatt, kétségkivül megsem
misítette. 

Nagy tiszteletben részesült az ó-korban eg,y meteorit, mely Phrygiában 
esett le és C y b e l e, az istenek anyja symbolumául szolgált; később, a 
2-ik pun háboru idejében. Krisztus előtt 20 b évvel, mint szentség B.ómába 
vitetett és a V eszta-szüzektől imádtatott. 

Szintén ilyen tiszteletben részesült az a meteorkő, melyet Szi1'ia 
B me s s a nevű helységében a Nap istenének symbolumaként imádtak és a 
melyet Heliogabalus főpap, mikor császárrá lett, nagy pompával Rómába 
vitetett, ::; egy külön templomban őriztetett 

Mindezek az iclőli folyamában elpusztultak, de fenmaradt maiglan, mint 
a musulmánok legnagyobb szentségti, a mekkai meteorkő, mely az o~tani 
kaaba (mecset) éjszakkeleti szögletébe van befalazva s melyet a musulmfo 
zarándokok és bncsujárók homlokukkal szoktak megérinteni és csókolni. Az 
errő l való mondák régiebbek Mohamed koránál; nevezetesen azt be:;zélik 
róla, hogy Gábor arkangyal hozta le az égből kristálytisztán, de itt az em
berek hünei köl'etkeztében megfeketedett. - Sok viszontagságokon ment e 
kő keresztül s egy izben (számitásunk szerint 92ö-ban) el is rabolta a kar
maták eretnek szektája, de 950-ben ismét visszakerült s a régi cultus ttjra 
feléledt és jelenleg is imádják, a régi mód szerint, uj foglalváuyában. Ezek 
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~zerint a mekkai meteorkő a legrégibb és legtiszteltebb miml azon meteor
kövek között, melyek jelenleg az emberiség birtol\ában vannak. - Sokáig 
nem tudták a tudomány emberei, hogy miféle kő ez a mohamedánok szent
sége; mert a törökök vakbnzgalma miatt a hitetlen természettudósok nem 
férhettek hozzá, mig végre Lau r i n, bécsi miniszteri tanácsosnak és con
sulnak sikerült bebizonyitani, hogy az valóban meteorit. 

A középkorból nem tudunk biztosan felmutatni egyetlen egy meteoritet 
Bem, hmem regék és mondák bőven voltak forgalomban ebben a korszak
ban is. s ezen természeti tüneményeket majd angyaloknak majd ördögöknek, 
tüzetokádó sárkányoknak, vagy fekete, a csőrükben tüzes üszköt vivő mada
raknak tulajdonították. 

Végre beköszöntött az uj korszak s Amerika felfedezteté,e évében, az 
1492-ik év november 7-ikén esett le Ensisheimnál, 'Elszászban egy 270 
fontnyi kőtömeg, mely esés számos tann szemeláttára történt. egy ily ese
ménynek a lehetőségét kétségkivülivé tette. A véletlen szerencse ugy 
hozta magával, bogy ez időtájban I. Miksa császár épen ezen a vidéken tar·
tózkodott s elrendelte ezen kőnek az ensisheimi templomban felfüggesztését 
és őrzését, hol az egész a franczia forradalomig teljes épségben megmaradt: 
ekkor azonban szétütötték s darabjai a különböző muzeumokba vándoroltak, 
és jelenleg az ensisheimi templomban csak az igy tetemesen megcsonkított 
darab van még meg Miksa császár rendelkezése minden esetre szerencse 
volt, · mert különben talán ezen meteorit is elpusztult volna. Az ensisheimi 
kőből leütött darabok közül a legnagyobb darab Párizsba, a Jardin des 
plantes gyűjteményébe került. 

Hosszu, nevezetesen több mint harmadfélszáz éves szünetelés köYetke
zett most be a meteorit-esések észrevételében, meJy szünetfllést a zágrábi 
meteorit esése 1751. május 26-ikán esteli 6 órakor szakította félbe. Zágráb 
szomszédságában t. i. Hrasina nevű község határán, vasárnapi napon, a 
sétáló közönség szemeláttára esett le két darab tiszta vastömeg, melyek 
egyike 71 fontot, a másik pedig 16 fontot nyomott. - A tűzgolyó képében 
légkörünkben megjelent meteort nagy távolságban is észlelték a csillagászok 
s pályáját, valamint leesésének gyanítható helyét meghatározták s magas 
kö2mikus eredetét bebizonyitották. N erezetes ezen esés, nem csak annyiban, 
hogy sokan látták, han m annyiban is, hogy a zágrábi káptalan indittatrn 
érezte magát ezen nevezetes eseményről, számo~ tanu kihallgatása után, 
jegyzőkönyvet vétetni fel, melyet hitelesítve, az akkori zágrábi püspök, báró 
K lob u sic z k y, a 71 fontos darabbal együtt, az akkori pozsonyi ország
gyülésen jelenlevő magyar királynénak, Mária Teréziának s féijének I. Ferencz 
császárnak küldött fel. Mária Terézia rendeletéből e meteorvas Bécsbe kül
detett s a cs. kir. kincstárba helyeztetett el, honnan később a cs kir. ás
ványtani muzeumba került s annak jelenleg i~ föékességét képezi. 

De a természetvizsgálók nagy része ezen két kimagasló meteoresés ntán 
sem hitte még el, hogy :i.z égből kő- és vastömegek hullhatnának alá, s a 
z~grábi káptalant hitelesített jegyzőkönyYéYel egyetemben kinevették. Eme 
lntetlenségben legtovább maradtak meg a franczia természetvizsgálók. Igen 
találóan mondja erre vonatkozólag Szab ó József egyetemi tanár, hogy 
ezen korban a tudósok tudatlanabbak voltak mint a nem tudósok, t. i a 
meteorit-esésekre vonatkozólag. - Elvégre a jelen század elején, nevezt'te
sen 1893· ban minden hitetlen természettudóst megtérített azon kőzápor, mely 
Francziaországban, Normandiában L'Aigle község vidékén 2 O-mértföldnyi 
területen_ hullott alá. Mintegy 3000 kődarab, tehát úgyszólván egy egész 
meteorraJ esett le ez alkalommal az égből, melyeknek súlya 1 /~ lat és 17
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~·ont között Yáltakozott. E nagyszerlí eseményről mintegy 20 kc,zség tett 
Jelentést a kormánynak, melyek alapján az Academie des Scien-ces felhivatott 
e ,té~y megvizsgálására. Eni;ie~ eredménye aztán az lett, hogy azon észlelet 
ketsegbe nem vonható. Ez ido óta nem akad már többé tudós. ki a mete-
oritek hullását kétségbe vonná. ' . 

Mikor ~égre ez a tudat átalános gyökeret vert, elkezclették a tudo
m~ny e~berei, ~- légben. koronkén~ megjelenő tűzgolyókat nagyobb figyelemre 
meltatm, leesesok helyeit kutatm, a feltalált meteoriteket a muzeumok és 
a tudomány számá;«1 m~gmenteni s össze~yüjteni, és ezen szorgalmas kn
tatásnak az eredmenye immár az. hogy m1a a mult századból összesen 22 
me~eorit ~erült a bécsi m~_g a lo~~?.ni m~zem;riokba, mint a leggazdagab
bak~ia,. a Jelen században osszegyuJtott meteontek száma a legujabb lon
dom kimutatás szerint 361-re rug. 

„ A, mete~ritek történ~lmének legkimagaslóbb mozzanatait ezekben fel-
tnntetven, meg csak azt lnv~nom felemlíteni, mint Magyarországra vonatkozó 
becses. adatot, hogy B o n fin és. más krónikások feljegyzései szerint l 559-
ben M1.skolczon 5 darab, emberfeJnagyságú meteorkő esett le, melyek azon
ban, f~Jdal~m, .nr:omtalanu~, elvesztek, mi annál sajnosabb, mert az uj kor
ban az, e_nsi~he1mi meteorko után ez volna a 2-dik learégibb meteorit. mely-
nek es,e~ deJe történelmileg van feljegyezve. 

0 

• 

Es most ~enjünk át ~, meteoritek átalános és vázlatos jellemzésére. 
A meteonteket az elso sorban meteor kövek-re és m e te orv a -

s .a k-ra szokták osztani. Ezen osztályozás azonban a meteoritek behatóbb 
v~zsgálata után nem mutatkozik kielégitőnek, minélfogva az ujabb időkben 
reszletesebb osztályozá-t vettek fel, melynek a meteoritek rnstartalma szol
g~l alapul.. ~ meteorit~knek ~- i. azon jellemző sajátságuk van, hogy ne
han · nak kivetelével mmdnyáJan tartalmaznak szinvasat és pedia nikellel 
társulva. 

0 

Ezen osztályozás szerint az 
I~ső ~őos_ztályt képezik a ti sz t a meteor vas a k - holosiclerit-ek 

v_agy aeros1dent-ek - melyek csaknem egészen nikel- és foszfortartalmú 
ti~zta vasból állanak, melybe alárendelten vassulfid-szemcsék vannak be
ln~tve Ezen meteorvasak színe világosabb, ezüstösebb mint a földi vasé és 
~s1~zol.~a tündöklő fényt ves~nek fel. Főjellemök abban áll, hogy, ha csiszolt 
feluletoket !$Yenge választóvizzel étetjük, sajátságos zegzugos, vag-y hullámzó. 
a dama~~~si„ aczéli:a emlé~eztető ,fényes. vonalak tűnnek rajta elő. melyek · 
~~lfe.dezoJoktol "Widm~nstadten-fele raJzok,"-i;iak neveztetnek. Ezen rajzok 
reszmt a meteorvas knstályos szerkezete, reszmt a nikelvas és foszfornikelvas 
sava.kba~. való különböző oldhatósága miatt állanak elő. A meteorvasak 
má~1~, foJelleme <i bban áll, hogy nikeltarta1muknál fogva képesek ellenállani 
az _idok vas'.ogának, az atm.oszt'ériliák romboló hatásának s így századokon 
vagy épen evezredeken át is változatlanul fenmaradnak Azért találták eze
k~t,, a, ~evéssé civilizált földrészeken roppant tömegekben, miglen az ipar 
feJlodesevel különféle eszközökké, késekké, kardokká stb. fel nem dolaoz
tattak. - K.eleten a kalifák kardjai állitólag mind ilyen égi vasból kés~ül
tek; a~ eszkimóknál és amerikai indiánoknál pedig ilyen vasból készült ké
seket igen gyakran láttak 

A -~eteor~asak sokkal nagyobb tömegekben szoktak előjönni, mint a 
mete?.rkove~, mmthogy nagyobb szivósságuknál fogva a légkörünkben való 
megtuzesedes alkalmával nem robbannak szét, mi a metgorköveknél gyak
ran megtörténik. Igy a t u k u m a ni, Dél-Amerikában, az Aro·entini köztár
f'aságban 300 mázsányinak, a dn rang o L Mexikóban 3-40°0 mázsányinak 

' 

/ 

li- -~-----------'----~------.L.......-----........ -__J 



54 -

találtatott. A hazai meteoritek közíH ezen osztályba tartozik a zágrábi, a 
lénártói és az árvai ngy szlaniczai rneteorvas 

A 2-ik főosztályt képezik a f é lY a s meteoritek (mesosiderit-ek 
vagy syssisiderit-ek) vagy köve s meteor v a~ a k (siderolith-ek). Ezeknél 
is főalkatrész a nikeltartalmu ras, csakhogy az nem képez ösRzeálló töme
get, hanem likacsos, szivacsos ~zerkezetü s a likacsokat, hézagokat az olaj
zöldszinü, olivin nevű ásvány tölti ki, mely gyakran található a mi lrn.zalt
jainkban is. Az ezeu osztályba tartozó meteoritek nem nagyon gyakonal~ s 
a bécsi kabinet 103 mete9rvasdarabja közül az 1872-diki katalógus szennt 
mindössze 12 tartozik ez osztályba. Magyarországon ily fél rns meteorit' ed
digelé nem találtatott, hanem mint fő képviselőjét ezen osztálynak felem
líthetjük azt az 1600 fontot nyomó rnstömeget, melyet Szibériában, Krasz
nojarszk helység határán, egy kozák 1749-ben talált és Pallas, a bires ter
mészetvizsgáló ismertetett meg a tudományos világgal; Szibériából a péter
vári múzeumba ugyancsak Pallas szállittatta 1776-ban, minélfogva az efféle 
meteorvasak Pa 11 a s i t- eknek is neveztetnek. A mál'ik főképYiselőjo 
ez osztálynak a Dél-Amerikában, Bolíviai köztársaságban az Atakama pusz
tán felfedezett 3 mázsányi meteorvas, mely főtömegen kívül az említett he
lyen számos kisebb darabok is találtattak szétszórva. 

A 3-dik főosztályt képezik a vasszemcsés meteorkövek (spo
radosiderit-ek), melyek különféle kőnemü ásványok elegyei s ezen alaptö
megben kisebb-nagyobb vasszemcsék rnnnak behintve Ezen vasszemcsék is 
nikel vasból és foszfornikelvasból állanak, társulva az e1válJ1atlan vassulficl
szemcsékkel. - Felületükön mind többé-kevésbé fekete, fénylő vagy fény
telen, sima va!?y érdes, néha ránczos kéreggel vannak borítva, alaptömegülc 
színe pedig majd fehér, majd világosszürke, kékesszürke, némelykol' hamvas
márványos s gyakran tartalmaz kisebb-nagyobb köles-, egész borsszemn)·i 
nagyságu gömböcskéket. A kristályos ásványszemcsék és gömböcskék nem 
nagyon szilárdul vannak összetapasztva ugy hogy a kisebb töredékdarabok 
sokszor ujjaink között is szétmorzsolhatók. Ezen szövetökre való tekintetből 
Rose Gusztáv, berlini tanár után ch o n dr i t-elmek is neveztetnek, ezen 
görög-szótól: chondrites, mi annyit jelent, hogy darából való. - MintbQgy 
ezen osztálybeli meteoriteknek nincs olyan szilárdságuk mint a meteorva
saknak, a levegőben való elpattanás után számtalan darabokra töredeznek 
s igy nagyságra nézve a meteorvasakat meg sem közelitik. A legnagyobb, 
mely eddigelé a muzeamokban van, a knyahinyai, 600 fontot nyomó me
teorkő. Ezen laza szerkezetöknél fogva az idők viszontagságaival sem bir
nak daczolni; ezért nem találnak régibb korból való meteorköveket, míg a 
meteorvasakat évezredek után is megtalálhatjuk. A magyarországi meteor
kövek, a kabait kivéve, mind ebbe az osztályba tartoznak. 

A 4-dik főosztályt a vas né l k ü 1 i meteor k ö Y e k (asideritek) ké
pezik, melyekben vasszemcsék vagy épen nincsenek, vagy csak mikroszkópi 
mennyiségben. Ezeket nézetem szerint helyesebb volna szene s vagy szén
t a r t a 1 m ú meteoriteknek - e a r b o n i t e k-nek - nevezni ; a vasat egészen 
nem nélkülözik ugyan, és ha finom porrá tö1jük, mágnes segítségével a 
finom vasszemcséket kiválaszthatjuk belőlök, de jellemző alkatrészök a szén. 
- Ezen széntartalomnál fogva a meteorkövek alap-.~tnyaga, többé-kel'ésbé 
sötétszürke feketeszinű, s igy első tekintetre megkülönböztethetők a világos
szinü, fehéres vagy szürkés cbondritektől. Szilárdságuk még csPkélyebb, 
mint a chondriteké, s annálfogva porlékonyabbak, s apróbb töredékdarab
jaik 1.tjjaink között is szétmorzsolhatók. A · széntartalomnál fogva gyuléko
nyabbak a meteoritek többi fajainál s igy könnyebben elégvén a levegőben, 
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nem qsoda, hogy nagyon ritkák s nagy tömegekben sohasem hullanak Föl
dünkre. Legfőbb nevezetességök abban áll, hogy sz e ne t tartalmaznak, 
mely a növény és állatország jellemző alkatrésze, s igy tanubizonyságot 
tesznek arról, hogy azon világokban, melyekből hozzánk kerülnek, megvan
nak a szerves, a növényi és állati életnek a feltételei. Ily széntartalmu me
teorit eddigelé csak 4 van a tudomány birtokában: t. i. a Francziaországban 
A 1 a is község határán 1806. máj. 15-én d. u. 5 órakor leesett meteorit · 
azután az Afrikában, a Jóreménység fokánál 1838-ban okt. 13-ikán reo·geli 
9 órakor leesett c a p 1 a n d i vagy b o k k e w e 1 di meteorit: harmadik a 
k ab a i meteorit, mely 1857. april 15-ikén esti 10 óra t~jban esett le; és 
végre a 4-dik az o r g u e i 1 i, mely Francziaországban 1864. máj. 14-ikén 
esti 8 órakor esett le. · 

Mindezen meteoritekben a chemiai elemzések kimutatása szerint 
ugyanazon elemek jőnek elő, melyek földünk alkotásában is a legfőbb sze
repet játszák. Aranyat, eziistöt és platinát, a mi nemes . fémeinket azonban 
n~m találjuk bennök. Az elemek vegyüléséből képződött ásványok ismét 
mmd ?lyanok, . melyek földünkön is előjőnek s eddigelé 31 ásvány van a 
meteontekben kimutatva. Az ásványok társulása azonban elüt a földi ásvá
nyokétól; s átalában annyit mondhatunk rólok, hogy legközelebb állanak 
legjobban hasonlitanak a földi tüzokádók termékeihez. ' 

A ~eteoritek ezen átalános jellemzése után soro~juk elő a ma
gyarországiakat s tüntessük föl azoknak természettudományi neveze
tességeit. 

II. A magyarországi meteoritek 

A magyarországi meteoritek közül a meteorvasak közé tartoznak: 
1„ A zágrábi vagy h r a sinai, mely Zágráb szomszédságában 

H r a sin a falu határán esett le 1751 · ben május 26-ikán, délután 6 órakor. 
Esésének körülményeit s további sorsát, már fölebb tárgyaltuk s itt most 
csak kimagasló nevezetességét kell felemlitenünk, mely abból áll, hogy ez 
az első meteorvas, mely számos tanuk szeme láttára hullott alá s meggyőzte 
a tudományos világot arról, hogy a világtérből nemcsak kődarabok, hanem 
szinállapotban lévő vastömegek is hullhatnak a mi Földünkre. A meteor
vasak sajátságai ennélfogva ezen a példányon voltak legelőször tanulmá
nyozva, s kimutatva, hogy ezen világtéri szinvas nikellel és foszforral yan 
társulva, s nikeltartalmánál fogva képes ellenállani a megrozsdáso
clásnak, képes ellenállani évezredek romboló hatásának. Ennek követ
kezménye lőn aztán, hogy számos, földünkön heverő s századok vagy 
épen évezredek előtt lehullott vastömegek égi származásuaknak ismer
tettek föl.* 

2. Második meteorvasunk a 1 én ártó i, melynek esés-ideje nem isme
retes; felfedezték 1814-ik év október végén Sárosmegyében Lénártó mel
lett, a gácsországi határnál, közel Bártfához a Lenartowka nevű erdőben. 
Felfedezője egy jubá~z volt, ki azt egy forrás mellett iszap és rothadásnak 
indult falevelek alatt találta s tündöklő fényénél fogva ezüs nek tartotta. 
E helyéről ezen 194 fontnyi vastömeg a helyiség földes ura Kap pi Jó
z s e f. kir. tanácsoshoz került, ki azt magának e,mlékül egy kis darabot le
vágatván belőle, S e n no v i t z Mátyás epeijesi tanárnak adta azon köte-

* A záurábi meteorvason kivül csak kettőnek a leesését ésddték a jelen század
ban: az egyiket Észak-Amerikában 1835-ben, a másikat pedig Csehortizágbau Ilrauuau
uál, 1847-ben. 
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leztetéssel, hogy felét a nemzeti muzenmnak küldje be. Erre egy év rnulva, 
tehát 1815-ben kapott nemzeti muzeumunk egy 133 1/ 2 fontnyi nagy, s étc
tett felületén a Widmanstadten-féle rajzokat pompásan feltüntető darabot, 
mely jelenleg is egyik főékessége. Ezen rneteorvas kisebb fele számtalan 
részre daraboltatva, ]~urópa több muzenmába került, nevezetesen egy f> 
fontnyi darab a bécsi csász. muzeumba. A bécsi mnzeum őre, P a r t s ch 
éi:; báró Bruder n József ezen vasból késeket és kardokat készíttettek, 
melyek a damaskusi aczél hullámzó vonalait mutatják.* A ti;;zta vaRtö
megbe kisebb-nagyobb szemcsék, sőt nagyobb vesealakú darabok is vannak 
heágyalva. 

A lénártói meteorvashoz, nem tekintve tekintélyes nagyságát éR •t 
Widmanstadten-féle rajzok kiváló szépségét, még egy rendkívüli nevezetes
ség füződik, nevezetesen pedig az, hogy 1861-ben B o u s s i n g a u 1 t, a fran
czia tudományos akademia tagja, a meteorvasak chemiai elemzésével fog
lalkozván, a lénártói meteorvasban felfedezte a nitrogént.** Ezen~ felfede
zés előtt, a meteoritekben ki voltak már mutatva a többi szervképző ele
mek u. m. az oxigén, a hidrogén és a szén s most ezekhez járult a szerv
képző elemek negyedike a nitrogén is. Ebből a legtermészetesebben lehet 
levezetni azon kővetkeztetést, · hogyha a meteoritek hazájában megvannak a 
szervképző elemek, az ezeknek vegyüléséből képződő szerves testeknek, szer
ves vegyületeknek is -meg kell lenni. 

3. Harmadik meteorvasunk az árva i vagy sz 1 a ni c z a i meteorvas. 
A kir. magyar Természettudományi Társulat ezen meteorvas létezéséről 
1844-ben kapott tudósítást Horváth Alajos árvai főorvostól, ki a Weisz 
.Tán o-s, árvai uradalmi mérnöktől megtalált vastömegből példányokat kül
dött a társulatoknak megvizsgálás végett. A Term. Tud. Társulat a kapott 
példányok szakszerü megvizsgálására egy bizottságot küldött ki Mik e c z 
András, kir. kamarai titkár elnöklete alatt, mely bizottság egyik 
tagja Pecz Vi 1 mos, ásványtani, másik tagja dr. B o ó r Károly pedig 
chemiai szempontból vizsgálta meg a küldött példányokat A vizsgálat 
eredménye az lett, hogy ki lőn mutatva, hogy ezen vas nem földi, hanem 
világtéri eredetü, mert a meteorvasakat jellemző alkatrész, a nikel-vas meg
van benne. Ezen meteorvas tehát a kir m. Term. Tud. Társulat részéről 
volt először megvizsgálva s világtéri eredete konstatálva, jóllehet a bécsi 
geologok sem késedelmeskedtek ezen lelet megvizsgálásával, melynek ered
ményét H a i din g e r tette közzé. 

Az árvai meteorvas példányait Ár~amegye Szlanicza nevü községének 
határán, a Magura-hegy tövében, az Arva vize által felhalmozott kavics 
és iszaprétegekben találták. Nevezetes, hogy mielőtt tudományos emberek 
észrevették volna, a szlaniczai kovács, mint res nulliust, már évektől fogva 
használta kitűnő patkók készítésére. 

A szlaniczai meteorvas étetett felületén a \Yidmanstaclten-féle rajzok 
nem mutatkoznak oly kitünően. mint a lénártóin, de fodrozott vonalak ezen 
is észlelhetők. 

Több tiszta meteorvasat Magyarországon eddigelé nem fedeztek fel; 
s minthogy félvas meteoriteket nálunk még nem találtak, menjünk át vas
szemcsés meteorköveink ismertetésére. 

* Lásd: A kir. m. Term. Tud. Társu!::tt Évkönyvei I. kötet 33. lap. -Sadler József 
egyetemi tan ár érteke? ését. 

*-* Annales de chemie et de physique par Chevreul. Dumas 1861, 336. lap -
.TermészettudománJi Közlöny" II. kötet. 1861, 141. lap. 
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Vas szemcsés meteorit e t eddig tizet észleltek Magyarországon' 
melyek, fájdalom, nem kerültek mind a magyar nemzeti muzeumba Ezeket 
chronologiai sorrendben ismertetjük. 

lfüő közöltük a nagy - di v inai, mely Trencsénmegyében Nagy-Di vina 
és Bucletin helységek között 1837. év júl. 2-ikán 11 1

/ ,, órakor esett le, 
kevéssé felhős ég mellett, menyclörgéshez hasonló robaj kíséretében, a me
zőn dolgozó számos parasztember szemeláttára. 1 ott ne r János, nagy
divinai lelkész, ki valószinűleg szintén szemtanúja volt az eseménynek, azonnal 
a lrnlyszinére sietett, és a meteorkövet, mely még fél óra után is melco· 
volt, hazavitte s földes asszonyának özv_ gróf Csáky né sz. Lasanszky 
1 u cl o v i k a asszonynak adta. A grófné hazafias érzületének köszönhetjük. 
hogy e nagybecsü kincs nemzeti muzeumunk számára megmentetett. Kérték 
ug,yan tőle a bécsi muzeum számára, cle ő csak megtekintés és leírás végett 
küldötte fel, 1838. jul. 17-ikén jutott az a magyar nemzeti mnzeum birto
kába. - Lottner csak egy 4 latnyi, a leesés alkalmáYal levált darabot adott 
helőle a bécsi muzenmnak. 

E meteorkövet S ad 1 e r József, volt egyetemi tanár 1844-ben a 
tökéletes épség, nagyság és saj·átságok tekintetében rnlamennvi európai 
meteorkő királyának nevezi.* És akkor rnlóban az volt. · 

A n.-divinai meteorkő alakjára nézrn hasonlít egy nagy bikkfataplóboz · 
d,?mbon~ felület~n egy ormó vonul keresztfü, mely ezen felületet két egyen~ 
lotlen felre osztJa; ezen domboru felületen számos kagylószerü mélyedés is 
látható ; az alsó felületen nincsenek benyomatok Fekete kérge báayadt. 
fénytelen; néhol sima, másutt meg érdes. Alaptömege sötétebb vag:7 vilá
gosabb hamuszürke, melyben barna rozsdasziníí foltok s nagyszámu sötét
szürke apró golyócskák , színvas- és vassulfid-szemcsék láthatók. Sulya 
l !) font 

A 2-ik vasszemcsés meteorit a mi 1 én a i vagy mi 1 y á na i, mely 
H.orvátországban, Varasdmegyében, Milyánától délre egy mérföldnyire, P u -
s in s k o - S e 1 o ne~íí község mellett 1842. ápril 26-ikán, elél után 3 órakor 
esett le egy mély völgyben levő szántóföldre, melyen három napszámos dol
gozott; 1 lábnyi mélységre furódott a földbe. A napszámosok a 2 1/ 8 fontot 
nyomó követ kiásták, és több mezei munkás seregelvén össze, darabokra 
zuzták. Ezen helytől mintegy fél mérföldnyire még egy másik kő esett le. 
mely szinte szétzúzatott, s így a hely::;zinére siető értelmes emberek, mint 
dr. K o c e vár,, Mosch e 1 vámszedő s S trupp e. uradalmi ellenőr) már 
csak a töredék-darabokat láthatták, és hogy milyen nagyok lehettek ezek 
a kövek, meg nem határozhatták. - Ezen töredék-darabokból az akkori 
zágrábi püspök, Haulik G.11örgy, nemsokára küldött a bécsi m'Úzeumnak 
egy 11 latnyi, a magyar nemzeti muzeumnak pedig egy 6 latnyi darabot. 
- A kir. magyar •rermészettudományi Táraulat ezen követ dr. Nendtvich 
Károlylyal elemeztette, Sadler József, egyetemi tanár pedig a Társulat 
évkönyvei J. kötetében úgy a leesés körülményeit, mint a kő sajátságait az 
elemzés eredményével együtt részletesen leírta. ** 

E meteorkő a.laptömege világos barnaszürke, barna rozsdás foltokkal, 
homályosabb kerekded kiválás9kkal, s számos apró színvas- és pyrrhotin
szemcsékkel ,_ Fekete kérge bágyadt fénytelen, vagy gyöngén csillámló. A leg
közönségesebb vasszemcsés meteoritek egyike. 

Harmadik vasszemcsés meteoritünk a m ez ő m ad ara s i. A mező-

* A kir. m. Tenn. Tud. '.J'ár;ulat Évköuyvei, I. kötet 35. s köv. lapjain. 
** Term. Tud. Társulat Evkönyvei I. kötet 33. s köv. lapjain. 
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madarasi meteor-esés nem egy-két kődarabból állott, hanem egész o~onc 
hullott le a meteorköveknek; -rnlóságos kőzápor volt, és 1852. szept. 1-ikén 
d. u 4-fi óra közt ment véghez Erdélyben, a mezőségen, Mezo-Madaras 
község környékén, egy 1 1/a mérföldn~~ hosszú s 1

/, mérföld~yi, sz.éles e~
liptikus területen, mely területnek deli ~óknsában eg~ 500 lepesny1 hosszu, 
250 lépésnyi széles s 2 ölnyi mély tó is van,. az ngyneve,zett Is t il n tó. 
Ezen tó szomszédságában, a Fekete nevü ma:Jórságon, a reteken és mező
kön számos ember dolo-ozott, kik szemtanúi voltak a kőzápornak és a le
hullott fekete kövek egy részét összegyüjtötték. Az esés körülményeit rész
lrtesen leirta dr. Knöpfler Vilmos.* Egészen tiszta, felhő~le;i ég mellett ~ 
teljes szélcsendben tünt fel a tűzgolyó, mely délny~gatró! es.~ak~e,let felr 
vonult; és kialudván, mennydörgésszerü, vagy távoli .~gyuk dorgesehe~ h~
sonlítható zaj volt hallható Károlyvár s Nagy-Enyedtol kezdve :or~áig e;; 
Kolosvárig, északkelet felé pedig Maros-Vásárhely és Szász-Regemg;, Az 
cldurranás után a mezei munkások süvöltő hangokat hallottak a Lwegoben. 
;,; e közben látták a lehulló köveket. Egy két mezei munkás az Is~entó kö
zelében lévén, látta azt is, hogy egy llagy tömeg a tóba esett, vizét egy 
ölnyi magasságra felloccsantotta és az egész tóban n~gy hullámokat ve1:t 
fel. Nevezetes, hogy az Isten tótól délnyugatra, a mel~ nányból. ~ ~eteont 
kiindulni látszott és feltünt kisebb körnk hullottak, eszakfelé okolny1 nagy
ságúak, sőt félórányira az I

1

stentót.ó~ e.gy 18 fontos. darabot találtak a föld?e 
annyira benyomulva, hogy csak ,szelei .láts~ottak ~L Eme, le~nagyobb pel
dány a bécsi muzeumba került es egyik kiYáló kmcsét kepez1: En~él n~
gyobb meteorit a bécsi muzeumban csak ~ett? van, még pedig m1~degy~k 
hazánkbeli t. i. az ohabai meg a knyahmyai. A lehullott meteontek to
megét egy mázsányira lehet becsülni. , , , . 

A mező-madarasi meteorkövek fekete, egyenetlen kergen számos, UJ 
benyomatolrboz hasonl~ mélyedés lát~ató. A „ kövek. alak~a ~~jel kerekde?, 
majd gumós, majd lap1tott. Az alaptom~g szurke, piszko~~e~er fo~tokkal; es 
számos, fehéres meg sárgás csillámló fempontokkal. A toi·es elem aczellal 
tüzet ad. Fajsúlya 3.50. , . 

A mező-madarasi meteoritek elemzésére Part s ch Pál, a becsi. ás-
ványmuzeum akkori igazgatója, W ö hl e r, göttingai tanárt kérte fel, ki i~é
gibb idő óta foglalkozott a meteoritek elemzésével. Wöhler, az elemz~st 
A t-~ i n s o n angol cheID:ikus, közremüködésével h,ajtotta ,vég~e ~t~agba~ ve:e 
szermte a vas a meteont sulyának 19.60 százalekát kepez1, 7 4 /o mke,l es 
0·25"/v kobalttartalommal és foszforral. ~z alaptö~egbe ~ v~~szemcseken 
kívül rassulfid-szemcsék is láthatók; a fotömeg ketrendbeh sz1hk~t, mely~k 
egyike sósavban oldható és kocsonyanem~ tömeget képez, a ,más~,k~ pedig 
feloldhatatlan. Ezen szilikátok olivin, aug1t és labradont keverekébol allanak. 
' Negyedik vasszemcsés meteorit a bor kúti, ~ely szinté,n 1852-?en, 
okt. 13-kán, d u. 3 órakor esett le Máramarosmegyeben, Bork?ton, a Tisza 
partjától 45 ölnyi távolságban, egy Szed o re k Is t .v á n nevű lakos ~á~,a 
telkén, ágyúdörgéshez hasonló morajjal s két, ren~beh eldurranással. E.z ,1do: 
ben a láthatár kissé. borult volt s aprószemű eso csepergett. Szedo~el, az 
udvarán időzvén, egyszerre fütyülésszerű sür.öltő ~ang tette figyel~esse, hogy 
a légből valami esik· fü;ztönszerffleCY meghaJlott es leguggolt a földre, hogy 
a fenyegető ütést elk'erülje. Az esé~ niegtörtémén, kénszagot . érzett. Erre 
körülnézvén, meglátta a követ a földbe furódva s oly forrónak találta, hogy 

* Sitzungsberichte d. math. naturwis~e!lschaftlichen Klasse dcr kais .. Akademie 
der Wissenscbaften. XI. köt. 676. s knv. lapJalll. 
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kezében alig tarthatta. A kő két darabra tört: a nagyobb 7 font és 6 1/~ 
latnyi, a kisebbik pedig 7 latnyi volt. Ezek P ö s ch 1 József, ottani er
dőmester birtokába kerültek, több töredékdarab pedig több má,s birtokoshoz. 
Pöschl a kisebb darabot magcínak tartotta, a nagyobbikat pedig Győrbe 
küldötte P ö s ch 1 Kár o 1 y, nyugalmazott cs. kir. őrnagy testvérének, ki 
szenvedélyes mineralóg rnlt A bécsi múzeum eg,y 15 1/ 2 latnyi darabot lrn
pott Berg h o ff e r udvari fogalmazótóL A borkúti meteoritet dr. L e y
d o 1 t F. ii"ta le*, elemzését pedig Bécsben Re cl te n ha ch e r vezérktr 
mellett dr. N uris ch a ny hajtotta végre 

A borkúti meteorit alakja Le y cl olt szerint négyoldalú piramis lehe
tett, melynek magassága 10 b. hüvelyhe, egész súlya pedig 10 -12 font
nyira tehető; külseje vékony, fekete, megömlés által képződött kéreggel van 
Levonva, melyen számos bólyagszeríí mélyedés rnn, mint nlami salakdarabon. 
Alaptömege barnaszürke s tele van apró kerekded vagy tojásdad gömböcs
kékkel, golyócskákkal, melyeket szürkeszinű kötő-anyag tart össze, s melyek
ben apró fémfényű nikelvas-szemcsék \'annak behintve. A golyócskák össze
köttetése laza, minélfogva meglehetős könnyen ki lehet őket szedni s az 
egész kő is porlékony. A golyócskák részint tömöttek, részint üregesek és 
némelyikökben fémfényű szemcsék találtatnak. E meteoritet eme szerkezete 
kiválólag nevezetessé teszi. Fajsulya 5.242. A fé1mészecskék az eo-észnek 
1
/ 6 -részét képezik Dr: Nurischany elemzése szerint a fémszemcsék va; nikel 

ón, réz és foszforból állanak. A golyócsk~k fötömegét olivin augit és oli~ 
goklas~ képezi. ' 

. ,Otö~~k vasszemcsés meteoritünk az o hab a i, mely 1857. október 
10-iken eJJel hullott alá. Ennek leesési körülményei igen nevezetesek. Az 
említett nap estéjén a balázsfalvi kerületbe eső Ohaba község göröo--nem
cgyesült lelkés~e, M o 1 do v á n Mi~ 1 ó s lefeküdt a csföje bemenetelénél a 
szal~áb~, ~z éJszakát ott töltendő. Ejfél tájban azonban egy menyclörgés
s ~erű zaJ nasztotta fel álmából és egy tűztömeget látott a tiszta égen, mely 
v1lláms~bességgel ~ullott alá a földre. A megijedt lelkész annyira elkábult, 
hogy nebány percz1g sem nem hallott, sem nem látott. A leesést ·több utas 
is látt~, ~ik a szabadban egy h~gyen töltötték az éjszakát, kiknek feln'ő 
marhá1k is felugrándoztak a menydörgésre meg a nagy világításra és a 
tünemény felé fordultak. 

Másnap reggel egy szölőpásztor, Grosz a Mi h á 1 y, a szőlők szom
szédságában eső saját gsümölcsös kertjében megtalálta a meteorkövet mely 
a kemény s mohával benőtt talajba volt befuródva. Értesftvén erről' Moi
dován le.lkészt, ez a biróval és a községi elöljárókkal kiment a helyszínére, 
m~gnézm a „~ioclát". A bozzájok csatlakozott községi jegyző, Thalmann, 
felismerte a ko becsét, átvette a feltalálótól és a balázsfalvi kerüfeti elöl
járóna~ adta ~t; innen ~erczeg S ch w a r z e n b e r g Kár o 1 y, az akkori 
erdélyi katonai és polgán kormányzó rendeletére a bécsi cs. kir. ásvány
ipuzeumba küldetett, hol az most a knyahinyai után a legnagyobb meteorkő. 
0 Felsége a szőlőpásztornak és a leletnél szereplőknek 500 p. frtot rendelt 
kiosztatni. - Az erdélyi német lapok ezen meteorkőesést ily czim alatt 
tették közzé: „Der Teufel in Siebenbürgen." 

Az ohabai, egészen fekete, bágyadt kéreggel borított meteorkő három
oldalú pirami,t képez, melynek magassága 14 112 hüvelyk; a piramis két 
oldala domború és sima, ellenben a harmadik oldala és a talapzata a me-

* L Sitzungsberichte der mafö. naturwissenschaftlichen Klasse Jer kais. Akademie 
dcr Wissenschaften. 1856, XX. köt. 398. s köv. lapjain. 
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teoriteket jellemző kagylószerű mélyedésekkel van ellátva. Az alaptömege 
világosszürke, kissé homályos kékesszürkébe vonuló, s tartalmaz gyéren oli
vint, s nagy számmal finomabb és durvább fémvas- meg pyrrhotin-szemcsé
ket, tovább .sötétszürke, alig kivehető gömbös kiválásokat. A kő ei:edetileg 
28 fontot nyomott, de az elemzésre és a fajsúly meghatározására szükségelt 
darabok talapzatról leválasztása után jelenleg 28 font és 20 latot nyom. A 
fajsúlya 3.1103. 

H ö r ne s M., a cs. ásvány-muzeum akkori igazgatója, ki ·ezen me-
teorkő-esésről kimerítően értekezett*, az ohabai meteorkő elemzésére újolag 
W ö h 1 e r t kérte fel s az ő felügyelete alatt elemezte azt dr. B n k e is e n, 
mely elemzé.sböl kitífaik, hogy alapanyaga olivinból, augitból és egy föld
pátnemű ásványból áll, melyben 23·7G 0 

/ 0 nikeltartalmú vas. és 13·14° / 0 

vassulfid van; a kőnem(i ásványok mind kovasavas vegyületek. 
Hatodik meteorkövünk a k a kova i, mely 1858. máj. 19-ikén, reggeli 

8 órakor esett le, Krassómegyében, OraYiczától északnyugatra eső Kakol' a 
helység határán, a V a 1 y a 1 u i Mi 1 din vagy P o n v i 11 e . nevü völgyben, 
a juhaikat legeltető pásztorok és nyájtulajdonosok szemeláttára. Derült fel 
hőtlen, ég mellett a pásztorok először tompa menydörgést hallottak s erre 
mindjárt zugást a levegőben, melyet, tiszta idő lévén, méhraj dongásának 
tulajdonítottak. Ezen csalódásukból azonban csakhamar kiábrándultak, lát ván. 
hogy fekete füstfelhőcskével környezett sötét tárgy esik le leirhatlan gyor
sasággal épen a juhnyáj közvetlen szomszédságában. A leesés után közvet
lenűl ismét dördülést hallottak, mely egy mozsárágyú eldurranásához ha
sonlított, mire hirtelen felemelkedő füstfelhő keletkezett. A pásztorok oda
szaladván, látták, hogy a földben 3 hüvelyknyire benyomulva egy fek ete kő 
van s hogy körülötte a fű meg van perzselve. A pásztorok legidősbj e és a 
nyáj tulajdonosa, Zs u r z s Cs inka vette először kezébr. a követ és oly 
forrónak találta, hogy alig tűrhette el. Az ő közbenjárására került a kő a 
községi elöljárók kezébe, ezektől pedig az oraviczai cs. k. kerületi hivatalb a, 
honnan az akkori Szerb vojvodina és Temesi bánság kormányzója, gróf 
Coronini Cronberg János Bécsbe küldötte Haidinger-hez, a 
geologiai intézet részére. Haidinger azonban a cs. kir. ásványmuzewnba 
kebeleztette. 
· A kakovai meteorit 33 latnyi. s mindössze csak egy· kis csúcsa volt 
letörve. Fajsúlya 3·389. Minthogy az alakja sajátságos szögletes, H ö r n e s 
fotografiát készíttetett róla. Élei és csúcsai azonban tökéletesen kerekdedre 
vannak simulva. Kérge bágyadt, kevéssé fénylő fekete, sima, a mélyedések
ben pedig háló zerű, ránczos kinézésű. Belső alaptömege világosszürke s 

_ egészen finom szemcsés, majdnem tömött s tele van fémvas-szemcsékkel, 
melyek közül némelyek egy vonalnyi átmérőjüek. Ezenkívül láthatók benne 
helyenként sötétebb, sárgásbarna s legfeljebb egy vonalnyi átmérőjli foltok. 
. Legnevezetesebb tünemény a kakovai meteoritnél az, mi V1T ö h 1 e r-nek 
is feltűnt, hogy a kéregállomány behatol a kő repedéseibe is. Egy repedés 
nevezetesen átfut a kő egész alsó részén a leghosszabb átszögellő irányában. 
a mi a felületen is jól kivehető. Némely repedés a golyószerlí zárványokon 
is áthalad. 

H ö r ne s felkérésére ezen meteoritünket is W ö h 1 e r, göttingai tanár 
vetette elemzés alá, még pedig E. P. Ha r r i s, new-yorki cbemikus segitsé-

* Sitzungsbericbtc d. math. natnrwiss. Klassc d. kais. Akademie der Wissenscbaften. 
XXXI. kötet, 7V. s küv. lapjain. Ueber <len Meteoritenfall bci Ohaba, von Dr. Moritz 
Hörncs. 
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gével.. Az elemzésből kitűnt, hogy ez is a vasnikel-tartalmu meteoritek közé 
tartozik. A .vasszemcsék a szilikátl)kból álló alaptömegbe vannak behintve. 

Hetedik vasszemcsés meteoritünk a k ny ah i ny a i. 
A knyahinyai mcteorkőhullás , melyről clr. Sz ab ó Jó zs e f egyetemi 

t~nár _a„ m. ,tucl. akad~mia 18~7. _jan. 3.1-kén tartott ünnepélyes kÖzgyülésén 
lnmentoen ertekezett/ 18GG. JUmus 9-ikén délután 5 óra körül. eo-észen 
felhőtlen, derült nyári napon ment Yéghez,' ezer meg ezer szabadban cl~lgozó 
c~b~_r sz~meláttára, Ung~egyében s részben Zemplénmegyében majdnem egy 
merfoldny1 hosszúságu s félmérföldnyi szélességü területen A helységek, 
melyek határán ~ köve~ lehullottak a következők: Zemplénmegyében Zboj , 
Ungmegyében Uj-Szlus1cza, Knyabinya és Sztricsava. A lehullott kődarabok 
számát ~200-ra becsülik s a knyahinyai meteorkőhullás már ebből a szem
pontból 1s a _legnevezet.~sebbek köz~ tartozik. E tekintetben ugyanis csak há
rom re~1dbeh :meteorkohullás mulja fölül, t. i. a pultuski Varsó mellett 
(1 868. Jan. 30-ikán este 7 órakor), mely alkalommal lehullott meteorköYek 
számát szá.z~zerre . becsülik: továbbá a Francziaországban L'Aigle vidékén 
(1803. ápnhs 26-ikán délután 1 órakor) végbement meteorkőbullás, mely 
alkalommal 2-3000 darab meteorkő esett le s véo're a mócsi meteorkőhul
lás. me,ly 1_~8~ febr. 3-ikán, délután 4 óra tájba~ Erdélyben, Mócs és a 
szomszed kozsegek határán ment végb e s a lehullott meteorkövek számát 
dr. Koch ~ n t ~l szintén ,,2 - 3000-re becsüli. - Még nevezetesebb azon
b~n a k~y-~bmya1 meteorkohullás azon körülménynél fogva, hogy a lehullott 
kovek ~oz~_tt eg~ oly ~agy töme~·ü is találtatott, a milyen eddigelé a tudo
mány .~v~onpei~en . nmcs,en. feljegyezve, t. i. egy GOO vámfontnyi darab, 
mely fo d1szet _kep~z1 a becsi cs. muzeumnak. Az ebhez legközelebb álló a 
mag.yar nemzeti ~uzcumban van, 82 fontot nyom, és 750 forinton ungvári 
tulajdonosoktól vetetett meg a muzeum részére. 
, E meteor mint. tüzes golyó hazánk északnyugati részén tünt fel az 
egbolt magaslatán Liptó-Szent-Miklós felett: innen keletnek tartva áthaladt 
Szepes.' Sár?s és Zempl~nmegy,én s e1jutva Ungmegye északnyugati részeig, 
Knyahmya es a szomszedbelysegek felett mennydöro·ésszerli robajjal szétpat
t~1it és. világítani meg~zűnt; fekete felhő képződött° belőle, melyből süvöl
tessel .m.dult m~g a kozápor: ennek bevégződés e után szürke porfelleg ma
radt ,vissz~ ~' legben, mel):et. az északi szél délfelé, Ungvár felé vitt és las
sank~nt koclfatyolk~pen szetfoszlott. A meteor iránya tehát tisztán nyugat
kel~~-~ volt s p~lyáJ~, hoss~_mág~, Liptó Sz~.-Miklóstól U11gmegyéig, 28-30 
mélf~ldre becsulheto A tunemenyek ez egesz sorozata csak néhány másod
perczig tartott. Az ezen alkalommal lehullott kődarabok számát mint emlí
tők 1200-ra s ezeknek össz.es súlyát 10 mázsára becsülik. Különös véletlen 
szerencse, hogy ez a kőzápor, noha házak emberek és barmok közé esett 

k 't ' ' sen i agyon nem ütött, sőt még csak meo- sem sértett. 
A, lmyahinyai kövek kivülröl fekete, 

0

többé-kevésbé fénylő vagy fény
telen kereggel vannak beborítva, mely néhol sima, másutt ripacsos s imitt
amott ?omorú mélyedéseket mutat . A knyahinyai meteorköveknél azonban 
a_~on kiváló ~e,:ez~~esség fordul elő, hogy némely példányokon a kéreg nint;:> 
1.?kéletesen k1kepzoclve; csak az olvadásnak biztos nyomait mutató hártya 
l~~l:~tó,, me}y alatt a_ meteorkövet alkotó egyes ásványok kivehetők. Ezen 
k?rulmenybol,. valammt a kövek szétszóródása irányából, mely eltért a 
tuzes meteor Irányától, dr. Szabó Jó z s e f azon következtetést vonja k, 

, .* A m. tud. akadémia. 18ö7. jau. 31-kén tartott ünnepélyes közüléséncl} hivatalos 
targya1. Pest, 1867. 34. s köv. lapjain. 
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hogy a knyahinyai meteorit egy tömegben „ érkezett légkörünkbe s . itt ya~
tant szét ezer meg ezer darabra, melyekbol az apróbbak a me~~or~t l~ulso , 
a két legnagyobb pedig, t i. a 600 fontos és .a 82 fonto~, belso re~zet ~1-
kották. Ez a mozzanat rendkívül nevezetes, mivel a mócs1 metcorkohullas
ról dr. K o eh A n t a l*, kolosvári egyetemi tanár azt bizonyítja, hogy ez 
nem egy nagy darab kőből állott, ~ely aztán ezer meg ezer aprób,b 
darabra robbant szét, hanem már a v1lágtérben darabokból álló raJt ke-

pezett. · · k" b 1 · t· h' ·· k 1 t·· b"l áll melv A knyahmya1 meteor o e seJe e eresszur e a ap omeg o .' .. ' J -

ben barnaszinfi foltok s ezek kíséretében fémfényű sárga és vass~1~u szem
csék láthatók. Szerkezete szemcsés, szilárdsága tetemes, s chemiallag leg
iukább kovasavas magnéziasók alkotják Tömöttsége 3·3-3·5 között válto
zik és átalában nagyon hasonlítanak a ·mező-madarasi meteorkövekhez. 

A knyahinyai meteorkő es.!se, a mint Kolbay H!1os J<!perjes közelébő l látt~ és emlékczet
biíl lcrajzolt1. (Sitznngo;b. d. k. Ak. in W1en. Mat. nat. KI. 1866.) 

Nyolczadik meteoritünk a s la veti :.i. mel.y- ,Horv~tor~zágba~, Zág
rábtól délnyug·at felé 4 órányira, 1863. m<~JUS 22-iken, d~lelo.~t , 10 li ó1;a
kor esett tiszta uerült éa és nao-y forrósáo" mellett Slavetrc kozseg határau . 
Ja m b re e s ák, sfavetici lelkés

0

z, H o s j á
0

k Simon szerzet~~ U~rsaságában 
ez időben a mezőn sétálván, észak felől egy golyóalaku felhot lattak, mely 
gyorsan növekedve. elélnek tartott s elébb kosár majd lógbalon ~lakú vá lett. 
Vihartól tartva a sétáról hazafelé siettek. Midőn a paplak kapuJához értek, 
mennydöro-éshe~ hasonló morajt hallottak, melyre erős durranás, csattanás 
következett, mintha puskából lőttek volna· A mezőn dol gozó munkásoktól 

* Orvos-Természettudományi Értesítő. Kolosvárt, 1882. IV. kötet. · 1. sz. 14. 1. 
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11
/2 tjlnyi távolságra esett le ez alkalommal két meteorkő, melyek egyikét 

Ja m b r ? e s á .k Bécsbe küldötte. Eze~ bécsi példány sulya 2 font 2G '!.l 
lat, vagyis 1 loló és 583 gramm. A másik darab a zágrábi muzeumba került. 
A me.zei munkások állítása szerint összesen vagy 8 darab esett le egy f6l
órány1 területen. 

A slavetici meteorkő kérge feketésbarna, érdes. Felületének egy része 
domború, a többi tele van kagylószerií mélyedésekkel, olvadási o-öclrökkel. 
melyek közül némelyik egy hüvelyknyi átmérőjű. Belső tömege fehére.-szür~ 
kés, melybe színvas- és Yassulfidszemcsék vannak behintve. Simított felü
letén számos, egymással párhuzamosan futó fekete vonal látható. Fajsúlya 
3.754 

Kilenczedik vasszemcsés meteoritüuk 11 zs a cl á ny i. A zsadányi mc
teorkőhullás 1875. márczius 31-ikén, délután 3-4 óra között ment véghez. 

A koyahioyai meteorkő szétrvbbanása, a mint Rainer látta Kapiból Eperjes közelében. 
(Sitznngsb. d. k. Ak. in Wien. llfath. uat. Kk. 1866.) 

Eze.n nevezetes eseményről 0 r m ó s Z 8 i g m o n cl, temesmegyei főispán tu
dósitot~a először a k. m 'l'ermészettndományi Társulatot, beküldvén eo-y
szersmmd a hullott meteoritekből 2 darabot, mint tarníit e nevezetes tü~e
mé~y~ek. Enne~ alapján a 'l'ársulat egy küldöttséget menesztett áprili::; 
l 5-iken a helyszmére ~ly czélból, hogy a szükséges vizsgálatokat megtegye 
:> a tényállást megállap1tsa A küldöttség tagjai Krenner József muzeumi 
őr. é~ P.~trovits (,Pet!iő) Gyula, társulati másodtitkár valának. A hely
~zme~ tob.? ::;,zemtann .. kih~llgatása után ~onstat.~lták, hogy Zsadány község 
kelet~e„ es? reszó?en tobb ház udvarárc1 es kertJebe, meg a község mellett 
elterulo retekre es szántóföldekre hullottak a meteorkövek. A tanúk vallo-
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, , t' . ta volt ' s csak imitt- amott 
másai szerint az eg ez alkalommal egeszen lSZ, • tán e átalában 
mutatkoztak kisebb felhők. Tüzjelenségeket az el? boltozaerős á gyncl,örcrés-
nem vettek észre, han~m. a kövek lnll~~s~t megeloz\~ egy ttan.ás ~lvetkiL.ett 
hez hasonlítható moraJ, melyre puskaloveshez hason k .. ?bsa l llottak a kö-

. á · th ' 'g for·r·na E oz en m s végre oly zaJg· s, mm a az egesz e .. .. · t , 1 felvettek és 

'
•ek Nevezetes, hogy a lehu' lott kövek kozul nehánya azoknn1a lmazr·" esett 

· . 1 " 1 " , egy szecs a 1a "" ' egészen h i cl egek n. e k ta álták; sot egy rn epei;i . E ébként volt reá 
mely meg nem. gyulaclt. Ez a tanúk mon~.~-s~t igazolJ;k l glozták a világtéri 
már más eset is, hogy a lehullott meteo1ko' ek magu a t 'k'' 
hicleg~éget. Igy 1860. júl. 14-ikén Kelet-Indiában Dhurms~lánál 6 me v~~la~ 
esett le. A kik ezeket felvették, oly biclegeknek találták, ogy nem 
képesek huzamosabb ideig kezökben tartani. t í 

A küldöttség tagjai a Zsadány község Mzaiban tartott s~eml~ i 1~;5-
rno·y 30 emberrel mintegy hajtóvadászatot tartva, átk~tatták a zsacl~ Y1 .. sze 
löket, a helységtől északkeletre eső réteket és szántófolcl~i;~~, tfá~ m~~~,-~s oLt 
csak egy kis darabot találtak~ jóllehet a ,pászt~rok a~t ' .i 0 

.. ..' 7 °clarab 
is hullottak meteorkövek. S lgy a tünemeny .sz1~helyen m_~n~ossz0~ , ·tz én 
meteorkő hullását sikerült biztosan megállap1tam. ~z~,k l'.?zu\ eo~ et cl' 1 . _ 
meo-keresésemre 0 r m ó s Zs i g m o n cl kegyessé&ebol siker.ult a e ~r·e. 
l:Ze~i főiskolai muzeum részére megnyerni; a többi a nemzeti muzeum m-
tokában van. . . 

A zsadányi meteorkövek átalában aprók: <L legnag5:obbak ,1::; c.sf~ c~\ó: 
nagyságúak, s részint gömbölycleclek, részint ék-, vagy epe.n t<tblact ~ <~L~'c' 
kérgök fekete: részint érdes, részint sima és fényes. A.l~panyagn~ szur k'; 
trachitszerí.í, melybe számos fehér csill?gó pikkel_Y, :~ mkelva.s „ i;eszecs .~~ 
vannak behintve. Anyaguk nagyon hasonht a knJahmya1 meteorko' ek an.y, 
ffához * 
ro Tizedik vasszemcsés meteoritünk <L m ó e s i. Ezen renclkivül nevezet?:; 
meteorköhullást dr. K o eh A n t a 1, kolos vári egyetemi tanár tanuln~a
uyozta és kutatásainak eredményét egy szakszerü jelenté~ben. meg ;3,gy . ner 
szerü eliíadásban tette közzé, melyek a k o 1 o s v á r i 0 r v. o s- I e r m 
::;z ettudományi Ertesitö f. évi I és 11-ik füzetében Jelentek mc~. 
Ezen meteorkőhullás a f. 1882. február 3-ikán, elél után kevé::;sel 4 ói ~· 
előtt ment véghez 60 O kilométerre becsülhető elliptikus területen. A.z 

1
?z 

alkalommal lebulott meteorkövek számát 3000-re, összes su~yoka.t 11~L ig 
300 kilogrammra lehet hecsülni - E szerint a mócsi meteorkóhullá.s <tta: 
lál.Jan a legnevezet.esebbek egyike s a magyarországiak ]cözül, tekmtve ,t 
lehullott kövek össze~ sulyát, csak a knyahinyai mnlja felül. . , 

A tüzes meteor, melyből ezen kövek lehullottak, hazánk nyugoti re
szén tünt fel, nevezetesen Hontmegyében s innen keletfelé sok helyütt lát
ták, nevezetesen N.-Kunságon, Pest-, Beregb- és Máramarosmegyéb?n, a 
SzilágJságban, Erdélyben sőt állitólag még Romániában, 'l'urn-Sevei:mhcii 
és a Bá.ns~gban is. Ezen ad,a'to~b.?l az tün~k ki, bo~y a 1?-eteorit haz{tnk eszf)t 
nyugati resz,én csapott legkorunkb.e s mnen, m1,~t tüzes goly~ von:11t,.t

1
e _ 

keletnek egesz G y n 1 a te 1 k e-M ócsig. hol a levego ellenállása miatt, ,i '11,~g 
térből hozott sebessége megsemmisülvén, földünkre hullott alá. A lcesest 
tiszta, dcri.Ut ég mellett, három rendbeli erős dörgés előzte meg, rn?lyet 
sortüzszerl'L erős ropogás követett s végre a tüneménynek sorozat•1 t a 
szél-zugáshoz hasonló hang fejezte be, mit Jcétségkivül a lehulló nagy-

* V. ö. Term. tud. Közlöny, VII. k. 1875 . 1\.19. lap. 
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számn kövek idéztek elő. minthogy ez időtájban tökéletes szélcsend 
uralkodott. ' 

E meteorkőhullásnak kiváló nevezetessége kétségkívül abban áll, 
hogy, miként azt Dr. K o eh A n t a 1 bebizonyította, a meteor tényleg nem 
egy köböl állott, mint a knyahinyai, hanem annyi darabból álló rajt képe
zett, a mennyi épen aláhullott. A kődarabok ugyanis mincl egyformán van
nak fekete kéreggel boritva, mi nem volna lehetséges, ha a dara
bok egy tömegnek szétrobbanásából keletkeztek volna. :Pr K u ch nézetét 
igazolja a köveknek szabályos és a tüzgolyó irányával egyező szétszóródása 
is. A legapróbbak kevésbé győzhetvén le a levegő ellenállását, legelőször 
hullottak alá az esés területének északnyugati részén Gyulatelke, Visa és 
Marokháza között; a nagyobbak már továbbhaladtak keletfelé, Báré, Vajda
Kamarás és Palatka közé; a még nagyobbak ismét tovább Oláh-Gyéres, 
Keszü és Mócs közé; a 35 kilogrammos legnagyobb darab pedig még 
Mócson is tul esett le. Végre támogatja e nézetet a leesést megelőző három 
rendbeli dördülés is. Ez elsőt az apróbb, a másodikat a nagyobb, a harma
dikat végre a legnagyobb meteorkö idézte elő , amint légkörünkbe érkezett és a 
levegő becsapott az általuk okozott légüres térbe. A clördülésre következő 
sortüzszerü ropogást az egyes kövek hullása okozta, az által, hogy min 1-
cgyik után légüres tér képződvén, abba egyenként csapott be a levegő. 

A mócsi meteorkövek alakja különböző . A nagyobb példányok legtöbb
nyire háromoldalú piramisokat képeznek, de találtatnak koczka-alakok is, 
Yalamint sik-domborn, vagy kúposabb, úgyszólván czipóalakú darabok is. 
Az alaptömeg világos-szürke, fehéres. A csiszolt felületeken igen jól fel
tünuek a szürke alapanyagban sí.írün behintett nikel vas, valamint a bronz
::;árga vagy tombakbarna pyrrhotin-szemcsék is. 

Elemzését a · kolozsvári egyetemen Koch Ferencz segéd-tanár l1<ú
totta végre, melyből kíviláglik, hogy a nikelvas mennyisége 9.8798 szá
zalékot tesz. 

A meteoritek negyedik osztályát a vasnélküli vagy s z é n tart a 1 m ú 
meteoritek ( carbonitek) képezik, mely osztályból egyetlen egy példá
nyunk és kincsünk rnn, cle a mely egyetlen .is, úgynevezett „unicum" nem
csak hazánkban, hanem az egész fi\ lel kerekségén. 

Ez a k ab a i m e t e o r i t. 
· A kabai metéorkö az 1857-ik év ápril 15-ikén, este 10 óra tájbau 

e8ett le. A leesés körülményeiről következők jutotb1k tudomásunkra : Kaba 
községnek egyik jómódú és értelmes lakosa, Szilágyi Gábor, a község szé
lén eső háza előtti folyosón az említett na{L estéjén lefeküdt és álomba 
merült ; álmából nagy és sajátságos zörej riasztotta fel, mely az ö szavai 
::;zerint a mennydörgéstől egészen különböző volt. Egészen felhőtlen ég és 
l'.8CDcle::; idő mellett vakitó fénynyel világitó , szerinte kocsinagyságú tüzes 
tömeget látott, mely li'öldes község felől, tehát délkeleti irányból jöve, 
övképlí útját mintegy 4 másodpercz alatt beYégezvén, kialudt és a földre 
hullott. A tüzes meteort több szomszéclközség lakosai észlelték, nevezetesen 
Kardi:;zagon és Debreczenben s. Szilágyi Gábor a tüneménynyel többé nem 
törődv9, folytatta alvását. Másnap reggel korán lóra ült és tanyájára lol'a · 
golt Utközben loYa) nem messze a községtől, neki bokrosodott, elkezdett 
horkolni, s toYáhb menni nem akart. Ekkor látott a szf>kéijárta úton egy 
fekete k.övet, mely a kemény földbe annyira be volt nyomúlva, hogy felü
lete épen a földdel 8zinelt. A föld a kő körül be volt horpadva és megre
pcclezre . Szilágyi tovább folytatta útját ; estefelé azonban, a tanyájáról visz-
8Za jövén, l<iment a szomszédokkal, kapával meg ásóval, és a fekete követ 
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kiásta. A sértetlen mcteorkő Szilágyi szerb1t 7 fon~o~ nyomott, de él.eit · és 
csucsait a ki Yáncsi lakosok letördelték és tlízben izz1tottá~1: annak ~,11~;,ita
tása végett, vajjon aranyat és ezüstöt. ne~ tartal_maz-.e? Vegre .~z elolJ,tróJc 
értesül,re' , ·o"l a debreczem fo1skola iránti kegyeletuket tanus1-n az csemenyr , .. .. t'k A ···t ' ·· kb 
tandók, azt a főiskolai muzeum részére hozzám kuldot e . gynJ emenyun e 
került tömeg épen 5 '/4 fontot nyomott. „ . . 

Birtokunkba kerülvén ezen páratlan, meteorko, mmth?gy h~~onlót a 
legnevezetesebb európai, nevezetesen a bécsi, berlini, londom, .páns1 mu.z.c
umokban sem láttam; első gondom yolt az~ háro.~ ol.dalról lefotogrn
foztatni. A mellékelt ábra a követ oldalról tekmtv~ tunte.ti fel„ m~ly hely
zetben a kö czipóhoz vagy tnró gomolyához hasonht. A ,Jól .. s~lrnrult foto
gra:fiák elkészülte után leirlam, és megismertettem azt eloszo\ is a m~ tudo
mányos akadémiával, melynek értekezésem felolvasás~ ~lkal.m,wal 18v8-bau 
a követ szinröl-szinre bemutattam Azután, hogy a k~lfolcl is ve~ycn „ t~do
mást ezen becses kincsünkről leírtam németül a Berlm.ben mcgielcno, I og
gendotf-féle Annalen d. PhysÍk u. Uhemie czimü folyóiratban. Ezen ertcke-

A kabai meteorkö oldalról tel<iotvc; 1/ 3 ttlrmészeti nagyságb~n. 

zés nagyban felköltötte az egész tudományos világ :figyelmét; a bc~·lini, 
londoni, párisi mnzeumok egymásután kerestek meg ben~ünkct, s kert~!c 
nehány latnyi töredékdarabot cserébe, s különösen a londom vagy 8 helyiol 
került meteorittel viszonozta adományunkat. De a bécsi muzeum sem rn:~
radt ~átra s akkori igazgatója H ö r ne s 1VI ó r, egyenesen az eg~sz meteon
tct kovetelte, azt állitván, hogy az ilyen leletek az osztrák b1roc1alomb~n, 
egyenesen a koronát illetik. Erre azt feleltük, hogy 1Vlagyarorsz~go11: a koro
ná~ak ilyen jogáról semmit sem tudunk, s annálfogva a, m~teontet nem 
~d1uk, hanem a tudomány érdekében igen is szolgálunk a be.cs1 1?uzeumnak 
is egy tö1:edékkel, s ekkép egy 26 grammnyi.. s törmelék része~ve~. osszesen , 39 
graml:nny1 darabot küldöttünk Bécsbe. Hörnes meglátva küldemenyunket,,_el 'olt 
hüvölve, minthogy ahhoz hasonlót ő sem látott s ettől foO'va követelodzését 

, , l:> á l 
szereny kérelmezéssel váltotta fel; nevezetesen arra kért fel, hogy m ssa 
~e„ analizáltassuk, mint W ö h 1 e r, göttingai tanárral, ki már ,irnzamosahl;, 
ido. óta foglalkozik a meteoritek elemzésével s e téren r.nnelfogva elso 
tekmtély Európában. Nagyon természetes, hogy ezen kérelemnek egész 
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készséggel fekltünk meg, s az elemzéshez szükséO'CS darabot fíírész és Yeso 
~egitség~vr,l le.választva,, H ö r n.e s . utján elküldött ük Göttíngába, hol két 
1zben veghezv1tt elemzessel k1dentette W ö h 1 e r meteoritünk páratlan 
sajátságait. 

A lfabai meteo:it minden meteoríttől elütő egyik sajátsága, hogy külső 
fekete kerge báromfele, ugy hogy, ha azokat külön-külön látná az ember, 
három különböző meteorit kérgének tarthatná; továbbá, hogy felső, dom
boru feli.~letén . a központból, mely .tompa kúpalakúlag emelkedik ki, suga
r~k módJál'a k1gyódzó emelkedések és mélyedések vagy barázdák indulnak 
ln s az c~ész domboru felületet elborítják. Srmmí kétséget nem szenved, 
h ?,gy . e k1gyódzó vonalak és barázdák a légáram miatt jöttek létre az izzó 
hofok1g felmelegedett és megolvadt kéregben, mikor a meteorit ezen kúp
alalm felülettel tört magának utat a földün_ket környező lérrtengerben. 

Miként a kérgére, ugy belső tömegére nézve is különbözik ez mín-
1le11 eddig ismeretes meteorkőtől. Ennek alaptömege t. i. sötétszürke színií, 
f?,ldes t~r~sü, törékeny, könnyen szétmorzsolható, melybe fehérszinü és 
zoldes olmnhez hasonló szemcsék vannak beágyalYa, s ezenkivül rendkivül 
nagyszámu feket ·, köles, egész borsószemnyi nagyságu golyócskák vannak 
benne, melyek az alaptömegből könnyen kivájhatók Nevezetes, hogy e go
lyócskák ,belsejébe~. üreg 1an, s egy színtelen kristályos és egy fekete ás
ványból allanak. Szrnvas puszta szemmel nem látható az alaptöme(fbcn; cle 
h~ por.rá tö1j~k, mágnes segitségével igr.n apró vasrészecskéket lel~et belőle 
lmoum; s mmthogy a clomboru felületen számos fémpontocska látható, azt 
kell követ-lrnztetnünk, hogy a vas nagyon egyenlőtlenül van benne eloszolva. 
tl~e~·kezetét tekintre, azt mondja H ö r ne s, hogy megközeliti az 1824. jun . 
LHkén Henazzónál Ferrara tartományban leesett meteorkövet. 

Még inkább különbözik a kabai meteorit minden edcliO' ismeretes me
teoritektől chemiai alkatát tekintve. Nagyjából a nem mctafiikus meteoritek 
közönséges alkatr.észeit t~rtalm~z.za ugyan és keveréke sósavban könnyen 
fc~o.ldócló magnezia-~asox1dul-sz1llkát.olmak meg sósavban fel nem oldható 
:>z1hkátoknak; azonlmül tartalmaz kobalt és foszfortartalmu nikelvasat 
rassznlfidot, chromvasat. s mint szokatlan alkatrészt fekete alaktalan s z e~ 
n. e t, sőt oly :> z e r v e s Y egy ül etet is, milyet addig egyetlenegy metco
ntben sem találtak. 

Ezen s~erves szénhidrogén-vegyület a földi-viaszfajokhoz. az ozokerit
hez, scherenth~z stb. hasonlít, s talán csak csekély maradványa azon 
u.~gyobl~ menn,y1séguck, mely a meteoritben eredetileg -meg1rolt, de a meg
tuzesecles alkalmával bomlást szenvedett, azon tiszta szén kiválása mellett 
mely a meteoritben most ldmutatható. ' 

Ezen szerves anyag porrá clörzsöltetve és alkohollal főzve átszüretett, 
azután. elgőzöltetett s ekkor színtelen, lágy, látszólag kristályos anyag ma
radt v1s~za, mely gyenge, határozatlan aromatikns szagú volt; alkohollal 
kezelve ~smét felo~vadt, mely olcl~t vízzel .kevel've, tejncmií lett, étherben 
apró olaJcscppekke esett szót, mmtha egy fclolclhatlan folyékony és eO'y 
feloldható szilárd alkatrészre bomlott volna. Ez utolsó alkatrész az ótl~r 
el,?őzölt~tó~e t'.tán világosan kristályos állapotban maradt vissza, -és a leve
gon hev1tve, fehér, gyengén aromatilrns gőzök képében szállott cl. Ha 
~llenben sziík üvegcsőben hevíttetett, könnyen megol raclt s magasabb hő
foknál elbomlott, fekete szén kiválása és zsírhoz hasonló szag fejlődése 
mellett. 

Ezen szcrve8 vegyület kétségtelenné teszi, hogv a naprenclszerünkhöz 
tartozó égi testekben épen úgy megvannak a ·szerves vegyületek képzésére 
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szükséges elemek, mint a mi földünkön .i kétségteleny.é teszi, hogy ott. szeryes 
vegyületek és így talán szerves lények 1s vannak. Es ebben m~gashk k1 a 
kabai meteorkö nevezetessége mindazon széntartalmú meteontek között, 
melyek más országokban s más világrészek?e~ leest~k. .. , , 

A Francziaországban 1806. márcz. 15-iken A1a1s kozseg hatánm (De
partement du Gard) leesett meteoritben már B e r z e 1 i u s konstatált 3.05 ° / 0 

szenet F 1 i g h t pedia a szénen kivül ként, kénsavat és vizet. W Art h u r 
W r i g h t a k o 1 d-b gk k e w, el.di (!óreménys~g-fo.k) ~ete?ritek~~n kimu
tatta a szénsav szénoxid, szenh1drogen (CH~) es mtrogen Jelenletet; dc a 
földi-viaszhoz hasonlító szerves vegyület eddigelé csak a kabai meteorköben 
találtatott. 

Egyébként a kabai meteorit összes alkatrészei a Wöhler elemzése 
szerint 100 részben a következők: 
- Szén 

Vas 
Nikel 
Réz 
Chromvas 
Delejkovand 
Vasoxidul 
Magnezia 
Agyagföld 
Mész .. 
Káli (és N atron i') 
Manganoxidul . . 
Kovasav . . . . 
Kobalt , foszfor , szerves anyag meg nem 

mérhető mennyiségben 

0,58. 
2,88. 
1,37. 
0,(ll. 
0,89. 
3,55. 

2n,20. 
22,39. 

5,38. 
O,Gö. 
0,30. 
0,05. 

34,24. 

98,50. 

Elösorolva a Magyar birodalomban leesett meteoriteket, végezetre fel
vethetjük azt a kérdést, hogy · a meteorok ruiért vonták annyira magukra a 
csillagászok figyelmét, hogy újabb időben megfigyelésökre álllomásokat r?n
deztek be? Mennyiben nevezetesek és nagyjelentöségííek, mily szerepet Ját
szanak, mily hivatásuk van ezeknek a naprendszer háztartásában? 

A meteorok érdekessége, nevezetessége első sorban kétségkívül abban 
kulminál, hogy azok nem légkörünkben képződő tünemények. mint rége.nte 
gondolták: nem tűzokádóink, vagy épen a h -ldunkon levő vulkánoktól Julö.
kött bombák, hanem a világtérben keringő égi testek, melyek napkörüh, 
nagyon megnyúlt pályájukon haladva, ha földüuk közelébe jutnak, annak 
vonzó ereje által kiüttetnek, eltereltetnek világtéri pályájukból s légkörünkbe 
jutnak, hol a léggel súrlódás miatt vagy meggyuladnak s tömegök kicsiny
ségénél fogva elégnek mint hulló csillagok és tlízgolyók, vagy ha nagyol.JlJ 
tömegek, csak izzásba jönnek :,; meteorkövek vagy va::;darabok képében föl
dünk felületére hullanak alá. 

Legk~vésbbé sem kétk.edhetünk <t felől, hogy a meleorok m~gsL.ái;n~ál
hatlan ezrei nem csak a m1 földünkre, hanem a naprendszer többi tagiaua, 
~öt magára a napra is nagy mennyiségben hullanak Hogy körülbelül hány 
meteorkő hull a mi földünkre, arra nézve báró Rei eh e n b a ch Bécsben 
t~~t számításokat; szerinte évenként mintegy 4500 meteorit esik a mi föl
dunkre, csakhogy ezek közül kettőnél többet nem igen észlelnek. Három-
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ne~yed része t. i a tengerekbe hull, minthogy azok földgömbünk felületének 
maJdnem 3/4~ed részét borítják, a többiek pedig emberek nem lakta tájakra. 
rngy olyan vidékekre esnek, hol azokat az emberek meg nem látják vao·y 
figyelJ.9-ökre nem méltatják. _ 

0 

Igy állván a dol?g, könny~ belátnunk, hogy Földünk, a Nap meg a 
bolygók, a meteorok evezredektol tartó hullása által folytonosan ayarapocl-
nak tömegökben é:i súlyukban. 

0 

S ch i apa re 11 i, a milanói csillagvizsgáló igazgatója 1867-ben azt az 
es~mét hoz~a .~z~n!e~~·e, ho~y a meteorok azonosok az üstökösökkel, a meny
nyib~n ~z ~stok~~okt~l veszik er~d~töket. Az üstökösök köztudomásúlag igen 
c~.eke~ytoi;nottségu égt testek, mmelfogva, ha a Nap. vagy valamilly bolygó 
koz('lebe JUtnak, szétszóródást szenvednek, az üstökös közelebbi és távolabbi 
részeire gyakorlott vonzás különbözősége szerint s az elszakított részek 
~g~-e~y rajt ~épeznek, „mel,r az anyaüstökös pályáján folytatja a Nap körül 
keungesét. Midon a Fold Ilyen pályán halad keresztül, a csomópontban 
felh~lmozott részecskék a föld légkörébe jutnak s kisebb-nagyobb fényíi je
lensegeket hoznak létre. Ezt bizonyítja a B i e 1 a-féle üstökös sorsa. Ez 
üstökös, melynek keringési ideje 6·1/ 4 év, 1846-ban kétfelé szakadt, ezután 
1 ~52-ben volt látható, azóta pedig többé vissza nem került. W e is s bécsi 
cs1pag~sz az,on feltevésből indul ki, hogy ez üstökös meteorrajjá b'omwtt 
szet, lnszámitotta, hogy 1872: november utolsó napjaiban nagyszerű csil
l~ghullásnak kell bekövetkezme, mely 1872. november 27-ikén csakugyan 
ntka pompával tényleg be is következett.* E szerint a Biela-féle üstökös, 
vagy legalább egy része földünkre zuhant alá s földünk tömegévé változott. 
Ezt a nézetet gyámolítja még a W. Art h u r W r i o· h t kísérlete is ki 
a .. n:eteoriteket hevítvén; gőzzé változtatta, mely gőzök b spektruma az ü~tö
kosok spektrumával tökeletesen megegyezett. 

.. _, Az üstökösö,k és meteorok. eg~m~shoz való viszonya nin. s ugyan még 
tol,eletesen feldentve, de semmi ketsegünk nem lehet, hogy a csillaaászok 
fáradhatatlan szorgalmának ez nemsokára tökéletesen sikerülni foa. b 

_ Ki,v~ló nevezetességííek a meteoritek annyiban is, hogy bfi·tokunkba 
kerult eg1 testek levén, a tudomány minden rendelkezésünkre álló eszkö
zeivel megvizsgálhatjuk őket, s ekként felvilágosítanak minket arról. hogy 
a naprendszerh~z tartozó égi testek micsoda elemekből s az elemeknek mi
csoda vegyületeiböl, miféle ásványokból s az áwányok .miféle társulásából 
álla~ak. S .~m ~zen vizsg~l~tokból kétségtelenűl ki van mutatva, hogy a 
n~piends.zer~n~~oz t~rtozó eg1 testek. ugyanazon anyagokból alkotvák, melyek-
1.Jol a mi Fold~rnk, es hogy ezen égi testeklien, ezen más Yilágokban ugyan-
azon természeti törvények uralkodnak, mint a mi földünkön. · 

Nagy érdekeltséget keltett a közel múlt években Sir W i l l iá m T h o m
~, o n, .a glasgowi egyetem nagyhíríí tanárának eredeti ötlete a meteorokról. 
0 t .. ~· a meteorokat úgy tekinti, mint egykor létezett s az élet számos 
alakJaI~~k l~~?elyül szol~ált világok. szé~züllö.tt maradványai( melyek mnr 
~ost k?,zveti~o szerepet ,Ját~zanak különfele világok között, s ezeken úgy te
~u~tendok, 1~m~„elpusztult. eletek feltá;nas~tói s a földön azon égből jövő 
igenek képv1selo1, mely mmdent megnepes1t és mindent teremt.** Ha F öl
d .ii n k ön - úgymond Thomson - az élet egy pillanat alatt 
k l v e s z n ~· ~ gy e t l e)}. e gy i l y e n k ö e l é g 1 e e n d e n e t ö k é l e t e s 
be nép e s i te s ér e. 0 t. 1. azon nézetben van, hogy az egykori v~lágok 

* 'l'crmészettuuumányi Közlöny, 1876, 313. s küv. lapjain. 
** •rermé~zettudományi Küzlöuy 1878. 46. s köv. Japjaiu. 
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· , · k t adva az élet alakelemei, melyek a nagy 
ez~n tö~?1.~1~.k-reszei!1 ez ~'lnna ' le~fe alkalmas új világok vonzó körébe R itt 
csillagkozokofo1~atJ~l~t~eJlő~~s ~olyarnatukat s évezredeken ~ragy épen ~v~il

- ifJ:i~\~~veá'.t létrehoz;,ák a legkülönfélébb élő alakokat, nulyeneket foldnn-

kön észlelhetünk. , t't ,1 megtámadták a természetvizsgálók: talán 
Thomson ezen neze e e esen '. l 1 "f l "l ·1ven 
. k 'lk ··1 k élet alak elemei ugyams oly a acsony 10 o rna .' mi, .1 

nen~ ;s~ ne l'.. " z( 100 C'') nem fejlődhetnek s nem folytatha~1ák elet
a vilagtexben ur al[:, t - •tek felületére netán tapadt alakelemek pedig a lég
f~~y.~mttukat ;l; meo·~·?r~sedés alkalmával pusztulnának el. Mindezek cla C' zár~, 
~J;n~z e~/~rng~t;lí u~udós is, mint H e 1mho1 ~ z, bedrlin~ tanár\ od~ np-

tt h T h m s 0 n nézete nem nélkülözi a tu om, nyos a apo . 
latkoz.1_ ~e~!li·ok n~vezetességét s a naprendszer ház~.art~sában . f~ntos r~~f-
·e ét tanusít'a méa azon körülmény, hogy a ap feluletere. mm em i o ,, 
t!tártalanúl ~több ;;eteor hull, mint a bolygókra összesen._ s ez. által. a N ~p 
fén ·ének é8 hevének egyik forrásaivá yálnak. P r o c tor . ne\ ezetesen a:~ 
mo~dja,* hogy „csupa jogos föltevések al~pján könnyen meg;utaih~t~e~~cl~ 
a fén nek és hőnek az a roppant mennyisége, melyet a . ap mm 
kiáralzt, a naprendszerhez tartozó meteorraj<;któl ered'. ",~gy1s tzoról, l~~~Jt~i 
ket a Nap a környező térb~l. a ~~ga köréb~ :on'i midon ,bo yg csa Jel 

kísérve a csillagok csoporlJ ai kozott trva szágnlcl. . A viláaürben szakadatlanúl yégbemenő folyamatokból numá1: levezet-
hetjük hoay0 a teremtés nagy munkája nem végződött be a hetedik napon, 
l1anem'. élé~k folyamatban van jelenleg is, és élénk folyamatban lesz mind-
örökké! 

Dr. Bódogh Albert: Az átöröklés és öröklékenység. 

Egyes test.i vagy lelki tulajdonságoknak, éptani vagy kórtani tünetek
nek,- s~ülőkről az utódokra a születés utján átvitelét nevezi a tudomány át-
öröklésnek, - öröklékenységnek. . ho . 

Korunknak. emez a tudományos eszmék megvilág1tásában, egyes -
mályos tanok feideríté~ében, tévedések felismerésében, héz~g~k pótl~s:iban, 
hibák javításában oly bámulatosan szerencsés kornak, egyik igen na„f' 

1
ta

lán legnagyobb vívmánya, az átöröklés és öröklékenység befolyásának e~ 1a; 
talmának, - melyet az az emberiségre és a társaclalo~·a, a csalá~ra s. 1~~ egyénre oly kiválóképen gyakorol - felismerése és mmt tényezonek 1 0 

mértékben méltatása. . . " d' ]10 ·y 
Mert valóban iaazat mond ama német iró, m1don · azt mon ,1a, ·, g 

az utóbbi évtizedek°alatt megejtett természettudományi. nagy. felfedezesok 
l~özött, alig mérkőzhetik fontosság és tudományos jelentőség tekmte~ében h~z~ 
zel egy is. Ez a legszorosabb összelcöttet~sb~n áll a legmélyeb? ph1:?~op ;;~ 
- tegyük hozzá orvos-természettudomány1, sot állam-társadalmi - 1,errs"bb 
kel, melyekkel valaha az emberi elme foglalk ozh~tott; és a leg~eg epo, 1 felvilágosítást adja, olyan tudományos és bölcsészet1 problemák felol, mel.) e ( 
eddig egészen megoldbatlanolmak látszottak." ;, ;, ._ 

Én, mélyen t. közgyülés, az on·osi és természettudománynak azon ,~llcis 
pontjáról akarok szólani, melyet az eme nagyfontosságu kérdéshen mm nap 
elfoglal. 

* Proctor, Más világok mint a mienk. Budapest 1875 158. J. 
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Igyekezni fogok, hogy a.ma rövid idő alatt, a mennyivel értekezésemre 
a m. t. közgyülés szívességéből rendelkezem, elég világos képét nyujtsam az 
általam felölelt tárgynak; és szeretném, ha vonzó tárgyam iránt az érdekelt
séget oly mértékben költhetném fel m. t . hallgatóimban, a mely mértékben 
az azt valójában megérdemli; mint olyan tárgy) a mely nem csupán az or
vost, a természettudóst, a bölcsészt hívja fel elmélkedésre, gondolkodásra, 
hanem ezenkívül minden értelmes mivelt ember, minden nemesen érező 
emberbarát gondjára) figyelmére méltó. 

Ama nézet) hogy a betegségek, vagy a betegségekre való hajlandóság át
örökölhetők, szülőkről magzatra, öröklés utján átvihetők, már a legrégibb 
időkben el volt fogadva az orvosok által: sőt Hypocrates és. követői egyene- -
sen azt állították, hogy minden betegség örökölhető. - Az igaz, hogy ta
gadói ís voltak minden időbPn az átöröklés és öröklék{;nység elméletének 
is épen ugy, mint bármely más tudományos elméletnek; igy a mult század
ban Louis egészen tagadta lehető s égét a kórok átöröklésének, mely nézete -
igen természetesen -- sok vitára, és so.k különböző nézet és elmélet keletke
zésére szolgáltatott alkalmat a tudósok között. 

Igy egyik - Busveth - tagadva magának a kórnak átörökölhetősé
get, megengedte, hogy a kórbajlam, az . előalkotás - praedispositio ·- vala
mely kórra igenis átörökölhető; mások már ennyit sem - csupán egy áta
lános kóros constitutionak az átörökölhető voltát ismerték el; vagy mások 
ismét, a szerzett és örökölt kórok megkülönböztetése által, a kórok csupán 
ez utóbbi csoportjának engedték meg az átörökölhetést; majd végre néme
lyek csak az idült hefolyásu kóroknál hitték azt el; és így tovább folyt in-

' gadozva a küzdelem a Hypocrates és Louis-féle szélsősógek között; cl~ csak
nem mindenik fél által el lőn fogadva, legalább a kóros hajlamnak öröklé
keny volta·. 

Nagyon eltéritne kitűzött czélomtól, ba mindazokat a nézeteket is
mertetni akarnám itt, a melyek legrégibb időktől korunkig felmerültek, a 
kórok vagy kóros hajlamok átöröklésének módozatai, fokozatai, osztályozásai 
felett. Igy az egyenes átöröklés apáról fiura; vagy az atavismus theori~ja, 
a mely szerint sokszor igen távol álló generatiókról, messze elődőkt ől -
több közbeeső tag mentenmaradásával - örököltetik át valamely kór 
ké ő unokák ivadékaira; vagy az oldalágról történő öröklése~ különböző fa
jai stb. 

Nincsen is reá szükségünk. 
Szerintem a kórok és kóros hajlamok örökölhető voltát tagadni nem 

lehet; annyi adatot szolgáltat ennek bebizonyítására az orvo11 kezéhez az élet. 
hogy azt, fájdalom, be kell ismernie előbb vagy utóbb a legnagyobb kétel
kedőnek is. 

Ki merné tagadáRba venni például .az elmebajok örökölhető voltát, ama 
sta.tistikai adatok után, melyekben oly nagy száma mutattatik ki az örökölt 
elmezavar eseteinek. Hogy csak egy párt említsek, Esquirol 34 1'/oJ Morel, 
Webster 32° / o· 

Vagy a nehézkórnál, amelynek öröklékeny voltát Brown· Sequard kí
sérleti uton bizonyította be. Vagy - hogy rövid legyek - a görvélykórná.1, 
a gümőkórnál, annak daczára, hogy ez utóbbinál Louis csak 10°/ 0 -t számit; 
kivált ha vele Briquet, Cotton, Herard tételeit állitjuk szembe, akik sze
rint ind valevőleg azon esetben) ha a szülők közül csak egyik volt gümő
kóros, a gyermekeknek csak 50 százalékára, ha pedig a szülők mind a ket-
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ten gümőkórosak voltak, csaknem mindegyik gyermekre átvitetett a kór. A 
syphilisről nem is szólok. 

Vflgy a köszrénynél, melyet Scudamore 522 esetben 181-~zer az 
atyáról, 58-szor az anyáról, 24-szer mi.ndakét szülőről látott a gyenne
kekre örökségképen átszállani. - És ·sok, igen sok más kóralaknál, külö
nösen agy vagy- idegbántalmaknál, szivbajoknál, vagy rák, szürkehályog, 
rövidlátás, siketnémaság és igen sok más kór-faj eseteinél, melyeknél az 
orvosok egy része, beismerem, igen tartózkodó órakodással teszi magáévá 
az öröklékenység tanát Sőt némelyek, bár kevesen, egyenesen tagadják azt. 
De amely tagadásnak elfogadható oka szerintem alig lehet; kivált ha szem
ligyre vesszük, ugy az embereknél, mint az egész állatvilágban a physiolo
gicus tulajdonságoknak - ép-állapotoknak - öröklés utján kétségbevou
hatlan átszármazását, akkor csaknem megfoghatatlan tagadni akarni a patholo
gicus tulajdonságo~nak - kóros állapotoknak - ez uton átvihetőségét. 

A physiologiai tüneteknek, testi és lelki tulajdonságoknak átöröklési 
proc&ssusa pedig annyira szemünk előtt történik, hogy azon ki sem kétel
kedhetik. Avagy amaz ugynevezett családi jelek és tulajdonságok állandó
sága, a melyek ivadéktól ivadéknak adatnak át valamely családra, miként 
magyarázható másképen: - a gyermek atyjára vagy anyjára, nagyatyjára vagy 
nagyanyjára ütött, - egészen az édes apja, vagy egészen az édes anyja sat 
szójárás helyesen és világosan jelöli meg, hogy itt vagy amott, atyának vagy 
anyjának jó vagy rossz tulajdonságait, szép vagy rút vonásait örökölte át a 
g,Yermek. Magatartás, testhordozás, fekete vagy fehér bőrszin, - fekete, 
szőke, fehér vagy épen \'eres haj, - kék, fekete vagy épen fehér sze
mek;_ gömbölyü vagy hosszas koponyaképződés, jó vagy rosz fogak, sőt 
maga a hanghordozás, szókiejtés, dadogás, mi által tartják fel magokat 
következetesen valamely családban, vagy a test egyes részeinek hiányai 
rútságai, foltok, anyajegyek, kinövések, a nyulajk, dongaláb, egyes te.;tré
szelmek, pl kéz rngy lábujjaknak, a rendesnél majd kisebb, majd nagyobb 
számban előjövetele, mind, mind az átöröklésben találja magyarázatát. 

Sőt a hosszu vagy rövid élet nagy adománya is átörökölhető, a miért 
nem valamely levegőbe épitett, alapnélküli az életbiztositási társulatok ama 
szívós ragaszkodása, hogy a felYételnél a biztositandó szülőinek, elődeinek, 
hosszu vagy rövid életű voltáról lehetO biztos tudomás szereztessék. 

Nagyon szivesen elismerem. hogy itt is, ott is fordulnak elő kivéte
lek, de azok csak kivételek, a melyek csak még inkább megerősitik ama 
tételt, amelyet Darwin állitott fel, hogy: hasonlótól csak hasonló származik. 
Mondanom sem kell, hogy itt ismét, ezalatt, nem egymással tökéletesen és 
mindenben hasonló alakokat kell érteni, mert ilyen a természetben nem 
találtatik, mindig ott lévén az átalános fajitulajdonságok mellett az egyén 
- individuum - különleges saját-tulajdonságai is, melyek őt. mintegy az 
ő ismertető jelei, elválasztják a faj más egyéneitől. 

Közbeesőleg mondva, nem ebben a körülményben van-e letéve alapja 
ama nagyfontosságú tannak, melyet az értelmes gazda oly nagy haszonnal 
és eredménynyel tud alkalmazni a gyakorlatban; - nem az átöröklés .. eme 
titkának ellesése szolgáltatta-e a kulcsot, gazdaközönségünknél, ·az állatte
nyésztéshez, vagy gyümölcseinknek izben és zamatban, - virágainlrnak szin
ben és illatban annyi ezer változatokban előállitásához. 

A tudomány, ugy az orvosi, valamint a természettudomány, sőt a bölcsé
szet mai álláspontja, tehát eme tantétel szcrinf, ugy testi, mint lelki tnlajdonsá-
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gainknak; ugy lelki, mint testi fogyatkozásainlmak leanagyobb része örök-
lésünkben gyökerezik. 

0 

„ .'l'es~i vagy lelki, fogyatk~~ásaink, kóros hajlamaink vagy betegségeink 
elodemk idegrendszerenek elerotlenedésében vagy vérvegyületéuek meo·válto-
iásában lelik forrásaikat. 

0 

Az idegrendszer elgyöngülésére vezethető vissza csaknem minden fo
gy,~tkozás. Mi~él erősebb i.degrendszerünk, vagy tágabb értelemben lelki
eronk, , anná.l tobb ellenállá~1 képességünk, azaz: annál egészségesebbek va
gyunk. Az idegrendszer ereJét pedig tulfeszitett testi vagy lelki munkálko
rlás, szükség, nyomor, vagy a kicsapongások egyik vagy másik neme 
ássa alá. 

A testi fogyatkozásokat ezek tí'l'mik meg a szülőknél melyek örökséa
k~p.~n a gyermek"kre száfüa, ugyanazon· létföltételek al~tt. mind tovább 
fe.J lodnek, te1jednek. 

~ega~adályozásokr~ ~ehát, ~ermészetesen, a nyomor és szükség lehető 
megszuntetese, a szellemi es testi élet rendezése, annak az erkölcs- és eo·ész-
ségtan szerinti szabályozása szükséges. 

0 

Czélom ezuttal az idegrendszer káros változásainak betegségeinek 
öröklékenységéről, s azok átöröklésének veszélyéről szólani,' azért egyedül 
ezekre fogok a következőkben szorit.kozni. 

Elismerem, hiszem, hogy társadalmunk és közéletünk felületes szemlé
~ője egés~ségesnek fogja azt találni, de a gondolkodóbb megfigyelő már 
cszreves~,1 abban az.okat a fekete pontokat, amelyek a betegséget jelzik, s a 
me!yekbol ezek, mmt egyes góczpontokból kiindulva, mindinkább-inkább 
te1:iednek, lassabban, gyorsabban pusztitva, rombolva az egészséO"es szerve
zetr.~. - Ug}'. vagyu~k, ezzel is, m~nt számos, !ülsőleg egészsége~nek látszó 
o~ye~nel , kmek szrneben betegsegnek semmi nyomát nem találjuk , pe
d1~ ~-de_gi·~ndszere. meg ;an támadya,. lelke ereje meg van t"·rve, értelmi 
mukodeseiben maJd csekelyebb, maJd Jelentékenyebb zayarok mutatkoznak 
melyek tovább-tovább fejlődvén, öröklés utján egész O"eneratiókat tesznel~ 
nyomorékká, szerencsétlenné 

0 

Aragy ama testben és lélekben a rendestől eltérő alakok - avao·y 
az öngyilkosságnak, az elme zavarainak ama számos esete a hünnek és 
erkölcsi sülyedésnek napirenden levő áldozatai, nem hanaos~n kiáltják-e a 
társadalom fülébe : légy . résen és vigyázz, mert eiry vesz~delmes kór kezd 
kebeledben dtílni, testi és lelki életedben pusztitani, a melynek következései 
rettenetesek. 

Egész~éges csak egészségestől ,származhatik; meggyengült, erőtlen szer
veze~ „cs~k llyen~e~ ad~,at életet. Es ~iután egy egészséges organismu"nak 
a feJlodesben. mmd1g elore kell haladm, akkor a testi vagy lelki fogyatkozá
sok, a kórhaJlamok, annyi mint a szervezet fejlődésének megakadályozása 
a hanyatlásnak, visszaesésnek a kezdete. ' 
. Jgy például a sz~szes italok mértékletlen élvezete, az iszákosság, az 
idegrendszer meggyeng1tése által, egész sorát termi meg a testi fogyatko
zások~.ak,. majd betegségeknek. Az iszákos szülők gyermekénél, amazok meg
gyen~ult Hlegrendszere helyett, valóságos betegségek mutatkoznak: - ide
~es 1,zgatottság, görvélykór, nehézkór, lelki bajokra, nemi kicsapongásokra. 
cs vctkekre nagy hajlandóság. 

Azt, hogy a szeszes italok élYezésé!Jől, az alkohol hatása folytán miképen 
n~a~yarázbató i szák~s , szülők. szcrc~csétlen gyermekeinél egyes, valóságos 
k1fe.1ezett kórok follepesr, - igy ad.Ja elénkbe a tudomány: A szeszes ita
lok hosszasabb mértéktelen élvezése után, az alkohol az ideganyag 1 cbemiai 
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összetételét f ámadja meg, különösen a zsíranyag el \'Onása által Az alkohol 
jelzett befolyása által az idegrendszer alkotó elemeinek egy fontos része ro
natván el, a mely mértékben történik ez, ép olyan mértékpen vész az ideg
crő, hanyatlik az idegélet ereje, gyengittetik müködése, a szervezet f~jlő
désében visszaesés áll be. Mert csak ott és addig lehet szó az idegrend
szer egészséges állapotáról, a szervezet harmóniájára oly felette szükséges 
idegerőröl, a hol · és a meddig az ideganyag képződésére szükéges alakító 
rle~ek egymással természetes arányokban léteznek, vagy hogy ugy szóljak, 
az idegek táplálkozása normalis. 

Átalában ugy van, hogy minden oly befolyás, amely az idegerőt ki
meríti, a szervezet 11áztartását, a táplálkozás é :> fogyasztás, az alakítás és 
rombolás, a bevétel és kiadás helyes arányait megzava1ja, testi fogyatko
zásokat. kóros hajlamokat von maga után. A testi fogyatkí)zások, kóros 
hajlamok, határozot!_ betegségekké fejlődnek; a lélek ereje mindinkább gyen
gtil, mig egészen megtörik, s végre a kiállott hanyatlás, visszaesés maga 
után vonja az erkölcsi sülyedés szerencsétlenségét is. 

Puhul, satnyul, fajul az ivadék ivadék után, mely szomoru processus 
kezdetét olyan szépen üja le Reich; a férfiúnál elhalványul, elmosódik az 
erő és férfiasság jellege, „a normalis embernél határozottan és erőteljesen 
mutatkoznak a nem jellemvonásai, mig testi fogyatkozások avagy átörök
lés esetében ivadékról ivadékra határozatlanabbak, gyengébbek lesznek azok; 
a férfi és nő alakjai közelebb esnek egymáshoz, -- az asszonyos férfiak 
é~ papucshősök számban szaporodnak.• 

Igy áll azután lassanként, észrevétlenül, az idők hosszú során keresz
tül, egy akaratában erős, bátor, feltételében állhatatos, szilárd munkában 
kitürő, eszméiben magasratörő, érzéseiben emberies, erkölcsében tiszta iva
dék helyére, - egy akaratában gyenge, gyáva. - feltételeiben ingadozó, 
munkában türelmetlen. eszméiben törpe, érzéseiben embertelen, önző, erköl
cseiben szennyes ivadék. 

Egy megmérgezett társadalom, amelyben az akaratot makacsság ; az 
erőt idegesség; a szorgalom álr,al előretörekvést elét=hetlen vágyak utáni 
renyhe ábrándozás helyettesíti, mely állapot édes szülő anyja az elégedet
lenségnek, majd a szolgaságnak és a véteknek. 

Ha ugyanis nagy bífoösök, gonosztevők szülőinek, nagyszülőinek vagy 
,elődeinek élettörténetét nyomozzuk; mindig reá fogunk jönni a nyomokra, a 
melyek ama szerencsétlen állapot fentebbi kútforrására vezetnek. 

Az alkohol mértéktelen élvezetének, az iszákosságnak a hatása oly 
tartós, hogy az Ransow Dexler szerint még távol elődöktől is leszármazik 
hosszu során át az ivadékoknak, csakhogy mint Boismont kimuta~ja, az iszá
kosok gyermekei nem mindig erre a szenvedélyre öröklik át szülőiktől a 
hajlandóságot, hanem azt igen gyakran butaság, hülyeség, vagy elmetébolyra, 
vétkek be és erkölcstelenségbe sülyedésre való kóros hajlam váltja fel, mig 
viszont elmebeteg szülők gyermekei gyakran iszákosságban leledzenek. 

A bűn és vétek szoros kapcsolatban van a beteges hajlamokkal, testi 
fogyatkozásokkal, igy Reich azt állítja, hogy az apák bííne az utódoknál 
betegséget, az apák betegsége pedig az utódoknál a bíínt termi meg. -
Majd másütt a blínösök csak bűnösöknek, vagy bolondoknak, vagy őrülteknek, 
vagy gonosztevőknek adhatnak életet 

Hogy bűn és betegség ily szoros kapcsolatban áll egymáshoz s a Mín 
alatt átörökölt betegség értendő, azt nem ma fedezték fel m.int igazságot. 

Az ó korban a betegséget Isten büntetésének tekintették az elkövetett 
bíínökéi't , melyeknek bocsánatát a betegség meggyógyulásával hozták 
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kapcsolatba. Ma mái: azonban csak annyit állitunk , hogy a szülők vagy 
elődök betegsége a bi'.ínre való lrnjlamot szüli meg az utódoknál, s a valódi 
híínbocsánat a betegségek gyógyitásában, a fogyatkozások megszüntetéRéhen, 
s a test és lélek közötti harmonia teljes visszaállitásában áll. 

A butaság, hülyeség és elmetéboly létokai között, az átöröklésnek tu
lajrlonitandó a legnagyobb fontosság: legalább az elmebajok legnagyobb 
ré~zénél ki lehet mntatni az okokat az elődök fogyatkozásaiban; készséggel 
elismerem, hogy nagyobb lelki felháborodásnak : politikai, vallási inclnlatok
nak : szerelemnek; félelemnek ; nagy csapások feletti fájdalomnak köYetkezésci
ként is igen sokszor állanak elő elmebajok, és hogy azok kif~jlődéséhez az 
életmód, neYelés is hozzájárulhat: - de az esetek tiílnyomó nagy számánál 
mindig megtalálhaf:ja a figyelmes kutató a nyomot, mely őt az átöröklés 
forní sához vezeti 

Körülbelől ezeke,t tartottam szüksége nek ez alkalommal elmouclani, 
azért hogy m. t. hallgatóim :figyelmét az átöröklés és öröklékenystíg nagy 
tanára felköltsem. ' 

Röviden előadtam az átöröklés nagyfontosságu következéseit. E röviu 
rajzból is láthatóvá lesz az, hogy komolyan, felette komolyan kell azt venni, 
mint igen - nagyhatalmu tényezőt a társadalom és emberiség alakulásában. 

Mily szomoru megoldás, m. t . hallgatóság - erőben gyengülés, egész
ségben satnyúlás, szellemben törpülés, erkölcsben sülyedés: mint bíínös 
apákról maradt szomoru örökség a szerencsétlen utódokra. 

Elszomoritó, kétségbeejtő szükségesség, azt mondja a tudomány, azt a 
tapasztalás. 

Egy társadalom, a melyben a fogyatkozások örlőférge rág, mely 
magán hordja a tökéletlenségnek, erőtlenségnek, a disharmoniának bélyegét 
ugy testi mint szellemi életében; hiányos fejlődés itt és ott, később szen
vedés, betegség, bágyadtság az élet küzdelmeiben, képtelenség nemes esz
mékért hevülésre, magasabb életczél utáni küzdelemre, az emberiség nagy 
czéljainak, az élet nagy kérdéseinek megitélésére és felfogására: ezek helyett 
könnyü megalkuvás a körülményekkel, - az eszményinek az anyagiért áruba 
bocsátása, laza erkölcsi nézetek. Kész anyag a corruptiónak, a szolgaság
nak, a bűnnek. 

Valóban elszomoritó kép, sőt kétségbeejtő is volna az, ha a tudomány 
és bölcsesség, a miként a rossznak a veszedelemnek ismeretére juttatott, 
meg nem tanitana egyszersmind arra is , hogy attól miképen és mi uton 
szabadulunk. 

Azon veszedelmektől, a melyeket az átöröklés áraszt az emberiségre, 
megszabadulhatunk, mélyen tisztelt hallgatóim ; még pedig ismét épen az 
átöröklés által. -

A mily szerencsétlenség reánk az átöröklés hatalma, épen olyan nagy 
::;zerencse is az. Mert, a min · az elsat.nyulás és sülyeclés kárhozatát ugy 
a haladás és jólét boldogságát is neki köszönhetjük: az ő hatalma tartotta 
fel, fejlesztette, nevelte testi és szellemi erőnket eddig is, még pedig arra az 
óriási magaslatra, a melybrn korunk szellemi ereje, erkölcse, jelleme az 
ősemberéhez viszonylik. 

Ime amaz elszomorító kép szemlélésénél , ama vigasztaló és felemelő 
tndat, hogy lelkünk és testünk erejének, elménk és szívünk épségének meg
tartása, fejlesztése, egészen saját kezeinkben van letéve, s hatalmunkban és 
módunkban áll utódainkat megszabadítani a testi elsatnyulás, és a szellemi 
és erkölcsi sülyedés átkaitól. 

De ezen vigasztaló öntndat mellett, egy nagy és komoly kötelesség. 

I 



, 1 

76 -

érzetét is kelti bennünk az átöröklés szép eszméje. A midőn megtanultuk 
abból ama tanulságos és végzetes összeköttet~st, a. mely_bep az egs:é~1 az 
összeshez, s az összes az egyénhez áll ; valammt azt is, m1kepen alakitJ~ át 
az össze3 magatartása, a:.1 egyesnek sorsát i~ jóra vagy rosszra, ésb· m?g!orchtva 
milyen végzetesen függ az egyes magatartásától az összes em enseg sze
rencsétlensége 'vagy boldogöága 

Teljesítsük kötelességünket, mélyen tisztelt hallgatóim! 

Dr. Chyzei' Kornél: Magyarország gyógyvizeiről, azok értékéről 
s értékesitéséröl. 

Nehéz és háládatlan munkát teljesítek, midőn bazá.nk ásványvizeinrk 
értékéről és értékesítéséről szólok s megvallom, hogy bármennyire szívemen 
fekszik ezen ügy, (mit fürdészeti irodalmi tevékenységemmel eléggé bebizo
nyítottam), ily értekezés megírása s felolvasása soha sem jutott volna eszembe, 
lm erre vándorgyüléseink állandó választmánya, mely ásványvizeink sorsát 
szívén viseli, fel nem hi. 

De igy hazafias kötelességemnek tartottam, az e tárgyba~ töb~sz~r 
hangoztatott, de siker nélkül elhangzott szózatokat egygyel szapontva, isme
tclni azt, mit már mások előtt.em sokszor és sok alakban elmondottak. 

Feladatom nehéz és pedig azért, mert majdnem a lehetetlenséggel 
határos, hogy egy magánember, kinek viszonyai nem engedik, hogy cg_\' 
félév lefolyása alatt személyesen já1ja be az országot, s alapos és megbízható 
adatokat szerezhessen oly országban, hol az ásványvíz- tulajdonosok saját 
érdeküket nem ismerve, a hozzájok intézett kérdésekre legnagyobb részt. 
nem is fel )lnek 

S hálátlan azért, mert azon szomoru meggyőződés~el irtam le ezen 
sorokat, hogy szavaimnak csak annyi hatása lesz, ~int az e~őttem ~ tárgy
ról szólott lelkes és ügybuzgó szakférfiak szózatamak, t. i. semmi. ~crt 
nzon fürdők és források tulajdonosai, kik áthatva, nem akarok phrázisgal 
élni s azt mondani, hogy hazafias érzelemtől, de jól felfogott saját érdekük
től, tesznek és mozognak vállalataik érdekében, s igyekeznek azoknak érvé· 
nyesitésére, felszólalásom nélkül is haladni fognak a kit~zött czél felé, 
kilc pedig saját érdeküket felfogni képtelenek, vagy pedig a forrás vagy 
fürdő jövedelmére nem szorulva, nem bírnak elegendő hazafias. ,~rzülettel: 
rnely-ből kifolyólag kötelességöknek ismernék a forrásukban reJlo nemzett 
kincs kiaknázását, azok még ha véletlenül meg is hallanák, vagy elolvasnák 
azt, amit itt mondok, maradnak azok, a kik voH.ak, t i. a hazafiságot szá
jukon hordó, de tenni semmit nem akaró indolensek. 

Meglehet Uraim, hogy én pessimista vagyok e téren, de a magam ká
rával is járó tapasztalat tett azzá. S nem tehetek róla, de én ugy vagyok 
meggyőződve, hogy tisztelet a csekély kivételflknek, ásványvizei.nk tula,jdo
nosainak más generácziója kell ahhoz, mely a magyar orvosok s mások lrn
manitása és patriotísmusa által sugalt szózatokat meghallgassa, megértse 
és saját érdekében foganatositsa ! 

Ezeket előrebocsátva, feladatomat ezen nehány szóval oldhatnám meg: 
Hazánk ásványvizeinek értéke rendkívül nagy, de értékesítése ehhez 

aránylag rendkiviil csekély. 
Tagadhatatlan és félre nem ismerhető tény ugyan, hogy az utóbbi év

tizedekben mégis többen jutottak azon meggyőződésre, hogy az ásványviz-
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~·orrásokba és fürdőkbe, sőt itt komolyan lehet mondani, még a jó levegőbe 
is, fe~tetett tőkék kellő értelemmr.l kezelve, csak ugy jövedelmeznek, mint 
~á.s JÓ vállalatok s ennek folytán sok ásványvizünk és gyógyfüi·dőnk már 
is Jelentékeny jövedelmi forrásává vált, nemcsak az illető érfelmes és vál
lalkozó szellemü t-úlajdonosnak, de közvetve a hazának is. Csakhogy ezek száma 
aránylag még igen csekély, s a haladás e téren, szemben az óriásilag ha
ladó külfölddel, elenyésző. 

lj o de lássuk fenti tételem illustratióját. 
Asványvizeink értékét kétféle szempontból lehetne bemutatni: orvosiból 

éti nemzetgazdászatiból. 
Orvosiból megtehető ez nagy részben, - nemzetgazdászatiból azonban 

alig. Még orvosi szempontból sem szólbatni kimeritőleg rólok, mert hazánk 
ásványvizekben rejlő, igen nagy kincse még nincs egészen feltárva a tudo
mány előtt, a mennyiben sok bő és jó ásványvizforrásunk még elemezve 
sincs, vagy ha van is, elemzése a Kitaibel-Tognio-féle korszakra esik, mely
ben a vegytan még nagyon bátra volt 

Különben e tárgyról bővebben szólani felesleges is, több oknál fogva. 
Mindenekelőtt azért, mert oly átalánosan elismert dolgoknak mint az, 

hogy ásványvizekben Magyarország egyike Európa leggazdagabb országainak, 
bizonyítása majdnem nevetséges rolua; azt ugy is tudja mindenki, hogy ta
lán Carlsbadot és Marienbadot kivéve, minden külföldi ásványvíznek megvan 
a pá1ja minálunk, és sok hazai ásványviznek a külföldön nincs hasonlója. 

.S hová vezetne az, ha én itt, csak legjelesebb ásványvizeinket és für
dőinket is be akarnám mutatni és valódi értékök szerint méltatni? Könyvet 
kellene írnom, melynek elolvasására nem jutna idő. 

Másodszor: mert az ásványvizek értékének megítélése a nem orvos 
közönség által nem lehetséges; orvostársaimnak pedig erről előadást tartani 
nem birok elég önhittséggel. ' 

Harmadszor - s erre jól figyeljenek tisztelt hallgatóim - mert nem 
mindég az ásványvíz belső értéke az, mely egy fürdőnek becset ád, nagy 
látogatottságot okoz - és nagy jövedelmet hoz; hanem a fürdőnek a mai 
kor igényei szerint való berendezése, a gyógyulni és nem mulatni oda se
reglő vendégek igényeinek megfelelő szabályok szerinti kielégítése. 

Hiszen ha ezen körülmények nem volnának a főtényezők egy fürdő, 
jobban mondva gyógyhely életében, hogy volna magyarázható az, hogy száz
ezrekre mf'nŐ befektetések is kifizetik magokat oly vadonokban, hol néha 
ásványvíz is alig van? s melynek, ha például hidegviz g,);ógyintézetek, for
rásaik vagy kutaik semmi rendkívüli tulajdonságokkal nem dicsekednek. 

Milyen hírnévre tett szert s mennyit jövedelmez egy G ö r be r s do r f, 
egy Hozna u, évenkénti másfélezer vendégével, s hány magyar ember viszi 
oda pénzét? Pedig az egyiknek savójánál, a másiknak a betegek észszerü 
diaetetikus kezelésénél egyéb gyógyhatánya nincsen Ilyet s ennél jobbat 
akárhányat lehetne nálunk berendezni, ha több volna bennünk az életreva
való::;ág, rend és péuzszeretet. 

Másrészt meg vagyok róla győződve, hogy ma tegyük Carl::;bad és M.a
rienbadot magyarrá, s vigyük bele a magyar fürdők szokásait, - neLány év 
alatt felére fog a vendégek száma apadni, mert a nyugateurópai ember nem 
fog megbarátkozni a mi szabályt é;; rendet nem ismerő természetünkkel. 

Nem a forrásokban rejlik tehát a kizárólagos kincs, hanem az azokat 
környező s kiaknázni tudó nép és tulajdonosok élelmességében. 

Feladatomnak egyes tételei egymástól el választhatlanok lévén, a fenti-
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ekben részben már forrásaink értékesitését, itletőleg 11em értékesitését is 
érintettem. 

De erről még többet mondhatok; s miután az igaz a t megmondani 
hazafias kötelességemnek tartom, nem hiszem, hogy fürdőtulajdonosaink osz
tatlan tetszésével találkozzam. 

Min,denekfelett jellemző fürdőtulajdonosainkra nézve: 
1. Azsiai indolentia, mely már példabeszéddé vált. Igy például, hogy 

egyebeket ne említsek, a mint a megbízást jelen előadásom megtartására 
megkaptam, „hogy ebbeli feladatomnak csak némileg is kielégitőleg meg
felelhessek", nyomtatott kiirlevélben megkerestem ásványvizeink és fürdőink 
igazgatóságait, hogy nekem saját érdekükben, a körlevelemben feltett követ
kező, igen egyszerü kérdésekre válaszoljanak: Képez-e ásványvize kéreske
delmi czikket r 1881- ben hány ü vef,gel küldetett szét? Van-e elemezve, mikor, 
ki által s elemzésének eredménye? Ha a forrás bérben van mily bért fizet
nek érte? Használtatik-e fürdőknek ( Milyen a forrás bősége, hány fürdő t 
szolgáltathat naponkint? Hány volt a fürdő-vendég az utóbbi 5 év alatL 
átlag, s hány 1881~ben? Mily nagy a fürdő, hány házzal s szobával ren
delkezik? Van-e meteorologicus állomása? Van-e postája, távirdája? Van-e 
leszállított áru fürdői jegy a rasuton oda~ Ha a fürdő bérben van, mily 
bért fizetnek érte r Mily összeg jött be 1881-ben a gyógydijból r 

· E kérdéseket azért közlöm itt, hogy kimutathassam, mit lehetett volna 
::; mit akartam a feleletekből levonni, ha beérkeznek vala. Legalább az iránt 
lettünk Yolna némileg tájékozra, hogy mily óriási összegek azok, melyeket 
ásványrizeink és fürdőink évenként forgalomba hoznak s megközelitőleg ki
::;zámithattuk l'Olna, hogy mennyi pénzt 1·iszünk érenként külföldre, melynek 
lcgnagyobTJ része itthon maradhatna s beföktetr0 még gyümölcsözhetne is. 
- Dc ez irányu igyekezetem is megtört ás1rányvizeink és fürdőink tul~j
clonosainak indolentiáján. Mindamellett, hogy azt, mily kérdésekkel fordul
tam az illetőkhöz, valamennyi napi, sőt legtöbb hetilapban is ismételtem, H 

folhfrtarn ás1•ányvizeink és fürdőink igazgatóságait, hogyha valamelyik, bármi 
oknál fogrn nem kapta volna meg kérdéseimet, ezt levelezőlapon tudatva 
velem1 én a kérdéseket forduló póstárnl megküldöm, mindamellett, hogy 3 
magyar és 2 német szaklapunk az orvosok réYén is igyekezett propagandát 
csinálni ez ügynek ~ engemet támogatni, - a 132 megkeres(ltt igazgatóság 
közül csak 50 küldött feleletet. S majdnem érthetetlen, hogy a sok kevéshéje
lentékenyt nem is említve, még oly ásványvizek és fürdők igazgatósága is, 
mint: Budáról a Hunyady- és István-források, a Hndas- és Sáros-fürdők1 
Usiz, Harkány1 Igmánd, Ivánda1 Lubló, Luhi Erzsébet, Nagyvárad, Parád, 
Polena, Szolyva1 Szliács, Tarcsa, Tátrafüred (a régi) és Zajzon sem mél
tattak válaszra. 

Hogy szólhasson azután az ember Magyarország ásrányvizeiről , mikor 
magok a tulajdonosok elrejtőznek azok elől, kik ügyöket felkarolni é~ elő
mozdítani óhajtják. 

Usuclálkozbatunk-e ezután , ha német európai Bader-Almanachokbau 
nem találjuk a magyar fürdőket - a hová a beiktatásért fizetni kell: 11a 
oly embernek nem felelnek, ki ingyen föracl ügyökben s még reá fizet, hog)' 
érdeköket előmozdithassa. 

Engemet ugyan ez meg nem lepett, mert régi tapasztalataim után , 
midőn a „Fürdői Lapokat~ kiadtam, el voltam erre készülrn1 s ebbeli re
ménytelenségemnek kifejezést is adtam1 a lapok szerkesztőségeihez intézett 
kérelmemben, de számo~kal be akartam bizonyítani megbizóimnak1 hogy a 
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magyar ásványvizek és fürdők sorsán tulajdonosaik révén lendíteni nem 
lehet, még csak ismertetésük is lehetetlen. . 

Hátha még a beérkezett válaszok kimutatására volna időm e helyen! 
Legtöbbnél épen az maradt ki, mire nekem leginkább szükségem lett 

volna, t. i. a gazdasági rész. 
Ar!·a is el ~olt,am készülve, bo~\' a jövedelmet s. bérösszeget el fogják 

hallgatm, attól felven 1 hogy ez maJd valahogyan adóJOkát növelhetné -
dc hogy még a gyógydijból bejött összeget i::; többnyire elhallgatták m'elyet 
<t tönény kizárólag a fürdő emelésére fordítani rend1·l1 mely tehát ~cm ké
pezhet adóalapot, - azt érteni alig tudom 

S lássuk legalább azt, hdgy ily czimen mennyi pénz maradt az ország
ban s oszlott szét épen a legszegényebb iparos és napszámos osztál.v közt, 
-- ha ugyan a fürdők csinositására fordíttatott. 

. A kö1' etkező 1 G magyar és 1 honát fürdőben, melyek kérdéseim ezen 
pontJára feleltek, bejött gyógydij fejében 1881-TJen: 

Balatonfüred 22'00 vendégtől MOO frt. 
Bikszád 600 1500 „ 
Borszék 520 „ 900 „ 
Buziás 1090 „ 3200 „ 
Czeméte 213 " 124 „ 
Előpatak 1134 „ 3:">24 ,. 
Erdő-Bénye 380 " 000 ,: 
Hársfol va liO 1 „ 940 „ 
Herlrnle:;fürdií 5222 „ 0352 ,'. 
Margitsziget 1400 „ 2000 „ 
lVIarillavölgy 3:36 ,, 245 „ 
Pöstyén 2632 „ ,1000 " 
Hánk 254 „ 700 „ 
Szobráncz 626 645 
Tusnád 1 224 n 3 1 1 0 ,. 
Vilrnye 503 „ ü20 „ 
Lippik 999 „ 3620 „ 

összesen 19.934 36.786 frt. 

S vegyük fel, hogy e rnndégek egyenként, csak 100 frtot költöttek 
ez közel két millió forintot teszen1 mely összeg ezen 1 G fürdő környéké~ 
honi terményekért oszlott szét1 tehát itthon maradt: nevelvén a nemzeti 
rngyont. · 

Ez elősorolt számadatokat összehasonlitva a külföldi fürdőknek 1881-iki lá
togatásával, kitünik, hogy mily rendkívüli különbség van e tekintetben honi 
fürdőink és a külföldiek között. Ha nem is veszszük zsinórmértékül Carlsbadot 
2~,9_72 és Marienbadot 12,229 vendégével, mint olyan fürdőket, ·melyeket 
nem1le~. pótolbatlanoknak tartunk, - a következő fürdőknek, melyeknek 
analogia1t hazánkban is megtaláljuk1 rendégszámai is hasonlithatlanul nagy 
arányokat mutat hazai fürdőinkkel ~zemben. Például Aussee 4275 - BadeiÍ
Baden 31,4 751 - Baden Bécs mellett 82671 - Franzensbad 71 Ó6 -- Glci
ui:cnberg 3470, - Pyrmont 11,264, - Teplitz-Schönau 9400, :.___ Vöslau 
2533; - .tehfit a felsorolt 8 fürdőben 78, 790 volt 1881-ben a fürdővendé
gek szár:i~· Er<lekes volna tudni, mennyi volt ezek között a magyar, leg
alább táJekozrn lehetnénk az iránt, mily óriási összegek vitetnek ki hazánk
ból e réven, a nélkül, hogy az, mit a külföld nekünk e czimen visszajuttat 
::;zámbavehető volna! ' 
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A fentiekből látható, hogy magánembernek a legnagyobb igyekezet 
mellett sem sikerül fürdőinkre vonatkozólag megbizható adatokat szerezni, 
- de nagyon csalatkozik az is, aki azt hiszi, hogy kormányunk e tekintet
ben szerencsésebb, azok után itélve, miket ·Tisza Kálmán belügyminiszter 
urnak erre vonatkozó jelentéséből olvasunk.* E jelentésnek tárgyu11kra vo
natkozó része 4 kimutatásból áll, u m. A/ 18 melléklet "Magyarország für
dői," - B/18 „Magyarország ásványvizei," - C1 18 „A magyarországi für
dők 1877. évi látogatása," - D/1 s nA magyarországi fürdök 1878. évi 
látogatása." 

A ki ezen kimutatásokban kitüntetett számokból akarna következteté
seket vonni, az hazánk gyógyvizeit, azok ért'ékét és ért.ékesitését illetőleg, 
igen szomoru eredményekre jutna; mert az 1878. évi fürdői látogatást ki
mutató D 1„ melléklet szerint összesen 23 törvényhatóság 62 községének 
(J8 fürdőjében, csak 21.808 vendég volt, - csakhogy rzen kimutatásban 
l1iába keressük hazánk legnagyobb fürdőjét, a mebádiai Herkules-fürdőt, -· 
Buziást, Tusnádot, Pöstyént, Borszéket, • Bikszádot s még nehány nevezete
sebb fürdőt. Ezek helyett , benne találjuk Abauj-Szántót 1225, az aranyosi 
fürdőt 800, Gönczöt 121 O, Bistét 200 fürdő vendéggel s több efféléket; s ha 
Yalaki azt tudja, hogy a nevezett négy helyen tulajdonképen fürdő sinc8, -
akkor tisztában lesz az iránt, mit tartson a tövényhatóságok által a kor
mánynak bete1jrsztett s ez által közzétett kimutatásokról. 

De még a kormánynak tulajdonát képező két fürdőről: a Herkules-für
dőről és Buziásról sincs benne emlités. 

Hasonló eredményre jutunk_, ha ö~sze:ozámitjuk a ll / 18 mellékletnek, 
mely Magyarország ásványforrásait mutatja ki, „a szétl\üldött ásYányvii 
mennyisége rovatát." E szerint a 19 tétel összege 3 027, OOO palaczkot 
tesz ki. 

Ezen kimutatás áttelüntéséből azonb<Lll az tünik ki, hogy ebből azon 
gyógyhelyeknek forrásai, hol fürdők lékmek, kimaradtak. 

De van még egy, ugy látszik régibb keletii érszámnélküli kimutatás, 
(A/1s melléklet) Magyarország fürdőiről, mely ~ fürdőket, azok ásványvizé
nek jellegzö ·_minőségét és a berendezést ré8zlete8en kimutatja: ebbrn ke
restem tehát adatokat ásványvizeink szétküldésére nézve, s itt csakugyan 
legtöbb ásványviz fel is van sorol ra. Ezen kimutatá::; szerint 26 á:;ványviz
forrásból 4 682,445 palaczkot árusitana el Magyarország, mely összegből 
2 400,000-l·t maga a borszéki forrás mutat ki; maradna tehát az egész 
Magyarországra Borszék lü vételé.vel 2. 282,4 4 5 palaczk, vagyis mintegy 
100,000 láda. 

Szerencsénkre ugy hiszem, hogy e tárgyban is oly hü kimnta
tá8t nyttjtottak törvényhatóságaink a kormánynak) .mint a fürdőlátogatá:ot 
illetőleg. 

Az én kérdéseimre ezen rorntot illetőleg, Gsak 15 forrásról kaptam 
kimutatást, de már e :;zcriut is 1881-ben ö.026,850 palaGzk árusittato ; t d , 
mely ö:oszcgből leYon va a Borszékrc eső 3.120)000- et, a többi 14 · forr{t8 
8.806)8f.>0 .palaGzkot hoz forgalomba, mely :ozám jelentékenyeu kechezőbb 
anmíl, melyet a kormány kimutatásában láttunk. 

M.ind·zekből azonban legvilágosabban az derül ki, hogy ily utakon 
:;em a kormány, sem egyes magánosok fürdőinkről és gyógyforrásainkról, 

* Ti sz a Kál m il 11 ministereluök, mint bcliigy111inister jelentése a törvé11yhozás 
f111indkét házához az ország közrgészségi visLonyaira vou;,tkozólag az 1877-ik év második 
clére és az 1878-ik évre. Budapest, 1882. 
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csak megközelítőleg is igaz és nemzetgazdasági tekintetből Rzámitásnak alapul 
v eh ~tő adatokat nem szerezhetnek. 

Ezen körülményekre felhivom a kormány figyelmét. 
2. Fürdőtulajdonosaink második sarkalatos hib~ja az, hogy ők azt 

aka1ják, miszerint nekik a természetaclta kincsek jövedelmezzenek a nélkül, 
hogy ők ugy mint a külföldiek a megfelelő tőkéket, és pedig nagyokat, be
fektetnék e természeti kincsek közé. 

Sajátságos circulus vitiosusban forgunk mi e téren. 
A fürdőtnlajdonosok azt mondják: fogunk mi tenni, csak jöjjenek ven

dégek. A vendégek meg azt mondják: szivesen megyünk mi magyar für•lőbe, 
csak tegyék meg a fürdőtulajdonosok mindazt, mit mi a külföldi fürdőkben 
pénzünkért kapunk, s élvezhessük itthon azt a gyógyuláshoz szükségelt 
nyugalmat, a mit külföldön élvezünk. 

S itt az igazság és méltányosság a vendégek részén van. 
Mert pénzbeli dolgokban, kivált ha még az egészség is forog kérdésben, 

megszűnik a kedélyesség s a hazafiság. 
A két fenti hibát fürdőtulajdonosaink még kombinálni is szokták és 

azzal tetézik, hogy néha igen keYeset vagy semmit sem tesznek a vendé
l4ek kényelmére, de azt hirdetni mégiR nem átalják, hogy minő mindénféle 
njitást és berendezést hoztak be, melyet azonban fürdőjükben hiába keres
nél, vagy pedig csak nevetség~sec homeopathikus adagban találod meg. 

3. Fürdőink harmadik nagy s a vendégeket elijeszi;ő hibája a drága
"1ág. Ez sokkal ismertebb tény, semhogy azt illusztrálnom kellene. 

S ez ma sokkal érezhetőbb mint régebben. 
Hajdan, midőn a külföldre való ut sok nehézséggel járt és sok pénzbe 

került, számba lehetett venni az uti költséget s ez kiegyenlítette a külföldi 
fürdő olcsósága s a belföldinek drágasága közti különbséget - Ma, midőn 
a leszállitott áru fürdői vasuti- vagy körutazá3i szelvényjegygyel minden
hodt könnyen) gyorsan és olcsón eljuthatni, -:-- e különbség érezhető és na
gyon feltűnő. 

Másrészt azonban a közönség is e téren a tulságba megy és azt köve
teli. hogy a fürdőben olcsóbb n élhessen, mint például idegen városi szál
lóban. melynek berendezése egy évben 12 egész hó alatt jövedelmez, mig 
egy fürdő berendezési tőkéje 8 9 hónapon át improduktive hever, - s né
melyek még olcsóbban szeretnének élni, mint otthon. 

4. Fürdőink negyedik főhibája , tulajdonképen inkább szerencsétlenség 
11 hazára nézve, hogy t. i. ritkán van meg a megfelelő összeg, melylyel ez 
intézetek versenyképes helyzetbe Yolnának hozhatók. 

Ugyanis gyógyvizeink vagy dúsgazdag nagy Llrak, vagy testületek és köz
~égek, ragy pedig magánosok tulajdonát képezik; államunk alig bir 2---3 
fürdővel. Ezek egyik0, a mehádiai Herkulesfürdő, példányszerü minden te
kintetben; - de ezt a régi hatáőrvidéki katonai kormány tette azzá 

Gyógyvizeink tulajdonosainak első csoportja a főurak, nehánynak (pél
uául Margitsziget, Pöstyény, Trencsén-Teplitz tnlajdonosainak) kivételével , 
töb'bnyire nem gondolnak azon jövedelemmel, melyet ily intézet, hová száz
ezreket kellene befektetni, jöveclelmezhetne S ezen nem is lehet csodál
kozni, ha megfontoljuk, hogy hány kézen megy keresztül az ily főurak pénze, 
kik maguk vagyonuk felügyeletével nem foglalkoznak. Itt a regie felemészti 
a jövedelmet, melyet elemi csapások s vis major egj' időre meg is szüntet
hetnek. S azért ők ritkán hajlandók tőkéiknek ilytiemü befektetésére. 

Pedig vel1etnének példát a magasból, József fő h e r c z egünk ő 
fen s ó g é tő 1, ki hazánk gyöngyét, fővárosunk diszét, a kies Margitszige-

'3 
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tet nagy áldozatok árán hozta létre s tar~ja fenn. Köszönet Neki e jó pél-
dáért a haza s a szenvedő emberif;ég nevében. . . 

De vagyonuk gyarapítása tekintetében főuraink között is akadnak m
uolensek, kik még az olyan gyógyvizekért is keveset tesz~ek,. melyek cse
kély előleges befektet.éssel szépen jövedelmezhetnének nelnk 1s, a hazának 
is, csnpán a viz szétküldése által. 

Gyógyvizeink tulajdonosainak második csoportja a holt k~z, és a köz
ségek, szintén nem előnyös fölté ·el fö lvirágoztatásukra. E tekmtetben Ba
laton-Füredünk szerencsés kivételt képez. Ily testületek több.ségénél. r,end~ 
szerint hiányzik azon érzék. hoo-y tulajdonuk ezen ágát; a mai kor igenye1 
által követelt állapotba helyeznék. De hiányzik sokszor a megfelelő tőke is 
s a kezelés is költséges és nehézkes; a jövedelem pedig nem közvetlenül fo-
lyik be az egyesek zsebébe. . .. 

Ha tőlem függne fürdőink sorsa, az ily tulajdonosokat törvényileg ko-
telezném gyógyforrásaink és fürdőink eladására, és pjidig azért, mert: . 

Csakis gyógyvizeink tulajdonosainak harmadik csoportjától, vag)'l~ 
olyanoktól, a kik vagyonukat maguk kezelik, várok én jobb jövőt forrásamk 
és fürdőink számára, csakhogy nem ezen nemzedékben . 

A mi korunkban hazánk még igen kevés embert tud felmntatm, a 
gyakorlati gondolkozásn zsidókat kivé1·e, ki ha százezer. forinttal rer~clelke
zik, azt vállalatba s üzletbe fektetré. Ily összeggel IDinálunk már. butokot 
:;zoktak venni, nem pedig a vagyon-gyarapítása kedveért máso~ s kivált sz~
szélyes és követelő betegek szolgálatába állani, s vendéglőt nyitni Pedig 
igen sokat meg kel1 tenni annak, ki egy fürdőintézetnek, mint gyógyhelynek 
hírét meg aka1ja alapítani, s belőle lehetőleg nagy hasznot hnzni. 

S hogy minálunk még igen kevés az ilyen tőkepénzes, látható azon 
körülményből is, hogy évek óta hirdeti a kormány ránki fürdőjének, melyet 
80 ezer forintért is odaadna, - eladását; holott ha jól tudom, maga a 
csodaszerü s Euró11ában egyetlen artézi időszaki szökőkutjának furatása 
százezer forintnál többe került; tehát minden egyéb ó és ltj épület, uj für
dőház, királyi haszonvételek, s a fürdőt környező erdő területével együtt 
ráadásul menne. S még sem kell senkinek. Szerencsétlen jele ez nemzet
gazdászati s társadalmi viszonyainknak. 

S miért nem felel meg a ránki fürdő a hozzá kötött várakozásnak 
jövedelmezőség tekintetében? Mert féluton állott meg a kormány. 

Csináljon Ránkból is Herkulesfürdőt, s fog jövedelmezni neki is köz
vetlenül, - de közvetve az egész vidéknek is, melynek a vagyonosodással 
növekedő jövedelmi adóját egy államnak szintén a befektetés jövedelméiil 
kell tekinteni. 

Rozzant ajtójú, kopott falfestésü, hiányos butorú, szalmazsák és ágy
nemü nélküli szobák, melyekbe este megérkezve, még gyertyáról is a ven
dégnek kell magának gondoskodni, s ezért még többet fizetni mint egy 
elegáns fővárosi szállóban, a mily kalamitásokkal legtöbb kisebb honi für
dőkben találkozhatni, ez már nem felel meg a mai kor fokozott igényeinek. 

5. Már Fürdői Lapjainkban (1868.) bucsuszózatképen felhívtam hazánk 
gyógyhelyei tulajdonosainak figyelmét annak szükségére, mit az idézett tör
vény 101.§-aelrendel,t.i.hogy: „ahőmérséki és lebészeti viszo
nyok a fürdőidény alatt pontosan feljegyzendők." S csak
ugyan az ujabb kor nagyobb súlyt fektet a gyógyhelyek klimatikus viszonyainak 
ismeretére. E1,t tudva és érezve, fürdőinlmek legnagyobb része hivatkozik is 
enyh••, kitünő éghajlatára s klimatikus gyógyhely gyanánt hirdeti magát, a 
nélkül, hogy csak egy-két évi meteorologiai észleletekre is hivatkozhatnék. 
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Legkevesebb helyütt találni ily rendszeres állomást. De hát hány törvény 
ran mi nálunk, a mit végre nem hajtanak? 

S ugy látszik, hogy a németek helyesen fogták fel a dolgot, midőn a 
fürdőke~, mint a mai társadalmi életbe mélyen hebató és fontos tényezőket, 
arra hivatott, külön hatóság felügyelete alá kivánják helyeztetni s azt 
mondják, ha az állam a gyári munkások egészségének érdekében, gyári 
felügyelőket állitott fel, arról is kell gondoskodnia, hogy a gyógyhelyeken 
gyógyulást kereső közönség legvitálisabb érdekei .megóva legyenek.* 

6. A fürdőinkhe való utazáR könnyítésére nézve vasntaink, saját jól 
felfogott érdekükben, sokat tettek az itjabb időkben igen mérsékelt fürdő -
jegyek életbe léptetése által R így sok ember könnyebben is szánja el ma
gát látogatásra. 

De van még itt is kivánni való. Például legnagyobb s legtávolabb 
fekvő s épen álla1ru fürdőnkbe. a szép Mebádiába nincs leszállitott fürdői 
jegyünk. 

Azonban kiknek a fürdőkbe vezető országutak gondozását a törvény 
kötelességükké teszi, t. i. a törvényhatóságok. már nem igen siettek ebbeli 
kötelességüknek megfelelni. 

7. Legtöbb gyógyhelyünkön hiányzik mindazon gyógyeszköz, melv 
njab időkben a külföldi fürdőkben a gyógyulást keresők érdekében beren·
deztetett. Egyebekről nem is szólva, csak azt emelem ki. hogy a gyógyvizek 
legtöbbször a legesztelenebb módon melegítve, s fő- s hathatós alkatrészeik
től megfosztva alkalmaztatnak fürdőknek - s még az oly egyszerű tej és 
savó gyógymód rends~eres használata sincs megadva gyógyhelyeink legna
gyobb részében. Pedig a környező hegyeken csak mecrvannak a kellő 
legelők hozzá. S a legbotrányosabb az, hogy még oly . helyütt Rem találja 
meg ezeket a beteg, a hol hirdetve vannak. • · 

Igen ritka helyütt találni meg a különféle más gyógyvizeket, pedig 
hány eset van,, hol a beteget kísérő családtag-ok más gyógyvizet isznak -
R azt o_tt pénzert sem kapha~ják. 

A fürdőorvosi intézmény kisebb fürdőkben ezen ügy valóságos szatirája. 
A fürdői gépezetnek, ezen a tulajdonosok, vagy bérlők szerinti ötödik 

kereke, ?Sak azért van, hogy a neve legyen meg __:_ s ugy · van ellátra, 
hogy alig vá1ja menekülését az idény végével s ennélfogva évenkint 
változik. 

Mint lehet azután várni egy ilyen fürdőorvostól, hogy a fürdő érdekében 
valamit tegyen. 

8. Gyógyvizeink ujabbkori elemeztetése is lassan halad előre. 
A vegytan és módszerei annyira haladnak, miszerint a mai orvosi 

világ, régi 30-40 éves elemzésekkel már nem éri be, ha még oly jeles 
tudósoktól származtak is. 

Lám a karlsbadi, trencsén-tepliczi forrásokat csak nemrég elemezték 
ujból, - pedig ezek hire erre alig szorul 

De talán elég ia lesz már a hiányokból :i 
Szerencsénkre örömmel konstatálhatom, hogy az utóbbi időkben, mint 

f~ntebb ~ondám, igen sokan jutottak már azon meggyőződésre, hogy a mai 
világ, a Jól felfogott érdekközösségen alapszik s a magok érdekét, a vendé
gek igényeinek kielégitésével igyekeznek összekapcsolni. 

S ezek számításaikban nem fognak csalatkozni. 

. * S ~ o n h ? 1 z : Die Biider und der Staat. Veröffentlichung d. Gese!lschaft für 
Ho1lk11nclc m B1~rlm. 3. öffentl. Versammlung der balneolog. Section. Berlin, 1881. 53-ik lap. 
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Nevek idézésétől itt épen ugy, mint ott, hol a hiányokról szólottarn, 
óvakodni fogok, mert évek mnlottak el azóta, hogy fürdőink egy részét 
meglátogattam. s ezért sem a dicséretben, sem a kárhoztatásban ig<izság
talan lenni nem akarok 

Erre az lesz hivatva, ki fürdőinket azon czélból fogja beutazni, hogy 
azokról jelentést tegyen. 

· Fenti nyolcz pontban elmondtam nagyrészt gyógyhelyeink biányait, 
s kijelöltem azon utat, a melyen gyógyvíz-tulajdonosaink a tökéletesedés felé 
haladhatnak, ha akarnak. 

A kik nem akarnak és tehetik, azokat a közjó iránti tekintetből az 
államnak erre szorítani kötelessége volna; a kik pedig akarnának, de nem 
tehetnek, azokat az államnak segélyezni kellene, ha egyébbel nem, legalább 
vizeiknek állami intézetekben való, ingyen elemeztetése s az eredmények
nrk közlése által s ez uton hazánk ismertetéséhez adatokat is nyernénk. 

Gyógyyizeink és gyógyhelyeink felvirágoztatásához azonban a források, 
a fürdők tulajdonosain kívül, még más tényezők is járulhatnak és hivatva 
is vannak járulni. S ezek: az orvos-ok, a kormány. s végül maga a liazai 
fürdőközönség is 

Az orvosokat, mint a fürdők ügyének előmozdító tényezőit, három cso
portra osztom. 

Első sorban a fürdőorvosok azok, kiknek nemcsak moralis kötelessé
gök volna, de saját érdekök is azt hozná magával, hogy a fürdők érdeké
ben buzgólkodjanak s a fürdőkről, az ott előforduló nevezetesebb kóresetek
riíl. ha már nem is évenként, de legalább rövid időközökben orvosi jelen
téseket i1janak s azokat ne csak egyes szaklapokban tegyék közzé, de kii
lön lenyomatva is küldjék meg az ország orvosainak 

E tekintetben vehetnének példát külföldi kartársaiktól, kik tavasz kez
detén elárasztják a gyakorló ol'vost fürdészeti értekezéseikkel, s a világszerte 
ismert Karlsbadról is találnak még irni valót. 

Igaz ugyan, hogy oly helyütt. hol sokan vannak, a mi egyébiránt ha
zánk kevés fürdőiben fordul elő, az ő czéljok első sorban saját személyük
nek m_egismertetése. de ez is kell; mert mint gyakorló orvos nyugodtabb 
lelkiismerettel bízom fürdőre küldött betegemet oly orvosra, kinek müveiből 
látom, hogy mit tud, s mily irányban müveli a gyógyviztudományt és gya
korlatát, mintha egyátalában nem ismerem. 

Nálunk a fürdőorvosok közt még ezen nemes verseny is ritka; az 
olyan fürdőről pedig. a hol csak egy orvos müködik, szóló jelentés valósá.
gos fehér holló. 

Munkára tehát, fürdőorvos barátim! s ne éljétek be azzal, hogy für
dőtökről egy hirdetményszerü monografiát- megirtatok, vagy hogy nevete
ket az orvosi közönség csak a fürdő hirdetményéből ismeije, de ha fürdő
tök olyan, hogy az a mai kor követelményeinek megfelel, hirdessétek azt 
minduntalan, és kúresetek hű és alapos közlésével mutassátok be az egyes 
kiváló kórcsoportokat, a melyek ellen fürdőtökbe beteget küldhetni. 

A második csoportba sorolom a fővárosi orvosi korifeusokat, kik 
leginkább hivatv·a vannak a fürdők érdekét előmozditani ha ezek egyszer 
kellőleg berendezve és kezelve lesznek, - mert a vasúthálózat növekedésé
vel napról-napra növekszik azok száma is, kik a fürdőidény megkezdésével 
idült bajaikat orvoslandók, a förárosba mennek orvosi tanácsot kémi, s 
többnyire onnan veszik az utasitást arra nézve, hogy mely fürdőre menje
nek. S ide tartozik a középosztálynak igen nagy s különösen a csekély baj 
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miatt is fürdőre menő, az üzlet fáradalmait igen észszerüleg a fürdőkben ki
pihenni járó zsidó része. 

Ha korifeusaink, az említett . konzultálóknak csak felét is vissza 
fogják tarthatni a külföldről, százezerekre, sőt milliókra menő hasznot te
hetnek a hazának. 

S erre nézve engedj~k meg azon tisztelt ügytársak, kik csillagként 
~·agyognak a magyar orvosi tudomány egén, ha hozzájok is egy őszinte szót 
mtézek, - s ez az : hogy arról, vajjon tett-e valamely fürdő és milyen 
haladást s érdemes-e a pártfogásra, csak a magyar fürdőknek koronkénti 
meglátogatá~a ált~l szerezhetnek tudomást, mert a betegek szava után rit
kán lehet elrndulm : - a mennyiben például az oly nő kinek fürdőre 
kellett menni", ha ott jól mulatott s kellemes emléket vi~z haza. 1~'ás szin
ben, fogja a fürdőt festeni, - mint egy májbeteg bürokrata, kit az éjjeli 
zenek ne~ ha~ytak nyugodni Pedig hazánk orv.osi korifeusai közül vajmi 
kevesen ismenk a magyar fürdőket. Egy é1'tizcden keresztül 1'oltam fürdő
orvos Bártfán, de az alatt budapesti orvos nem fordult meg ott. s igr 
hallom ezt sok honi fürdőről, mely csak kissé is távolabbra esik, a köz".. 
ponttól. 

Tisztelt korifeusaink ! Önöknek a nemzet e mulasztást bünül róv
hatja fel, mert a honi fürdőknek önök által koronkénti meglátogatása, 
:zek h~!a~lásárn néz:e, nag,}' i:ugó, a n:iennyiben az önök által javaslatba ho
~ott s on?kn~k n:ieg1gert Jav1tásokat Jobban fognak sietni a fürdőintézetek 
íoga~atos1tam, J?llltha azt egy egész. névtelen orvosegylet taná,csolta volna. 
A~ en általam itt elmondott keserű ig<.1zságokat a fürdőintézetek fel sem ve
szik, d<'.. ha önök kij elentik, hogy a. fürdő ilyetén állapotában oda beteget 
nem kuldhetnek, ez felrázza a legrndolensebb tulajdonost vaay bérlőt is 
apathiájából. 0 

Segítsenek tehát önök i::;, e nagy nemzeti mü felépítésén és javitásán 
s áldozzanak néha egy-két heti kényelmet föl a haza oltárán! 

.. Az orvosok harmadik kat goriáját mi többi gyakorló orvosok ké-
pezzuk · · 

. Magunk közt ismét két alapo::;ztályt különböztetek meg: az öreaeLb 
h~zalia~abb, - és a ,fiatalabb inkább kozmopolitikus, vagy jobban mo~drn 
~~.met uányu nemzedeket, melynek nagy része a béc~i „alma mater" em
lom nevekedett. 

Ez utóbbiaknál is (itt is tisztelet a kil'ételelmek) hiába kere::;el ma
gy~r szaklapot, magyar szakkönyvet. Ezek Török József müvét A k ó t 
m ,a g Y. a i;, haza. e 1 s ? r a n g u gyógyvizei és fürdői n t é z e t ~- i r ő l, " 
meg, h1~·bol sem ISmenk, _an!1~1 kevésbé Bemáth Józsefnek füzetét Magyar
orszag ismertebb ásványv1zeiról. Ezek tudományukat egészen a német iro
dalomból merítik 
„. „ H,?nnan szerezzenek hát tudomást a magyar gyógyvizekről és o-yógy-
fürdokrol? 0 

. M e~fe~előleg e~en két osztályza~1iak . az egyik a magyar fürdőt é::; vi
ze~ aJánlJa es pártolJ.a, m,ég ha !1e~ 18 érdemes arra ; a másik ignorálja 
m~nd azt, a m1 hazai, meg ha JÓ is Ezeknek ideáljuk a g i e s s h ti b 1 i ; 
mmtha nem talá~nának százakra menő hozzá hasonló, jobbnál jobb és sok
k~l ?lcsóbb haza~ .. ásványv!zet : s t~1-tok tőle, még megé1jük, hogy a már 
v1~.ágforg~lomba JOtt budai. keserüv1z helyett maholnap s a i ds ch üt z i t és 
p u l ln a i t fognak rendelm. 

. Az örege~b és korombeli kartársak hazatia::; iránya, még ha érdemet
lent pártolnak is, nemzetünk gazdászati szempontjából, csak dicséretre érde-
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mes ; de a fiatalabb nemzedék megbocsáthatatlan bünt k" t 1 
zet va~y~nosodása el~en akkor) midőn azt a sok külföldi ásvoá:e ,.8 t a. ne~-
meJynel J?bb beJföld10ket olcsóbban itathatna betegeivel. yuze iendeh, 

Pedig ha sz;1mba veszszük, hogy a mai kor irá , . · · 
vatja mellett. hol nyáron mindenkivel ki fürdőre ne~'tJ 8 mondJuk k1,. di-
itatunk; az ily u~on külföldre vándorló összegek évenként::~~:~~· :~vá~yv1zet 
- s enn~k már iga~án csak 1:11i orvosok vagyunk okai e Ie rngnak, 
. Meit ha lehet 1s s van 1s kifogásunk a mag ar fürdök .' , , 

1 endetlrnsége, drágasága kizárólagos társad 1 . .Y . . nagy 1 eszenek 
zett fürdöházai, hiányzó gyógyeszközei sat ~a~1 vITzo~yai, 10sszul berende
{tsványvizen mindezek már csak nem érezhetők.! e en' - a palaczkozott 

No de legyünk méltányo8ak 8 ne ok r k ti t 1 ket kizárólag oly hibáért melyu k O)U .a ~ a abb orro:;i nemzcdé-
részben hiányos orvosi ii.'odalmunek is~em 0 egyedul az oka. Oka ennek 

Fentebb már mondám hogy ·sak k 't , á b „ 
gyarországi balne 1 ·á k ' d c · e :;Z m a veheto magyar, azaz ma-

1 , 0 ogi n van, e magyar balneotherapiánk , · l · 

~a~yé: J~i~~~%~!~e~n!~gVa~·~i-sv~~:f :e~:~el1:11é~~l ~~l~ ~~-ó~yitá~án~~a~~s6 ;~~~ 
egy sincs, mert Braunnak a ayóg .~~Iz~ ie/ rdoki e volna tekmtettel, 
melyet a m. orv. kön k · d " ~ Y' iz ~ ?m ny rendszeres tankönyvét". 
német kön) vnek monl:a;~ukó táisulat, ta

1
giai számára lefordittatott, csak 

~ magyar nye ven. 
" . S valób~n nehéz .dolog is szatirát nem irni ol m . . 

piáról, mely b84 lapnyi teijedelme m 11 tt 10 1 Y ~gya1 balneotheia-
horvát ásványvizet emlit csak (Bártfae e ' 0 ~asd tiz magyar és egy 
~ehádia, Nagyvárad, Pöstyény Stub ' ~~da.' , E~pat.ak,, l?üred.' Harkány, 
6 s sz e s e n ny o 1 c z van hét' s o r ~ya, renclsebn,~ ephtz es Tephtz- Varasd), 
jutott. . a n, me Y ol Budapestnek négy betü 

Nem is tudom elképzelni h 'ké 
legalább csillag alatti 1· eg3·zetekbeongy d~I pen átllhatta m~g a fordit6, hogy 
mea._. 1 !" · 0 a nem ette az illeto" h 1 J o1e e o magyar ásványyizeket és r· . 1"l t R ' . e ye rnn, a 
a magyar orvos termész t , 1 mc 0 rn · . ~ tehát ily könyv után indul 
ványvizek neveit 8 azok ~e~del~~~l akaratlanul is megszokja a külföldi ás-

s ki még egyéb külföldi balneologiát '. b 1 · 
a mondottnál is kevesebbet talál b „k e8 a neotberap1át olvas, az még 
dökröl ' enno · a magyar ásványvizekröl és för-

Ez tehát oly hiba mel}ré ·t h · á . . 
a kormány felelős. ' 1 1 nyos orvosi irodalmunk, de még inkább 

. Mert irodalmunk sanyaru viszon . 11 
dalmi munkának is ali 11,k d k' .yai me ett, maholnap már szépiro-
dására pedig már épen ~enki ase urd~/ia 1~ 0r.~osi tu~ományos munkának kia
mnnkák is csak ug láthat k m. v a ozi , s azert még a hiányt pótló 
részesül. Ha tehát yez ü ~~ ::~vánoss~~·ot, , ha, ~iadásuk támogatásban 
szempontból is fontosnak ~tsmerik csak ~ozeges~ eg1, de nemzetgazdasági 
kétségbe nem vonja, _ u , moraÜ - :r1 r p~d1g ennek fontosságát senki 
az akadémiának, vagy a te~~észett s ko1.teJ~ssege akár a kormánynak, akár 
magyar ásványvizekrŐl koronként b ~d~1!1any! .~ársulatnak azon lenni, hogy a 
meg~elelö szakismerettel kritiká 1 u, lillento, . a tudomány mai állásának 
alarnán összeállitott kim~tatás irf t'~! a r~nny1re lehet helyszini szemlék 
~e csak magyar de német- , ' f· e 0 :g eirás ~ásson napvilágot és pedig 
1rott példányok 'a külföld kö;;vt~:~iczi~ nyel~en 1~; mely utóbbi két nyelven 
zetesebb szakembereinek ing nka .. , test~letemek, szaklapjainak és neve-

yen meg uldendok volnának, hogy ők ily módou 
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a magyar ásványvizekröl tudomást szerezve, azokat a náluk megjelenő szak
munkákba felvehessék. 

Ezen eszmém nem is uj ; csirája el van már vetve a nemzetközi sta
tisztilrni kongressusok talajába, s már ezen kongressus IX-ik Budapesten 
tartott ülésén, hol az ásványvizek és fürdök nemzetközi statisztikájának szük
sége először kimondatott, el lett határozva és fogad rn azon minta) mely 
szerint ezen adatok gyüjtendök, összeállitandók s 5 évenként kiegészítendők 
és közlendők volnának * 

Ime tehát nem is kellene egyéb, mint ezen nemze~közi becsületre el
Yállalt kötelességet, t i ásványvizeink kimutatását, - kissé tudományosah
ban kibővítve 5 évenként közrebocsátani. 

A tervrajzot az ilyen lehetőleg rövid munkához, mindenesetre egy 
szaktestületnek kell ene megállapitania, (például az országos közegészségügyi 
tanácsnak, vagy ennek kebeléből kiküldött ásványvizi bizottságnak) ; hogy 
az, ha több szakférfiu is bizatnék meg a munka létrehozásával, egyöntetü 
legyen s országos tekintélyü czég neve alatt megjelenve, or$zágos tekintély
lycl is biijon. 

Csakhogy az ilyen munkálatnál, a rendes módon gyüjtetni szokott hi
vatalos adatokat venni alapul annyit jelent, mint a munkát előre is meg
fosztani minden értékétől 

Ki enöl meg akar győződni, ve8sen egy tekintetet a feutebb (12 . la
pon) idézett belügyminiszteri jelentés mellékleteibe és az orsz. m. k. i:;ta
ti:;ztikai hivatal évkönyve IV-ik folyamának 1. füzetébe, s nézzen itt végig 
a magyar gyógyfürdők és ásványvizek 1874-iki s' atisztih áján. (170- 175. lap.) 
Ily ha:µii s kimutatást nem mindennap olvashatni. 

Asványviztanunk terén épen a hivatalos adatok valának azok, melyek 
e tant kaotikussá s meseszerüvé tették. 

Az igy összeálfüott munka tulajdonképen ásványvizeink é:; fürdőink 
érdekében irandó münek bár önálló, de még csak első részét képezné, t. i. 
ásványviztanunkat, helyrajzi, természettani és vegyi szempontból. S ennek 
előteremtése, összeállitása egyes ember erejét különben is meghalad ván, a 
nemzet jólétének sorsát intéző kormány, vagy az általa ez irányban s ily -
czélokra segélyezett tudományos intézek feladata és kötelessége. 

Igy volt az régebben is, midőn ugy az 1848. előtti magyar, mint ·később 
az abszolut kormány folyton gondoskodott ásványvizeink és fürdőink sorsának 
elömozditásáról, s mondhatni, hogy jobban mint alkotmányos kormányaink, 
melyek az uj alkotmányos aera kezdete óta, ásványvizeink és fürdőink 
ügyében vajmi keveset tettek. 

Legyen szabad állitásom igazságát történeti adatok idézésével· bi
zonyitani: 

.I. Fr.rencz császár még a hadak 1,~gnagyobb viharai közt is gondos
kodott Magyarország ásványos vizeiről. 0 a helyhatóságoknak és status
orvosoknak ismételve megparanc~olá Magyarhon ásványvizeiuek ápolását 
F ö 1 h i v á K i t a i b e 1 tan ár t, m i s z e r i n t e z t a z e g é s z s z é p o r
s z ág o t k a m arai k ö 1 t s é g e n utazz a b e, az ásváuyos vizeket meg
vizsgálandó. 

Utasításokat dolgoztatott !dJ melyek ::;zerint a status-orvosoknak szá
molniok kellett az ásványvizek természeti és gyógytulaj donaikról; meg
p a r a n c s o 1 á, h o gy a z o n e s e t b e n, h a m a g o k n e m 1 e n n é n e k 

* Raports et résolutions de la IX-eme scssion du congres internatio11al de statis· 
!ique a Budapest, 1876. 92-95. lap. 
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képesek veg~bontásboz .. fo.gni, kerü.leteik ásványos vi
zeit a~ orvosi k.ar?oz k.ul.dJék be. FáJdalom, a hosszas hábornk. 
másnem~ nyomasztó msegek, Ki~aibel k?ra halála és (az igazságnak tol
mács~ levén.' ké_nytelen vagyok ln?.1o!1dam) az orvosok ,türelmetlensége, kiknek 
cs~~' ~.gen .kis resze engedett a ~ol~1vásnak, -- a szep vetésnek még 8zebb 
gyumolcseit nagyobb részt meglnus1ták"* 
. Hogy mit t~tt ,~z absz~lut kormány r az többek közt Dr Wachtel Dá-

.vHl 470 lapra te1:iedo könyYenek következő cziméből látható . 
. ;,Ungarns Kurorte und 1Yp~eralquellen. ach einer im hohem Aufra e 

Semei Excellenz des Herrn M1msters de InnHn Freiherrn Alexander .g 
Bach, ~rnte~·nommenen Bereisung beschrieben von Dr. D. W Oedenburg, 185~0~ 

, ~.mit tett azóta alkotmányos kormányunk? E téreni tevékenysége ~· 
1?7ö-\~1 közegész~égügyi. XIV. t. ez. 100 - 180, a gyógyfürdők és· ásván ,~ 
vizek.rol szóló. §~m?an ta~álható. melyek közül levonva a gyakorlati értél~ii 
103-i~at: „UJ epitkezesek gyógyfürdőkben 20 évi adóme _ 
te s s e~ e t ~ 1 v ez ne k," a többi. a mi még jó volna, legnagyobbrészt vég·~c 
nem haJtott 1rott malaszt. 

De van benne rossz is. 
. Ilyennek tartom én annak törrénybe-iktatá ·át. hoO"y ol orszli<•ban 

fmtt t hazánk, melynek ásYányriz-gazrlagsága pélclabeszéd~zerü, y mehet'~ te~ 
m e b~n Európában eg:y or~zág sem mul. felül. s hol tehát annak· szüksé e 

nemt~orog. fenn, - mesterseges ásvánn1zek gyártása és elárnsitása mikge' 
pen orténJék ? · ' 

. 'táSehkogy se. történjék, mert ennek megengedése tág kaput nyit a ha-
m1s1 sna és nsszaéléseknek. ' ' 
iránt ~~·gcsak azt hiáényzikb még. hogy tuh·ágos liberalizmusunkban ;iz ipar 

'N a me~ ers ge8 orgyárLást is törvénybe iktassuk. 
dé em hallgath~tom .~l azonban, hogy a hol ez iránt csak némi érdeklő -

. s mutatkozott, mmdenutt posta- és távirdahivatalokat áll't tt f 1 k . 
mány, - mely két intézvé , , · té . ' ' l o e a 01-
tatására s leo·yünk mélt~} szmk n kigen fon' ~s gyógyhelyeink fel virágoz
an · ' , , 0 • .• nyosa a ormány iránt is, „ valljuk be ho · 
telé~~~.:;~.~{8n ki.vul. n;ielyct az ásv~nyvizek és fürdők átkutatására „ ism!i·~ 
kivül, . önkOl·~~~),~~~:a~a~)~~~ át~~á~o~ rntézke.déseknek törvénybe rnló iktatásán 
irta mé ha oisz g an, s kivált nálunk. hol mint Széchenyi 
mi~denkY tesze~~3~1~fte~~~ ;aran~~0~,~~ is. senki sem engedelmeskedik, a hol 
szét végre nem ba't'ák ~ taitJ~. s a hol a rendeletek legnagyobb ré
szabályozná is mi~i~zt'. :~?ta~ ig1e~5~~·eset .. te~et, még ha rendeleti. uton 
dőink érdekében szerkesztet~ m ~ ... - }n furdoorvos koromban hom für
miniszter br. Wenkheim B 'láés lto~~ fu~doorvos. társammal az akkori belügy-

Mindamellett ol f" .;„. na e nyt1Jtott feliratban kértünk.*** 
nak minden áO"ára kf~er~~d ?1 r.~ndszabály, .. mely a fürdők belkormányzatá
ségeit, a minőt a horvát.) ko~·~ tu~ete~en korvon~lozza a tulajdonos köteles
horvát országos közeo-észsé , .. ~~\ ~ighanem leptetett már életbe, mert a 
megvitatva, azt csekély m8~;~i~á a~kcsl Di;. Hol z e r tanácsos javaslatát 
mánynak beteijesztette nál s~ a meg 186?-ban elfogadta s a kor-
figyelmébe. ' un sem ártana. AJánlom ezt is a kormány 

* 1' . L . ** ogn'.o a.ios. Néháuy szó Ma , . , , , . . „ 
. 

1 
„ Gróf Széchenyi I stvánuak „ il:Ni orszag a~~an.rv1zeHol. Pest 18-!'~. 17. lapon. 

· Je zo levele. „ • aug. 15-en Czenkröl kelt a cholera kiüté,ét 
*** ' E íelirat szövegét l , d H " as a " on 1868. márcz. 25-iki 71-ik számában. 
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Visszatérve az általam javasolt hivatalos jellegű és hiteles balneolo
giánkra, mint már mondám, az a magyar baJneologiának csak az első ré
szét képezné. 

Második részét, a balncotherapiát, hazui orvostestületciuknek kellene, 
megállapított terv szerint megiratni. 

A mü ezen részének első sorban hazafias szellemünek kell lenni. 
Ki ezen szavaimat nagy tucl~mányt negélyző mosolylyal fogadná, s 

azt vetné ellenök, hogy a tudománynak nincs hazája. - azt a méltán ma
ga8ztalt fránczia nemzetre utalom melynek a nagy háború óta szinte pat-
riotikus balneologiája :; balneotherapiája van. · 

Ennek bizonyságául idézem Le hm a n szavait a balneotherapia 1879-
iki haladásáról; „Die heutige französische Balneotherapie hat drei scbarf 
ausgepragte Merkmalc. Zuerst ist sic patriotiscb. "* 

Már pedig, ha a gazdag, nagy franczia nemzet ·nem i:; a legnemeseblJ 
indokból, mert bosszuból tért észre; mennyivel inkább kelleue nekünk sze
gény eladósodott magyaroknak, nemes takarékossági indokból észre térnünk 
s hazafias balneoth;;;rapiát üznünk. 

Hogy ezen szükségnek érzete egye~ek kebelében folyton megvan, s 
orvosaink nagy részénél régebben is megvolt már s napról-napra növek-
szik, annak több bizonyitékárnl birunk. · 

Első sorban vándorgyü.léseink roltak a tudománynak átalában :; kü
löuösen a balneologia hazafias irányának állandó oltárai 

Már az által is, hogy a gyülésck több fürdőben tartattak, jelentékenyen 
lenclitve lett ezeken ; egyrészt azáltal, mert sok onos és nagy közönség 
ismerte meg a haza e kincseit , s azután is felkereste ; de másrészt mert 
ugy ezek, mint sok más fürdő is, mely vándorgyü.léseink 11elyeinek köze
l~be esett, tudva, hogy sok szakember meg fogja látogatni, sok hiányon ::;c
g1tet.t, melyek a nélkül tal?.n most is fenállanának. 

Vándo1;gyüléseinken sokszor volt szó hazánk ásványvizeiről, :; néhai 
Kubinyi A g o s t o n, gyüléseink egyik megalapítója, ékitője és clisze, a 
XlI-ik rimaszombati nagygyülés megnyitó beszédének tárgyául is ezt választá. 

Az előpataki nagygyűlés által, az ezen fürdő megvizsgálására kiküldött 
választmány, a fürdő közbirtokossága számár.1 készit~tt javaslatszerü jelen
tését, nemcsak a specialis kérdésekre való tekintettel, cle átalánosságban 
i::; és olyképen dolgozta ki. hogy abból minden honi fürdő meríthetett 
tanulságo.t. 

Vándorgyüléseink, uéhai K o v á e:; 8 eb est y én ~ n cl re nagylelkü
::iégéből. 100 arany pályadíjat tü.ztek ki ásványvizeink é:; fürcloiuk ismerte
tésére, mely jutalom a budapesti gyülésen itéltetett ocla, - de a nyer
tes 8zerző - Dr. Kovách Imre - mlívét uem adta ki. 

Budapesti gyűlésünk kiadta B e r n át h J ó z s e f n e k t.érképét a 
magyar ásványvizekről. 

S legqjahbau nagygyüléseink állandó központi választmánya a XXL-ik 
nagygyüléstől. két éYvel ezelőtt nyert megbízatás folytáu, f. évi február 17-iki 
ülésében ásványvizi bizottságot küldött ki, hogy ásványvizeinket honismer
tetési, nem7etgazdasági és tudományi szempontból kellő szakismerettel és 
ügy buzgalommal megismertesse. 

S jelen előadásomat is a vándorgyülések választmányának megbizá:;á-
ból tartom. 

* R. V i r eh o w und A.. Hir s eh. Jahresu0richt über Jic L ~ititunge n und Fort · 
sritte der gesanrniten Medicin. XIV. Jhrg. Berlin, 1880. I. k. 1848. lap. 

' 
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De nemcsak nagygyüléseink érzik annak szükségét, hogy tennünk kell 
ez ügyben. 

! elen.~él~eny mozgalmat konstatálliatok e téren más testületek és eg1·é-
nek reszérol u;. " 
. A k. budapesti onosegylet is kiküldött kebeléből eav balneologiai 

b1zot~-ágot ~ tavaszszal, mely egy általam fent jelzett maay~i· balneoloaiá
~.~k „~s:;zeáll 1 ~ása cz.éljából, hasonló kérdéseket intézett "'ásványvizeink0 é:; 
lurdornk tulajdonosaihoz,* mint én e folyó évi május 5-én 

Bárc.~~k„ nag~obb sikere lenn~ ~elhivásának. mint az enyémnek volt! 
A fmclotulaJdon~sok. megremrtve a t;Sehországi tepliczi katastrofa 

ál,tal! országos fon:ásvedkongreszusban gytUtek össze, s emlékiratot és tör
'; ~ny1av~~},atot nyu1totta~ b.e ~, képYiselőház~oz, a természetes ásványvizek 
~ edelme1 ol, .melyet a kepnseloház a belügyi és földmívelési miniszterium-
11ak adott kr tanulmányozás végett 

. A na&"y tan1;llmánynyal és alapossággal készitett emlékirat kiemeli 
mmdazt, mit a mivelt Európa államainak törvényhozásai és kormányai sz1L

~~dok ,óta· s. külö~ösen ~ legujabb időkben tettek. ásványvi~-fo;-rásaik 
'edell!'lere, s .~1n;utatJa azt rs, hogy nálunk e téren az ujabbi két évtizedben 
:;cmm1 sem tortent. 

, A kongresz~1s élén oly kiváló férfin állván, mint Dr. D o b rá n sz k v 
; e t, e r„ egyetemi _,tanár; ~i ~gyszersn~.ind országgyülési képviselő is , vai1 
/meny.1.~nk2 b,~gy o a kepv1se~obázban. 1s, ha e törvényjavaslat kérdése szóba 
og ke~ulrn, eivényt fog tndm szerezm az emlékiratban kifei tett nézeteknek 

és óhaaoknak. J 

, N~.~y~n b~zgól~odik ~oni fürdőink érdekében Dr. Mangold Henriknek 
n.~m.et fu; ?eszet1 lapja, <LZ u.?'·~~sen szerkesztett „Kursaison" melynek sorsa 
~zf~,en~s~.sebb 3. magyar elod1enél, melyek a magyar olvasó illetve előti
~f, ~ kozonség hiányában egy-egy idényt nem élhettek túl. Mégis szomoru :; 
~ ~g,gé ne.~ kár.hoz~a~bató d~log az, ha honi fürdőink, még az érdekeiket 
1,Ue} ei;i elomozdrtam rg_fekezo magyar ~zaklapra is sokalnak vagv restelnek 
evenkmt 3 frtot áldozm. · " 

„ ~endk~v~~li tevékenységet fejt ki á8ványvizeink megismertetése 8 elu
~~~tetese kQrul, a magyarországi Kárpátegyesület, s kivált anm•k keleti 
• 

1 pá~ok osztálya, me,~y már Nt éven .át .közgyülései alkalmával Szobrán
~~.0nkb"l10. nappal ezelott M.-Sz1geten k1álhtást rendezett a kárpáti ásvány
' 

1.ze o ' .i:; ~ely. osztálynak fáradhata~lan titkára S i e g m e tb Kár o 1 y 
~1~k:~.p~grafiar ~zámos munkálatban kiváló figyelmet fordít az ásványvi-

k f ?e, ue,mt;s~k. testületek mozogn11k, egyesek is folyton írnak é8 i:;zólal
ua k ,

1
e a.s

1
vanyvizemk és fürdőink érdekében átalánosságban csakhogv iaen ' 

cse e y s1 cerrel. ' .1 e 

t'„ kHátra van még, hogy '.t fürdőinket látogató magyar közönsé(fhez in
.ez~e .ó'.1~ 1 ~ny szót .. ; - s m1,után az, mit tőle hazánk janíért kérni' akarok. 
t;Sa J '~. ,~rat~t~l fugg, hazatiságára appelláljak. 

, Kozonsegun~ nagy rés~e a f~irdőket még mindég mulató és nem 
gyogyhelynek tartja s a szerint él 1s fürdőinkben ; nem tekintYén azt, hogy 

*: L~sd ~9r"o~i hetilap" 1882. junius 2ü-iki szám. 
J,asd S1egmeth már mar o s i u t · · J t · " 

cg-ylet 18·<1és1882-iki év(· ' 'b é V. 1 v az. a a 1 t a magyarországi K<írpút
k e k és ás v á n vizek onyve1 en , s." , 1sszaJlIi1.a n t ás át a házi ipar ez i k
t art ott k j á 1 I~ t á 

8 
ár~.~ k a K a 1 Pat-egY1 tJt a 1ta11881-ben Szobrán ez o n 
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mulatozása által a gyógyulás végett ott időző betegek egy részét magá.val 
ragadva, a másik részt megzavana, azok gyógyulását akadályozza, s ~záltal 
nekik egészségükben, a fürdőnek pedig hÍI éb~n kárt. okoz ; mert az, ily. b -
tegek, ba azután bajuk fokozódott s maguk 18 belát1ák. hogy a gyogy1tás
hoz komolyan hozzá kell látni, - külföldi fürdőbe mennek, s, ott ren~lsze
resen, nyugodtan élve és használva a kurát, meggyó&yul va . ternek vISsza 
llyenkor azután a magyar fürdők eU. ·n fordulnak s lmesztehk, hogy meny
nyivel hatásosabb a külföldi fürdő , h?l az em?e~:. il~, . rövid idő alatt me,g.
gyóg.Yul; de az okokat, a melyek miatt hazai furdomkben ezt el nem e1-
h ették. elhallgatják. , , . , . „. „. . 

Az orvos ismerve beteaenek O'yengeJet, s hom furdomk szok<1:;ait, ha 
komoly bajnak sikeres gyógyitásárÓl van szó. jó lelkiismerettel nem küld
heti betegét boni fürdőbe, hol az előre láthatólag többet gondolna a mu · 
lat ságoklrnl, mint egészsé~ének helyreál.litásával . 

Fürdői rendszabályamkbau, a hol Ilyenek már vannak. találbatn1 ugyan 
wár ez iránt intézkedéseket, cle t;Sak papiron. 

Jgen sokan vannak már a hazai fürdőkbe járó vendégek között, kik a 
külföldi fürdőkben is megfordulrn, tapasztaláshól i::lmerik az olt uralkodó 
szokásokat s kivételt nem i smerő rendet : emaut;zipálják legalább ezek ma
crukat ama szokás alól hOO'V otthon minden szabad, - legyenek a jó 
Ügynek apostolai s jár{1ljan~k hozzá fürdőink c i;ri elé~éne~ hazafias. munkájá
hoz azáltal is ]i(wy igyekezzenek közremüköclm, mrnzennt ama sz1gorn rend, 

· mely a külföldi fllrdőkben minden gyógyulást kereső betegnek egyenlő jo
gokat és zavar1al:m nyugalmat biztosit, u~y hogy az mi.ndny{ij1~11k tet.szésé! 
megnyeri és kiérd emli, hazai fürdői11~brn is me,gl~on_oso~J~k, s UJalJb Leuyczo 
legyen hirnevök 011 elésére :,; a haza JaYára valo ertekesrtesere ! 

Révész Bálint: a bezáró közülésen tartott elnöki beszéd. 

Mélyen ti<;ztelt nagygyülés, minden rendü s rangn közönség! 

Midőn én, - kit az egyház szolgálatában szi~te 40 énn át teljesitel.L 
müködésem teréről t11dós társulatuk diszes sorába eltem alkonyán felveum, 
sőt épen az elnöki' tiszt vitelével megtisztelni kegyeskedtek, - midőn mon
dom én Önöhkel mint naay részben először látottakkal ne~ány nappal eze
lőtt a megnyitó gyülésen "'találkozni szerencsés voltam, s Onök i~ rgyl!'lással 
mint régibb s ujahb tagtársak összejöbettek: a tal~lkozás ked~es óráJ,a ha
sonló volt a kelő hajnalboz, melynek fénye fokonkmt növekedik, s szep sn
gárinál feledjük, hogy még este is lesz. ~s ~ost e z~r~~'..ü~ésen való t~lá,1-
kozás hasonló .az esta lkonyhoz, mely mmdmkább sotetulo fát.rollal e1 esz
kedik a földre, és sötétben maradva, alig hihetjük, hogy még virradat 
is lesz. 

Igen, mert a találkozás első pillanatától fogva fo~~~ódo~t bennünk a 
találkozás ismPrkerlés, együtt munkálás öröme, s az orom es mnn!rnkedv 
édes ·mámorában szinte feledtük, hogy a miut összejöttünk, ugy el 18 kPll 
válnunk most pedig e zá;·g:yülésen minden perez haladtával i:;ötétül s nehe
zedik a~ érzés keblünkben s már nem is sPj1jük, hanem biírnn ére~zü~, h.ogy 
nem soká válnunk kell, s fájó érzéseink sötét bul!ámzásán, a JÖl'Ó titok 
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fedte leplén kmsztiil aliir látjuk, alig hih etjük a Yi,-zont találkozást. Bús 
helyzetiink falálólag tiikrözödik eme ·zép 11•r bcn: (. 'z m r Brrta lan utazása) 

Csak utazó az ember ide lenn 
Találkozunk. meg elnílunk, 

Fut boldog óránk, miut jütt hirtel en. 
hagy tartó· füjdalmat nálunk! 

Miel őtt azonban az elrálá · alkouya ré z •n r{iok ::;ölétrdnék, mielőtt 
bu~ J,teu-hozzádot mond ;1 nánk min.t .a n.ap az. aljáról h:.ilduldó sugarai
val l'is~zarezg a földre, Ye üuk m1 1s 1·1 · zap1llantá t gyiitllélünk. együtt 
wunkálkodá unk rö1•id, <le eredmény1lt1 óráira 

Már a megnyitó gyülé · , zinhclyén j 1 rlck z : k tartattak; majd 
innen szétoszolva, a zako:ztályok 3, ugymint on·o i természettudományi 
é' gazdasági-társadalmi e oportokhoz m galaknlt, k Pzrk mindegyikéhez 
8 napon nagy közön. ég előtt több ·zör. e zm rékk l ki ·r rrc ~zép, érdekes 
és beható értekezések tartattak, m lyek közül n ~m J 1 k már a napi köz· 
lönyben közreboc áttattak. ré 'zint pedi a nagy yülé · évkönyrébcn fognak 
közzététetni. 

Mily érdekeltséget költöttek zPk a hallgatókban különösen a szak
ér~ökben : elég bizony ágai annak a meg-me ujuló t t ·zésnyil l'ánitások; 
mily benyomá t tettek én rám i , lé, 1 .I' n rr nézve e ·ak annyit 
~.ondanom, mis~erint encrem minden zak11 ztály fogi. lkozá;;ai annyira Jckö
tott1:k, hogy allg roltam képe: rábirni magamat. ho '.\' gyikböl a másikba 
menJ,ck s szerettem volna, ha mind gyik má -má idöb n tartatott volna. 
E.nnclfogva rem~nylem a nagy közön- cr i 11'1gy rdekliídé ·cl · kedvező 
lnrálattal ~ogad.Ja ezen értehezé ·ek t ha majd k-zk 'z n fognak forogni s 
~lcm t agar!Ja meg azon méltányo · li mcré t ho mo ·tani nagygyü lésünk 
is hasznos ~zolgálatot tett a tudomány általa ~·I 1 lt ácrainak. 

Fogadják a közp1rnti 1· ala ~ ztmány lnök . hiratalnokai, · minden tagjai 
a 1 ~gygyülés szünete alatt vira ztó · l őké zitö munkálkodá ukért, - fo
gadJá~ a ~;akosz~ályo~ elnökei. tagjai a nagygyülé al lnökei, titkárai, 
f,,g~dJák foleg mmt k1kuek az oro zlá11ré. z jntott. az értekező k iigy~zore
tetokert s buzgó közremüködé ökért mind az én min rl a tudomá ny iránt 
érdekl ődők legmelegebb kö zönetét. ' . 

. De mindezeknek mintC'gy koronája a ua rygyülé 'Z adja meg a t. 
tá1.sulat fenállha1ását, cryarapoilá. át e zközeit z mint gv zétágazó csator
nája a tudoUJáoyos i meretok elrnzeté ének - 0 m mnla zthatom tehát cl, 
hogy, a nagygy~_lés }r~nyába.., i ö- ze en é · eg_y nként mindE'D tagjai irá
nyába~ buzgó resz1•etokért, s a tudomány ér<lckéu n az édes otthon clha
gyásá~rt, ~ a messzeuta~á' ~ehéz égeiuek lri · Jé· ért mrleg kö szönclem~t 
ne nyilyámtsam, s ne k1l'án1am, hogy a tudomány f ~le 'ztésére összesen es 
egyenkent boldogul sokáig éljenek. 

D.~~reczen váro~ának s a ridéknek érdekelt ·écr közönséget is adott a 
uagygyt~l e.~ekn~k s szakosztályoknak, öt hölgi•ko. zoru i füz1'ídött tndomá
~~?-~ ~?ko~ési!nk, kü 'önben kopár életfája kö1:ül. - .Mig valamely vá! lalatot 
. ~zos .1eszv.et es erdckeltség ki ér, mig hölcryei nk i , érdek!őduek a tudomá~.Y 
1 ~. nt, · addig „az~ bukástól félteni nem lehet. Kö zönet tehát a nagy ko
zon ~el gtnek, koszonet hölgyeinknek i kik ré zvétökkel megmutatták, hogy 
az e e nek nem csak · ·á h ' . · · „ ·"mest 'á. k vu nyos, anem a tudomány s11'ár utam 1s 01u 1'. 

1 
na ·„ csakhogy. a tudomány templomában éle zt ethessék a viras~~ók 

~1l~ yai.1l~gát .. ~IJ~n a; _érdeklődő s érdekelt éget kelt% nagy közönség, e!Je-
e mrn eu szepert, JÓert lelkesülő é. lelke -itö hölgyeink ! adjon Isten sok 
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lelkes honleányokat hazánknak, .nemzet~in,~nek, ~kk,?r élni, vir:'\gowi fog; 
éljen és virág"zzék is a haza mmd az 1d~kne.k vegmg. . 

1 
dd 

s most már _ mert a válás perczet vissza nem tarthntJuk - ia , 

- jöjjön a nehéz perez, de vigyük el magu~kkal Kölcs~y által kimut~to:t krt. 
géniuszát éltünk rögös hat.árának, a remenyt és em}ek~~e:et, hogy, az ,~~·
!ékezet virasz,:zon ''elilnk a válás, egy.mástól távollet so,tet s h,ossza.~ ~~.1.~
léi.Jen, a remény pedig biztasson a v1szonttalálko~ás meg, rneger!ieto 01 o
mével ! Isten önökkel nraim ! éljenek s munkálk?d.Janak meg sok~ a tn,<lo: 
mány, a miveltség érdekében ! ('11gemct pedig tartsm1ak meg kech rzo 
hajlamaikban s jó emlékezetökben. 

Simonffy Imre, Debreczen város polgármesterének búcsú besZéde. 

Mélyen tisztelt nagygyülés ! 

Ezen zárül és alkalmával, a magyar orvos~k ~s term~szetvizsgálók mé
lyen tisztelt tagjai iránti tiszteletünknél fogva, rn~_itt~tva er~e~. magamat a 
városi hatóság és közönség nevében még egyszer oszmte koszo.ne~et mon
d · hogy a XXlI-dik uaayg,Yülés helyéül városunkat választa~1, itten szép 
s:~~;han megj elenui, majd

0 

a tudomány szinvonalán álló értekezese.~e_t .~art~.01, 
~,,y.zersmind ·nekünk alkalmat szol}.! áltatni méltóztattak, h?gy k~.zt~ok 

1 
~~bt 

b~k~t, kiket csak közhlLsznu műveikből, tevékenységükről i::imertun„ , u e 
személyesen is iamerni óhajtottunk, megismerni„ szerenc~ésel~ lehettt~nk. t 

Az eddigi vándorgyülések elismert kedvezo eredme?ye1 , s .~z itten a: 
pasztaltak után - bár mit mondjanak némely ellenvelemenyuek -;-- ~1 

azon hatán1zott meggyőződésben vagyunk, hogy. ~ magya1:, orvosol~ e.s. tei -
mészetvizsgálók vándorgyülései, magyar nemzeti erdekekbol, felettö kivána-
t osak, szükségesek · " , lt t t' t 

Engedjék meg azért, ha hogy hazafiui érzelemtol veure e ,ve . is~ e~ 
l tt 1. k ' .· „ J „ ··k t - hogy nem lankadva hanem meg 1ll kábl e eJesen eiJtH ono e, , . „ „ „ ' ·ák k't"•"tt 
lelkesülve tudós szakférfiaink meg rnkább tomorulve,, folytas s • .d1,,i1z0

1
. 

nemes czéljukhoz képest, édes hazánk ~ülönb~z~ részmben tartandó 1 osza o_ 
vándorgyüléseiken elismert hasznos tevekenyseguket. , . 

És most a válás perczeiben fogadják még egyszer kedve~ vendeg~rn~ 
Rzivből eredő iidvözletünknek , tiszteletünknek s szerencselnvánatunJ,naJ, 

kifejezését. 'd 'd" k 1 l tt 'ei·encsésck Felejthetetlen lesz elöttü~k az?n röv1 1 osza , me Y a a sz 
voltunk kedves társaságukat elvezrn. . . . . , , 

Legyen jó emlékükbe vésve várornnk addig is, rn1g ismet ~ebelebon 
fogadja _ és hiszem, hogy másod izben még ~lőz éke~1yebben -:- . t1szlcl het
jük a magyar orvosok és természetvizsg~lók melyen tisztelt tag1a.1t. 

Isten önökkel ! 

.: 



VII. 

A XXIl-ik V ÁNDORG YÜLÉS ORVOSI, SEBÉSZI ÉS 
KÖZEGÉSZSÉGI SZAKOSZTÁLYÁBAN 

TARTOTT 

ELOADASOK. 



Dr. Török József': Az orvosi tudományok legujabb vivmányai. 

Igen tisztelt Szakosztály! 

N a11jainkban, miként mindnyájan tudjuk, az orvosi tudományok fejlő
dése oly rohamos és nagyszerü, hogy bátran elmondba~juk, miszerint a kö
zelebbi egypár évtized alatt többre haladtunk, mint azelőtt századok alatt, 
s ha feladatunkhoz képest ezen haladást egy ülés szük körében aka1juk vá
zolni, nem a végett jövünk zavarba, hogy mit mondjuk, hanem inkább a 
régett, hogy mit hallgassunk el. Ily embarras de richesse mellet.t nem tehe
tünk egyebet, mint 110gy az orvosi tudomány ujabbkori fejlődésének, hala
dásának és rivmányainak legkimagaslóbh mozzanatait vázoljuk. 

Ezen orvosi tudományunk rohamos haladását feltételező mozzanatok kö
zött nézetem szerint első vonalban említendő az a n t i s e p s i s. Oly sze
rencsések vagyunk mostani vándorgyiilésünkön, hogy az a n ti s e p s is s 
vele kapcsolatos eljárásokról Dr. Báron Jónás "egyetemim. tanár 
tisztelt tagtársunk fog a gyűlésnek részletes elöteijesztést tenni s igy én csak 
átalúnosságban kivánok az antisepsisről szólani. - Az antisepticus eljárás
nak köszönhetjük a mütevő sebésze!nek azon óriási haladúsát, melynél fogva 
oly mütételek váltak lebetőkké és eredménydúsakká, milyeneket a mult 
évtizedben koczkáztatni senki sem merészelt volna; mert utjában állot
tak a sebészetnek mindazon veszélyek, melyeket az antisepsis kikerülhe
tőkké tett, milyenek a kórházi üszök, pyaemia, septikaemia stb. Az antisepsis 
tette a · sebészetet oly merészszé, hogy most már bele mer hatolni a 
test minden üregeibe, s hozzá mer fogni a test bármely elfajult szervének 
kiirtásába. Egymás után kerülnek felszinre oly mütétr.k, melyeket a régi 
sebészet ha egykor-máskor megkisérlett is, veszélyességöknél fogva elhagyott, 
mint p o. a golyva kiirtása, az ízületek e s o n k o 1 ás a, a genymell bemetszés 
utján kezelése, az epekövek műtét általi eltávolítása, a gyomor részletes 
kimetszése, a belek csonkolása, a petefészkek, a méh teljes kiirtása, a hugy
hólyag és méh egyes részleteinek eltávolítása, a genyes hashártyalob has
metszés utjáni kezelése, s a bártyalob mellett indokolt petefészek-t-Omlö 
kiirtása, a lép, vesék, a máj kis részének s agyrészleteknek eltávolítása, a 
gégefő kiirtása. Mindezen mütételek végrehajtásától irtózott az orvos az 
antisepsis előtt, tapasztalva azt, hogy sokszor a legegyszerűbb csonkítás, 
egy tályog felnyitása után is veszélyeztetik, főleg kórházakban, a járulékos 
sehbajok a beteg életét s az orvosi tudomány hitelét és tekintélyét. - Az 
antisepticus e~járás elháritván ezen utóbajokat, a műtő-sebészet vakmerősége 
nagymérvben fokozódott, minélfogva a véredények, sőt a sziv egyes részle
teinek kiirtására is tettek állatokon kisérleteket. Az emhernél azonban to
vább nem mentek, mint a szivburok bemetszésére, hogy onnan a szivburok
lob genyes terményét kibocsássák, mi egy esetben R o s e n s tein leydeni 

7 
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tanárnak sikerült is. Alt ha u s edinburgi tanár pedig az aneurysma aor
tae tö?b, ese~ében. me&kisérlette annak, electrol}ticus utoni gyógyitását s 
ezen k1serletei beb1zony1tották, hog,r a \'ert az üterdagban meg lehet alvasz
tani s a beteg életben maradhat. 

Min.dezen kísérletek és törekvések kétségtelenül bebizonyitották, hogy 
az emben szervezet egy oly snbstratum, melylyel okkal-móddal io·en sokat 
merhetünk, de hogy ezen rohamos haladás mf'llett elmaradl1atlan~k voltak 
a tulzások is, az nagyon természetes 

lly tulzásnak tekinthetjük~ re und azon vérmes reményeit, miszerint 
a méhrákban szenvedő nőt. a méh teljes kiirtása által meamenfüetni vélte. 
Ellenébe1.l K o v á cs József egyetemi tanár s hazánk ~lső műtő oHosa 
azonnal kijelentette, hogy a m éh kiirtás j a v a 11 a tát m éh rák 
ne:n k~pezheti, ~~ig egyé.b kóros elfajulá.sok miatt nagyhirü tanárnnk a 
meh res~letes kurtását S3:Ját mó~szere szermt, melyet a XXI-ik nagygyülésen 
adott el?, a l~gfényesebb ered~enynyel gyakorolja. 
, Sz1°:tén ily tulzásnak tekmtenclő azon néze~ miszerint minden gyomor-

ra~ gyó~·.pthat6 a gyomor csonk o 1ásáva1. Erre vonatkozólag B i 11 r o t h azt 
ny1l~ámtJa, hogy nagyon soká kell keresni oly egyéniséget, kit a ráknak 
csakis a gyomorra korlátoltsága mellett, alkalmarnak ítélhetünk a ayomor-
csonkolásra. 

0 

, M~ghius~llt reménynek n~lvánitja Le y de n az idegnyujtásokat is, 
zsabák es gennczsorvadás eseteiben. 

. V ~gre. hogy t?bbet ne emlitsünk, tulzásnak tekinthe~jük azon nézetet. 
~~szennt a hyster~,a ,s azon alapuló elmekór meggyógyitható a petefészek 
lmrtása által. E mutet csak a~on határok között mozoghat, melyeket Rzá
mára, annak első megalapitója B a t 1 e y Amerikában kijelölt. s melyeket 
Tan f f e r budapesti egyetemi tanár, a budapesti orvos-eo-yletben 12 esete 
alapján legutóbb kiff'.jtett. _ 

0 

-· , Meg kell ~ég emlékeznünk a lép- és vesekiirtásokról. A lépkiirtások 
to~·tenete megtamtott bennünket arra. hogy a lép kiirtása csak teljesen el
fajul~ lép mellett yégezhető sikerrel, s hogy a betegek addig össze nem 
szedik magukat, m1g a lép müköclését a paizs-miriay tulteno·ésével nem 
pótolja. . 

0 0 

A mi a vese-kiirtásokat illeti, a francziák mindenkit elítélnek ki a 
ve.sét irtja, pedig a statisztika azt tanitja, hogy az egyik vese a sze~·vezet 
mmcl n károsodása nélkül kiirtható, miután 56 esetben csak 27 halt 1neo· 
tehát ~eve~~bb felénél. A kórtörténetek azt is bizonyitják, hogy. zseng~ 
korban is kmt!rntó i lega~ább J e_.s ~ o p esete 2 1/ 2 éves gyermek volt, s a 
vese-en?~phalo1d1, miatt ve~~ett mutet }!tán életb,en maradt. Egyébként; hogy 
a ves~km tásokn,tl kedve~obb. eredmen:y: éresse~ el, szükség kutatnunk a) 
azon .Jelek után, melyek?ol bizto~an fel1smerheto, hogy csak az egyik vese 
be~eg ; b) tam~mányozm kell, va]On a hashártya ürén kívül eső eltávolitási 
mód, ~~-ágyekmetszés vagy a hasn;etszés javaltabb-e az elfajnlt 
vese kmtásá~·a_? A .tap~sztalat ezen kérdest még el nem döntötte; jól
lehet az ~dd1g1 ,statisztika , az ágyékon tett metszés javára szól, mert 28 
1rns:netszessel vegzett mütetel 18-szor, ágyékmetszéssel végzett 28 mütétel 
pedig csak 9-szer végződött halállal. 

Mindezen n;erész mütételek csak a L is te r-féle antisepticus eljárás mel
l~tt let.tek lehetsegesekké. De egy dologban nem volt segélyünkre a L i s te r
~~le eljárás, ~eveze~esen az üregekben végzett mütételeknél. Ezen hiányt jó 
Jeszben pótol.Ja a J o e~ o f o 1·m, mely saját tapasztalataink szerint is a Jea
áldásosabb szerek egyike az ujonnan felfedezett és használatba vett szer~k 
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között. Gyógyjavallatai és ellenjavallatai szabatosan vannak formulázva 
Falk s o n königsbergi tanár által a „G y ó gyász a t" f. évi 31-ik, jul. 29-kén 
megjelent számában. 

A mily uralgó állást foglal el ez idő szerint a sebészetben az a n ti
s e p s is, ép oly fő-főszerepet játszik jelenleg a belgyógyászatban a heveny 
és lázas betegségekben az a n ti p y re s is. Sőt L i eb e r m e is te r oda nyi
latkozik, hogy az antipyresis több életet fog megmenteni, mint az antisep
sis, már csak azon oknál fogva is, hogy a lázas betegek száma sokkal na
gyobb -a sebészi betegek számánál. 

Az ujabb kor vizsgálatai ugyanis kideritették, hogy a beteg hőfoka 
emelk(lclésében veszély rejlik a beteg élete ellen, s ebből kifolyólag felada
tul tüzetett ki a gyógyitó orvosnak, miszerint a hőemelkedést csillapitsa 
vagy direkt melegséget elvonó fürdőkkel s borogatásoklrnl, vagy a hőt le
szállító gyógyszerekkel, milyenek a chinin és salicyl. 

A közelebhi években más lázcsökkentő szerek is hozattak javaslatba, 
névszerint a clihyclroxylbensolok: a rcsorcin, hydrochinon, chinolin, - carbol, 
cresotinswas natron stb. s tétettek is velök, miként a szakközlönyökből 
olvastuk, Korányi tanár, Du 1 ács k a és Két 1 y közkórházi főorvosok osz
tályain kísérletek s kétségkivül számos gyakorló ol'l'osok által. Ezen ujabb 
szerek közül saját tapasztalataim után a cresotinsavas natronnak adom az el
sőséget, mely a budapesti tapasztalatok szerint is jó lázcsökkentő s ugy
látszik, hogy a hagymáz tartamát is rövicliti A clihydroxylbensolok, chino
lin, resorcin, - carbol szintén jó hatásnak, mint az dr. Ma n cl 1 közkórházi al
orvos kísérleteiből s ifj. dr. Bók a i J. közleményeiből kitűnik. Hogy azon
ban a resorciu annyira alkalmas volna a lrngyhólyag, vastagbél bajaiban s a 
syphilisben gyógyeszközként szerepelni, mint A n cl e e r állitja, a budapesti 
Rókusz-kórház VIII. osztályán tett tapasztalatok alapján tévesnek bizonyult. 
Egyedül a hagymázban látszott az dr. H o ch b a 1 t K. X. orvosi osztályán jó 
hatást gyakorolni. -

A nagy világirodalomban közzétett antipyreticus eljárás a betegségek 
lefolyását sokkal keclvezőbbekké tette; hagymáz s tüdőlobban szenvedő be
teg sokkal kevesebb hal el, mint 10 év előtt. De az is kiviláglik, hogy 
ezen hatás csakis a folytonosan alkalmazott s mérsékelten gyakorolt láz
csillapitóktól várható, vagy az időnként alkalmazott hőcsökkentőktől ; mert 
a hirtelen alkalmazott lázcsökkentés, mit a salicyl idéz elő) collapsushoz vezet 
a nélkgl, hogy a betegség alatt az agyban előforduló zavarokat megszüntetné. 

A talában az antipyresisre vonatkozólag abban a nézetben vagyok, 
hogy az napjainkban tulszigornan vétetik igénybe; és pedig azon oknál 
fogva, hogy az orvosok nincsenek kellő bizalommal a szervezet hőszabá
lyozási képességében, holott akárhányszor tapasztalhatjuk, hogy 40 --42 fo~
uyi láz után rögtön bekövetkezik a clefervescentia Tapasztaltam azt is, 
hogy a r(lnclesnél magasabb hőfok, p. o. 39 foknyi láz, nincs oly pusztító 
hatással a szervezetre, mint közönségesen gondolják Egy 4-5 éves gyer
meknél vörheny és roncsoló toroklob után 4 hétig állandó3Jl észleltem 39 
foknyi hőmérséket, mindamellett, hogy a gyermek élénk jó kedélyű volt s 
igen jó étvágygyal bírt. 

És valóban emelkednek i~ már hangok azok ellen, kik az antipyresist 
tulszigoruan s nagy mértékben követelik. lgy a mult londoni congressuson 
John Ha cl cl o n kijelentette, hogy a német orvosok véleménye az anti1)y
reticns eljárás tekintetében i n c orr e c t, mert 1. hányszor oly magas, még 
pedig folytonosan a test hőmérséke, milyent a német orvosok veszélyesnek 
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tm·tanak az életre nézYe, s a beteg mégi;; teljesen felépül. 2. Látjuk, hogy 
a mely hőfok egyik betegségben vé;;;zthozó, másik?a1i,, épen nem n.z. 3. ,,tJ g'yan
Pgy betegség hasonló jelek között halálosan vegzodlk 3larsony h~fokk~l, 
halálosan réo·zöclik magas hőfokkal ; - cle azonfölül még károsnak is n.y1l
vánitotta, m;rt collapsnst és szivgyöngeséget icléz elő. S ekként az ant1py
resis kérdésében is elmondhatjnk, hogy i n rn e di o veri t a s. 

A jelenkor bmárkodásának egyik igen érdekes tárgya az agy pbysi~
logiája s pathologi~ja. Poglalkozuak is vel,e számos~n, _b~r szö~ev~nyes ~s 
rejtélyes szerkezeténél fogva a lelt eredmenyek ~rtek.es1te.se mrnchg /. nclwz 
dolog fog maradni. Pigyelemmel kell azonban lnsérm mmden. lm~at,Lst, ha 
nem tudj nk is egyelőre, hogy mi.nő hasznot fog az nekünk haJtam a. gy~
korlati életben , lia megismPrtet bennünket P a re u s a e ere b r i n es 
hom o c ere b r i n alkatrészekkel, 'i' h n di eh u m ::iz agy vilanymentcs 
anyagával a pbrenosi~nal, ~ovábbáp-s.yeh~si_n, aesthesinnal; „cle 
rovásra kell vennünk, m3:Jd megiön annak is az 1de.ie, hogy hasznát vehessuk. 

Ismerik önök nagy vonásokban Jrritsch, Hit.zig, ferrier, Munl~ 
rlettani kisérleteit s nem kerülte el figyelmöket Bók a i A r pá cl budape~~1 
egyetemi tanársegéd műve "a központi idegrendszer befolyásáról a test ho
kormányzására" s Balogh Kálmán egyetemi tanár m~ve, mr,lynek fel
adata volt fellelni az agy kérgében azon helyet, melye~ mgerelre á~al,áno s 
rángások keletkeznek s ő ezen he~yet, a homloktekervenyben,. a .!(~zept~~ 
kervényben s a Sylvius árka feletti reszben lelte. - A londom gyulesen is 
élénk vit:i, folyt ezen ugyne1ezett psychomotor centrumok_ felett, G_ olt z 
strassburgi tanár s P e rr i e r tanár között. G o 1 t z ugyan1s azt á~btott::i, 
hoo·y azon tétel miszerint az agy kéregállományában volnának bizonyos 
psychomotor c~ntrumok s specialis érzések számára különböző, az agykéreg 
különféle helyén fekvő központok, 1 e g alább kutyánál téve s. F _e r
r i e r pedig ennek épen az ~llenkezőj,ét állitotta,. t. i. azt,. h??'yha „ a maJom 
psychomotor centrumának-bizonyos reszét eltávohtotta„ mrnd1g bekovetkeze~t 
a hüdés az elienkező oldalon s ezen bénulást mindig követte clegeneratio 
descendens, mely a sértett h~lyről kiindulva folytatódott a gerinczagyon át 
a bénult izom környi idegeibe. 

A kisérlettevő tudósok ily ellenkező véleményei között, nekünk gya
korló orvosoknak nem marad más feladatunk, mint kutatni, hog_y a beteg 
ágynál észlelt tünetek megegyeznek-e azzal, mit a kisérletek előnkbe tárnak\' 
S ha e czélból végig tekintünk az irodalmon s látjnk, h~f5Y. Beek„Generalarzt 
a 14-ik hadtestben Poroszországban a koponyasértésekrol ll't muben felhoz 
7 esetet, melyben a homloklebi:lny el volt roncsolva1 egyet1 melyben a 
halántéklebeny sértetett, két s ér té s t az oldallebenyen, egy e t a nya~
szirtlebenyen s azok következtében semmi zavarok sem mutatkoztak a mú
ködésben, s ba pedig mutatkoztak, akkor soha sem győződhetett meg arról: 
hogy egyedül a kéregállomány sértetett ~sak meg: nem fog csudálkozm 
senki azon. ha találkoznak oly orvosok, kik nem hisznek abban, hogy az 
aay fölületén körülírt központok léteznének. 0 

Ily értelemben nyilatkozik ós pedig igen elhatározottan a Cbarité Au-
ualen VI. évfolyamában Westpbal. ezt mondván: „Es gilt mir dnrch die 
pathologiscb-anatomischen Thatsachen nicht als erwiesen, dass. an. den von 
den Autoren naher bezeichneten Stellen der menschlicben Gelmnrmde be
stimmte sogenanntc motorische Centren existiren, deren Zerstörnng, in 
G egensatze zu állon übrigen Theilen cler Rinde, Labmung, u.nd deren 
Reizung Krampfe gewisser Glieder resp. Muskelgruppen bervorbrmgt Aber 
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auch die physiologischen Thatsachen clienen im Gruncle dieser Lehre nicht 
zur 8tütze stb." 

Jgy állván a dolgok, ezen kísérletek egy jó r~sze csak törté":e~i )elen
tőségüvé válik, a nélkül, hogy azok, kiknek eredmenye a tónyek iteloszéke 
előtt helytelennek bizonyul, elvesztenék munkálatuk jutalmát, a tudomány 
elismerő köszönetét. 

Az orvosbuvárok hangyaszorgalmu kutatásaik folytán uj alakot öltött 
a közelebbi évben az emberiség legöldöklőbb betegsége a gümőkór (tuber
l:ulmihi) taua is. Ti~ztelt kartársaim nagyon jól tudják, hogy a Laen?ec által 
megállapitott nézet a gümőkórról mily. változásokat szenvedett y 1 ;·cl~ o w 
últal. ki a sajtos metamorphol31 st, s Buhl által, ln 1S1net a 
cl e ti q u a mm a ti v p n fl u m o ni át vezette be a tudományba, R mások ál
tal Lc>gnjabban V i 11 e min szerzett magának e téren ~nyé1>zhetlen érdeme
ket az által, hogy kimutatta, miszerint : 1. A tüdővész, miként átalá,ban „a 
gümőkóros hetegségek, specificus bántalom 2. Az oka egy átoltható tenyezo 
U<'ll rejlik. 3. Az átoltás emberről tengeri nyulra könnyen eszközöl~eiő s hogy 
ennélfogva a gümőkór az átoltható betegtiégek osztályába tartozik 8 a no
solouicns sorozatban a syphili ti mellett foglal helyet, de talán még köze.lebb 
áll~ takonykórboz. - A Villemin nyomán l1aladn pedig Klebs 1

) k1sé!·
letei folytán azon eredményre jutott, h?gy a szarvasmarhák: gyöngykó1:i_a . 
eredetét ugyan azon méregnek köszöm, melynek az emben tubercl~los1s 
és G e r 1 a ch 2) a gyöngykórgiimőkkel beoltás által ugsanazon eredmenyre 
jutott, a milyenre a gümőkóros emberek gümőanyagárnl rnló beoltásokkal. A 
gyöngykóros t ehén tejével táplál~ozá,s szintén a gümők~r fellé11ésfhez veze
tett. ]~zen kísérletek sokszorosan rnmeteltettek, 8 B o l l 1 n g e r 1) es 0 r t h4.) 
mind táplálási, mind oltási kísérleteikkel analog eredményekhez jutottak: 
Uu·yauezen eredményeket észlelte A u fr e ch t 5) Magdeburgban 23 rendbelt 
ki~érleténél, melyek közül csak 2 maradt eredmény nélkül, csakhogy ő 
ezen kérdés megoldásánál elődjeinél két tekintetben tov<~bb haladt .. N ereze
teseu a legegyszcrübhen oldotta meg azon feladato~, m1~épen ~el~,etség_es a 
gyöngykóros tehenek tejével való ragályozást elkerülm ?. !Clserlet~!b~l t. 1. az 
vilá()'lott ki, h o gy a gy ö n gy k ó r o s á 11 a t o k t e .J e n e k f o z e s e el e
j é t 

0 

v eh e t i a mi 1 i a r t n b e r c u 1 o s i s k ép z ő d é s én e k s ennélfogva 
·3zt ajánlja k ü 1 önös e n ki s gy e r m eke k né 1, h o gy soha nyer s 
tejjel ne tápláltassanak. . , . 

A második lépés, mely a tuberculos1s lényegenek pontosabb megrn
merésére utat tört, abban áll, miszerint kimutatta , hogy a gümő k köz· 
pontja nem szétesett se jtekből. hanem microorganis
m u sok b ól á 11. Csakhogy ezen bacteriumokat azon módszerrel, mely 
minden más bacterium-szinezéseknél neki a legjobb szolgálatot tette, a 
jelen esetben nem sikerült fölismerni. . , . . . , 

Az A u fr e ch t dolgozatának megielenese után mmtegy 3/ 4 ev mul va 
megjelent6) cl r. Koch f. évi mart. 24-én , a berlini orvol;-ogylet gyülé-

') Kleb> Zur Geschicbte der Tuberculose. Virchov. Archív. Banrl -W. 287. 1. 
2) G e r 1 a e h. Hannoverischer J ahrdsbericht 127. J. Idézve Virchov-Hiracb J ahr. 

Da. flir 1870. B. I. S. fi 12. · 
") Il o 11 i u g e r. Übcr lmpf- u. Füttcrungs-Tnberrulosc Archiv._F. exp. Pathologie 

J. s. 355. 
4 ) Orth Bxperimentclle Untcrsuchungcn über Füttcrnngs-Tuberculose Virchov. 

Archiv. B. 76. !. 2l 7. 
6) A u f re eh t. Pathologische MHtheiluagcn. Magueburg 1881. 32. 1. 
6) Perliner Klinischc Wochcnschrift. 1882. 15. szám. 
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sében tartott értekezése, melyben a microorganismusok előjövetelét a t u b e r
e u 1 u m o k b a n szintén konstatálta s e tuberculosis ismeretét lényegesen 
előmozdította 1. az által, hogy a t u b e r k u 1 u m bacillusait szinezés által 
ismertette, s jobb instrumentumok segélyével pontosabban leirta, 2. pedig az 
által, hogy kimutatta, miszerint kizárólag ezen bacillusok által, nem pedig ne
talán ezekhez tapadt korpuskularis vagy chemiai anyag által1déztet.hetik elő 
a tuberculosis. Ezen kimutatás az által sikerült K o eh na k, hogy az em
beri vagy állati t u b e r e u 1 nm o k b ó 1 eredő bacillnsokat az állati testen ki vül 
alkalmas talajon 37-38° hő mellett tenyésztette, egész a 8-dik gene
ratióig s ez utolsó nemzedékeket is teljes sikerrel oltotta be nagyszámu 
kísérleti állatokba. Ezek szerint megczáfolhatlanul be van bizonyítva, hogy 
a gümőkór ragályozás utján származhat. 

Fel kell - még említenünk az Eh rl i eh*) felfedezését is, ki a tü
dővészesek köpeteiben is megtalálta a t u b ere u 1 u m ok bacillusait, melyek 
bárki által is, ki a górcső kezelésében 'jártassággal bir, 400-500-szoros 
nagyításnál szemlélhetők. 

Orvosi tudományunk itten vázolt kimagasló vivmányai után már most, 
úgy hiszem, jogosítva vagyunk némely következtetések levezetésére. Neve
zetesen pedig: 

· I. Az antisepsis vívmányai alapján követelnünk kell, hogy a Mboruban 
az antisepticus eljárásra nagy . gond fordittass ék. Csakhogy miután sokszor 
napok telnek el a meglövetés s azon idő között, mikor a sebesült szakértő 
által beköthető, vigyen magával minden katona egy antisepticns t a mp o n t , 
mely jodoformmal, bórral vagy salicyllel van impregnálva, mint N u s s b a u m 
ajánlja és egy ruganyos nadrágtartót, mint E s m a re h követeli, hogy azt az 
elvérzés ellen felhasználni léhessen. 

II Ha a katonákról gondoskodnak a vöröskereszt egyletek, illő, hogy 
a polgárság jóllétére is- hasonló gond fordittassék s e czélból alakítandók 
oly egyletek, milyet Esmarch „Samaritaner Schule" néven ter
vezett, melyeknek czélja legyen egyéneket képezni, kik szerencsétlenségek 
alkalmával az első segélyt az orvos megérkeztéig· meg tudják adni. 

Ill. A tüdővészről előadottak alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a köz
egészségi intézmények fejlesztését sürgessük , a nemzedék erősbitésére 
közreműködjünk, s az egészségtannak köteles tantárgykép tanítását követel-
jük az iskolákban. · 

IV. Az antipyreticus eljárás legjobb bizonyság arra nézve, hogy az or
vosi tudomány szakított a S k o da által inaugurált nihilismussal, s mind 
a belső, mind a külső bajok gyógyításában tevékenyen jár el. S miután na
gyon sok életet tud megmenteni, az állam érdeke a népesség javára köve
teli, hogy az orvosi segély mindenütt kapható legyen. E végből áldozatot 
kell hozní s több orvost alkalmazni állandó fizetéssel. Ha az 
állam milliókat tud költeni a hadsereg egészségeért, akkor költsön azon 
milliók egészségeért is, x.ik az állam terhét viselik; mert különben Pljő az 
idő e követelmény elhanyagolásával, hogy s e m az á 11 a m na k nem 
lesz erős katonája, sem munkabíró jólkere ső adózó 
polgár a. 

Ezzel az o.rvosi szakosztály gyülését megnyitottnak nyilvánítom. 

*) Deutsche Medicinische Wocbenscbrift 1882. 270. }. 
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Hr. Patrubány Gerö: .A. roncsoló toroklob Budapest főváros 
területén 

188 1. év i junfos 1-jétöl 1882. évi május 31-ikéig. 

A) Megbetegedés. 

1. Kerületek és h ó napok szerint: 

Az 1881. évi junius hó l-j étől, a fenálló bejelentési kötelezettség nap
jától kezelve 1882. évi május hó utóljáig a gyakorló és kerületi orvosok, 

0

kórházak és gyógyintézetek részéről 773 roncsoló toroklobeset j elentetett be. 
A bejelentett megbetegedési esetek kerületek és hónapok szerinti el

o:;ztását a következő táblázatos összeállitásban mutatjuk ki: 

11 
1 8 8 l. évi 

'1- • •• ·m ... 

i h ! ~ ; I ~ ~ I "' "' ;.. 

Ös:;zesen Kerüle t E .e "' s ... .e 
N "' 8 1 "' "' "' "' .e 

"' -~ 
p +' 

-0 "' ·::; p., 
bD "' 

+' ~ ~ 1 "' .e '"' 8., 1 -;;;' f 
"' ~ "' ~ 

,.!<! 0 
-0 1 .~ ~ s '"' 8 "' 0 <:: 

5 1 
! 

9 1 I. 3 3 7 Ll 3 5 J~ 1 
3 -1 6 57 

II. 10 2 6 7 5 6 11 2 3 5 7 76 

31 
1 5 1 - 1 2 1 - 42 III. 2 2 5 13 8 - 2 1 

1 

IV. 3 1 - 1 31 2 9 6 1 1 (j 1 3 1 36 

v 
1 

1 3 1 1 4 4 ö 5 1 - 1 ö 1 9 
2 42 

VI. 7 6 6 7 14 9 10 10 18 r 15 12 10 
1 

1'?4 

vu. 3 10 4 7 18 14 14 12 10 20 8 11 131 

VlII. 10 6 16 11 lG 28 13 13 9 17 1-1 11 164 

IX. 3 1 

~ I 
3 9 9 18 11 7 5 2 2 72 

x. - 6 1 - 2 7 
1 1- ~ 2 2 1 25 

Útról - - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 4 
' ' -

Összesen 11 42 1 43 1 44 5') 1 86 1 8) . 93 11 78 1 61 ; 78 1 61 1 b2 11 773 

Ebből azt tapasztaljuk, hogy legnagyobb számban a Vlll. kerületben 
fordult elő: 164 esettel; legkisebb számban a X. kerületben 25 eset; ut
ról jött 4. 

Miután azonban az egyes kerületek lakosságának száma közt felL?uöe!l 
uagy különbség van, a felsorolt számok valódi értéke csak akkor tümk lu, 
ha ezeket az egyes kerületek lakosságának számával arányba hozzuk. 

Azért szükséges volt az egyes kerületekben előfordult esetek számá~ 
ngyana'zon kerület 1000 lakosságára átszámítani. A legnagyobb bete~ec1és1 
arányszám a II. kerületre esik, azaz 1 OOO lakos után 3· 14 betegedés1 eset 
jut, második helyen a X. ker. 2·84 betegeclési arányszámmal, ez után kö
,·etkezik a VIII. ker. 2·56-tal, a JX. ker . 2·38, a VI. ker. 2·18, VII. ker. 
2·3, az l. ker. 2· 11 , kis arányszám esik a 111-ik J ·70, az V. t ·26, legkisebb 
a IV. kerületben J ·24 számmal. 



/!/ 
1 

1 
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A me?betegedések időb~li eloszlásánál tapasztaljuk még azt is, hogy a 
~egbetegedes.ek .száma a te~opontot cleczember hóban 93 esettel éri el, leg
kisebb szám JUnms hóra esik 42 esettel ; deczembertől jnniusig az esetek 
száma - márcziust kivéve - kevesbedik, mig szeptembertől deczembr,rig 
határozottan emelkedik. · 

Átalában tapasz~alható, . hogy á téli ( október--márczius) hónapok 
alatt, szemben a nyán -- ápnl - szeptember - hónapokkal, á megbetege
dések ~,agy~bb számban fordulnak ~lő . A hat téli hónap alatt 481 eset for
dult. elo, m1 az összes megbetegedések (773) ö2 százalékát teszi, mia a 
nyán hónapokra 292 eset = 38°/o esik. :Felemlitendőnek tartom hogy"' az 
esetek kevesbeclése dec~emb.er h?tól májusig beáll~,tt, daczára an~ak, hogy 
az átalános halálozás, es mmt bizton következtetheto, ennek megfelelő áta
lános betegeclés, eddig, járványos idő kivételével nem tapasztalt maga8 számot ért el. ' 

Az egyes hónapok alatt előfordult betegeclési esetek számát 1000 la
kosra átszámitva, - a főváros lakosságát az 1881 . évi népszámlálás szerint 
359,821 . polg. lakossal véve fel, - a következő sorozatot nyeijük: 

M: e g b e t e g e cl e t t 1 OOO l a k o s u t á n : 

1881. junius hóban = O·l l °lo 
„ julius „ = 0 12°/

0 „ aug11szt. „ = 0·12°/0 „ szeptemb. „ = 0·15°/0 „ október „ = 0·23°/o 
„ novemb. „ = 0 23% 
„ deezemb. „ = 0·26°/0 

1882. január „ = 0·22°!o 
„ február „ = 0·17°/0 „ márczius „ = 0·22°;6 „ április „ = O· I 7% 
„ május „ = 0·15"/0 

A lefolyt év alatt 1 OOO lakosra összesen 2· 14 °fo. 

2. N e m s z e r i n t: 

A megbetegedettek nemét. tekintve utalunk az itt közlött összeállitásra 

l 8 8 1. évi l 8 8 2. évi 
.... 

00 Q) .... .... Nem "' .0 Q) Q) 00 

Összesen 
...., 8 .... .0 .e .... .;::? ~ "' "' Q) 

\1 "' ; Q) -s 8 "" .~ "' +' .0 ::; "' 
:~ 11 ·a ::; p., 'O Q) Q) u 'a ;; llO Q) ;l;; > u .... .... 

::; ::; „ 0 Q) .0 "" p., ..... ..... "" "' 0 e:= -0 ~ 8 ·oe 

Férfi 18 1 14 1 24 30 35 45 49 42 33 30 131 1 23 374 
Nő 24 29 20 20 51 40 44 36 28 48 1 30 29 399 

Összesen / 42 143/44 - -- - - -
78 ifil/ 5·2 

----50 86 85 93 78 61 773 

E szerint. mindössze 37 4 fi, 399 nő s igy 22 esettel több nő betege-
dett meg. " 
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Tekintettel az egyes hónapokra, figyelemremé1tó különbség alig em~it
hető föl. Márczius hóban 18-al, julius llóban l 5-el é::> október hóban 16-al 
betegedett meg több nő mint fi. 

3. Kor szerint: 

A megbetrgeclettek életkor szerinti összeállitását a kö1'etkezőben adjuk: 

B e t e g e d é s 
f Az 

életkor szerint férli nő összesen llsszrs megbete-
gedés hány szá-

zalékja 

0-1 év 19 1 17 

1 

36 4"66 
2 39 34 63 9·41 

" 38 79 1022 3 41 „ 
37 87 11'26 4 50 

" 33 67 8•67 5 ,, 34 
6 

" 2ü 32 58 7'50 
7 24 19 43 f,·56 
8 " 16 32 4•14 16 

' 12 13 
1 

25 3•23 D 
10 " 9 7 16 2·07 „ 

12 J6 2·07 11 4 
" 9 6 15 1·94 12 „ 

13 " 4 3 7 0·90 
14 5 10 15 ·95 

" 5 5 0'65 15 
" -

1 )-2) 10 23 33 4'27 
20- 25 

,. 
7 ]Ö 22 2.85 

" 25 - 30 3 11 14 1•81 
" 30-35 " 11 14 181 " " 4 6 o·64 35-40 
" 

1 
40-50 7 4 11 1.4'1 „ 

2 3 0'39 50- 60 " 
1 

Ismeretlen koru 50 47 97 12·55 
Összesen 11 374 399 773 11 100 00 

E szerint a roncsoló toroklob a csecsemőkortól az aggkorig minden ' 
életkorban előfordult. A legkisebb koru 2 nyolcz napos csecsemő, a legidő
sebb 63 -éves agg. Főleg a zsenge nem-iskolaköteles gyermekkor az, mely 
leginkább megtámadtatott 

Legnagyolib számban a 4-ik életévb.en levőkn~l \orclult e~ő 87 esettel, 
a mi az összes megbetegecletteknek ll ·2ö~-kát teszi. Ezen maximumhoz leg
közelebb a 3-ik életév 79 esettel, vagyis 10·22-Hrnl, a 2-ik év 73 esettel 
9·44~-kal áll. 

A 4. évtől felfelé az egyes években az esetek majdnem állandóan (a 
14-ik év kivételével) kevesebb számban fordultak elő. Jgy az 5. év ö7 eset
tel (8·67%), 6. év 58 esettel (7·5on és a 7-ik év 43 esettel (5·56-~) . 

Ezek után következik a 0 - 1 é1r 36 esettel ( 4 66 n Ezek között egy 
8 napos fin, egy 9 na1)0S leány, és két négyhetes leánygyermekkel. 

Ha 5-fl évet veszünk fel össlehasonlitásul1 akkor a következő soroza
tot nye1jük: 
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0·5 é\~g teijedő életkorra 342 eset = 44·25_
0
0.kal 

5·-10 174 
10 15 " " " " 22·50 " 

" " " 58 " 7·51 
15-20 " " 33 4·27 " 
20-25 " „ 22 2·85 " 
25-30 " " '' 14 " 1·81 " 
30-35 " " " 14: ]·81 
35-40 " " " 5 0·64 " 

1 O év) 45 - f>O " " „ 11 :: 1 ·42 
;50 - "· " " 3 " 0·39 " 

ismeretlen életkoru 97 „ 12·53 " 

k . , Ezen összehasonlításokból látható, h9gy leginkább a zse~ge gyermek
éi°:tk~:.;.a m;12 legfo~ékonTab,~ vol~ ezen. betegség általi fertőzésre, ezen 
44·25*-kát teszi. megbetegedcs e:,,1k' m1 az összes megbetegedéseknek 

. , Ha ehhez · hozzáves.~zük a 0-ik mint még nem-iskolaköteles évet 
ng.) a „rneg?etegedettek osszege 400-ra vagyis 51'75 o _ra emelkedik t h1. t 
ta.~bbe~s~l 6t ,ev~·e több m!)gbetegedés esett, mint az cl~beri életkor 'ös eszea« 
o 1 e e e1reue. · " 
. Az„ iskolaköteles életkor 6-15-ik évig 17 4 esettel van k s · , l 

~1 ~~ osszes megbetegedettek 22·51 .'!.-át. · vaO'yis alig 1/ _énél epr,ise_vcl, 
tobbJet képezi. 0 o · '5 va ,tm1ve 

A köYetkező életkor egyes évében mind O'yérebben fordult elő,· össze-
sen 102 esettel (!3·1!).g.). 

0 

A l~gkorosabb bete~ egy 63 éves özvegy nő volt. 
lO-ig i~~~~tv~. ;~n~e{s~mfid 

1
a megbetegedettek nemét, tapasztaljuk, hogy a 

9 
ü\e e e. a lH betegedtek meg nagyobb számmal összesen 

.A esettel; a 10. évtól felfelé a nők mutatnak 52 esettel nagyob'b ~~ámot. 

4. Lakhely. 

.· A m~gbeteg~deLtek Jakviszonyait. véve tigyclelllbe, az egye::; kerületek 
szeunt a kovetkezo eredmenyt nymjük: 

emeleten földsziut 
I. kerliletben lö 30 

piuczében 

. II. 
III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
x. 

" 16 44 
1 36 

" 21 9 

" 25 10 

" 33· 61 
19 59 

" 14 104 
" 13 38 
" 3 21 

1 
1 
3 

25 
22 
11 

Összesen 16 l 412 63 

„ E ~~rint legtöbb megbetegedés a fölc1~zinti lakásokban fordult elő 
~ss~e~:-n ~ es;~tel = 61'78fl-kal, ezutfo az emeleteken 161 eset 25·31-"-kal' 
' veg11: p~ncf en 63 eset !J·9lf-kal. 137 esetről az adatok hiányz~nak ' 

10 
r ny. a 10z~a a. megfelelő lakhely 1000 lakossági számával:' esÚ~ 

1
}

4
0 lakosia a foldszrnten 2·07-&, a pinczében 2·06" az emeletek lakó'. 

Lt percent megbetegedés. u' u a 
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5. Ható s ági int é z k e c1 és e k. 

A hol a beteget gyógykezelő orvos a betegnek elkülönítésére, - kór
házba szállitásának elrendelésére, - s egyéb közegészségi óvó rendszabályok 
keresztülvitrlére hatósági közeg közbejöttét szükségesnek jelentette, - vagy 
hol a bejelentési bárcza idevonatkozó adatai kitöltve, vagy kitölthetők nem 
voltak, mint az különösen akkor fordult elő, midőn az illető betegek magán
orvosok, kórházak és gyógyintézetek nyilvános rendeléseire jelentkeztek, hol 
is az illető rendelő orvos a betegnek közegészségi szempont alá eső magán
körülményeiről saját tapasztalata alapján tudomást nem szerezhetett, vagy 
ha ugyanazon házban vagy lakásban egy vagy többféle ragályos betegség 
több esetének jelenlétéről tétetett jelentés, vagy vég.re, ha a családban is
kolás gyermekek voltak, kiknek az iskola látogatásától való azonnal eltil
tása a gyógykezelő orvos hiányos adatai alapján lehetséges nem volt: mind· 
annyiszor a főorvosi hivatal szükségesnek tartotta az illető ker. orvosokat, 
esetleg a kerületi elöljáróság, mint I. foku közegészségi hatóság, közben
jötté1'el a szükségesnek mutatkozó óvó rendszabályok keresztülvitelére vagy 
annak ellenőrzésére felhívni 

Ugyszintén utasitotta a ker. halottkémeket, mint kiknek másodsorban 
minden egyes halálesetnél alkalmuk van az egyes házak és különösen a 
lakások közegészségi szempontból kifogás alá eső körülményeiről közvetlen 
tudomást szerezhetni, hogy a ragályos betegségek s különösen roncsoló 
toroklob folytán beállott haláleseteknél a szükségesnek mutatkozó óvóintéz
kedéseket elrendeljék; a lakók szegénysége esetében részükre a ker. elől
járóságnál készletben _lévő fertőtlenitő szereket utalványozzanak, s a mennyi
ben fontosabb esetekben további hatósági intézkedés szüksége forogna fenn, 
a kerületi előljárósághoz jelentést tegyenek. 

Ezenfelül a ker. orvos minden egyes ragályos kór folytán beállott 
haláleset alkalmából a ház-, lakás-, víz-, csatorna és egyéb n. helyi viszo
nyokból kifolyó körülmények megvizsgálására kiküldetett, ntasittatván egy
uttal arra is, hogy meggyőződést szerezzen, vajjon az elrendelt intézkedések 
valóban és kellően foganatosittattak-e? 

Honcsoló toroklob-megbetegedése.k alkalmából az alább közlött táblá
zat szerint összesen 317 esetben küldetett ki hatósági közeg. 

1 
Hatósági A Elkülönítés 

Kerület vizsgálat esz-
beteggel együtt Kórházba 

közöltetett 
lakó az iskolába eszközöl- nem eszkö· küldetett 

járástól eltiltatott tetett zültetett 

I. 24 15 39 17 ll 
II. 25 

1 

D 38 30 14 

III. 17 10 17 10 1 

IV. 14 8 22 11 5 
v. 22 i 13 13 20 l 

VI. 61 17 49 ~8 1~ 

VII. 64 34 55 56 7 
VIII. 60 34 79 60 12 

IX. ~2 4 26 23 9 
x. 8 5 16 5 1 

Összesen 317 149 354 280 73 
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Ott. 1101 az elkülönítés nem eszközöltetett, vagy azon eset fordult elő , 
hogy a halál igen röYid idő alatt álhán be, arra idő nem volt, - vagy a 
t.;8alád csekélyszámn nagykorn egyénekből álhán, szükségesnek nem tarta tott. 

Azon betegek1 kiknél a lakás egészségellenes állapota, különöl:leu zsu
foltsága folytán szükségrsnek mutatkozott1 vagy környezetök körében a kellő 
úpolásban nem részesülhettek1 - részben a gyal<orló-orvosok jr.lentései 
folytán <L ker. onosok közbenjöttével kórlJázba szállittattak. - 'l'öblJ esetben 
ható::;ági karhatalom igénybevétele mellett 

U) Halálozás. 

l. Kerületek és hónapok szerin L: 

1881. junius hó l-től 188~- évi mújus 81-ig roncsoló toroklob könt
keztében elhalt össze8en 218 egyén1 vagy az összcl:l megbetegedettek 
28·20 ° / 11 -ka. · 

Ugyanrzen időszak alatt történt átalfoos halálozást 13·058 esettel 
véve fel, annak [ '()t 0 / 0-kát teszi. 

1 OOO })Olgári lakosra, - a föv. iiolg. lako:,;ságát :Jfi!J-82 l lélekkel véve 
fel1 0 60° / 11 lialálozási eset esik. 

A halálozás helyi felosztásánál, cg_ybevetl'e ugyanazon kerületb eli meg
betegedéssel, a következő sorozatot nyeijük : 

Kerület 

I. 
II. 

III. 
IV. 

v. 
VI. 

vn. 
vm. 

lX. 

1 8 8 ], é v l _!~-·~ v ! 1J ____ -

1 1 w 1 i;l~r;;- 1 -

j Z S 1 ·, ~ .a '"' ~ . ' Ü:>8Zü8UU 

-~ 1 ] ·1 ! ]. 1 ~ 1 ~ ~ 1 -~ ] 
1

1 --~ 111 ·-~ 11 --=---==~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ·cc E ! 

- ,
1 

2 . - ] -1 3 1 1 :~~ 1
-- 1 1 l ;--2 ;~00; 

2 - 2 7 - 1 2 4 1 - 1 1 - i 21 =27 (j3 :: 

2 - 2 1 2 1 1 1 2 r-0-= 23·80 :r, 
-

1
1 - 1 1 1 - l - t i --; lb 3 88 .~: 

- 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 2 ' ü=W·Ofl :: 

1 2 1 ?, 3 2 3 2 1 6 2 1 2 i1 28=?2 67 J,;' 

1 3 ü 3 3 G 3 G 2 5 38=29·00 :: 
4 3 3 5 3 (j 9 1 4 3 6 47= 8·65,%' 

1 2 3 10 5 2 3 
x. 4 1 1 2 3 2 1 1 13=52•00 % 

Összesen /1 8 1 13 1 12 1 23 18 21 . 34 IJ 2 · 6 1 21 18 ·s jJ 21 s-..::-2s·34,% 

. Ezen. összeállitásból láthat_ó, hogy a halálozás legnagyobb számban a 
~lll, leglnsebb __ számban a IV·1k ker~letben fordult elö. Legnagyobb inten
~ ttásu a ~· ker~letben volt, a mennyiben a megbetegedettek 52° / 

0
-a halt 

el; a IX-1k keruletben ~, megbetegedettek 38·88o / 
0
-a; az V-ik kerületben 

30·09°/ 0 -a; a legkedvezobb volt a viszony a IV-ik kerületben 13·88°/ -al 
és az I-sőben 21·05°; 0 -al. " 

Az egyes kerületek Lalálozását ugyanazon kerület 1 OOO lakosával 
hozva arányba, a következő eredményt nyerjük : 
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az I-ső kerftlethen meghalt 12 beteg, vagyis 1000 lakoR után 0·48 ° / 0 0 

a II-ik 21 „ 
" " " 

0 86 
" „ 

" II-ik 10 
" " " " '' 

0·40 " . " " " lV-ik 5 )) " " " " 
0·17 

" " " " V-ik 1G ,. 
" 

,, 
" 

0·48 
" " " " 0·49 

" 
VI-ik 

" ii 28 
" " " " " VIT-ik 38 
" " " " 

0·6t 
" " " " V1H-ik 47 

" " " 
0·73 

" " " " TX-ik 28 
" " " " 

0·92 
" '' " " 1·48 " *) " 

X-ik 
" " 

13 
" " " " " 

Legnagyobb percentnáriót mn~at tehát föl _a X-ik .kerüle~_, a melrben 
l OOO lakosra 1·48° / haláleset esik; ezt követi a TX-1k kemlet 0 92 '/ 0 0 

halálesettel; a II-ik 
0
kerület 0·86 ° / 0 " halálesettel. Legkisebb szám a IV., 

nr ik és 1-ső kerületre esik. 
A halálozár; időszerinti elosztásából (lásd a fentebbi összeállitást) 

lá~juk, hogy legnagyobb halá~ozás, .m~gfelelöleg ~ betegedésnek, deczembcr 
hóra esik 84 esettel· a leglnsebb Jirnms hóra esik 8 esettel. A halálozás a 
6 téli Mnapban 13 t ~et, a 6 nyári hónapban összesen 87 esetet mutat föl. 

A halálozás időszerinti elosztását egybeYetve ugyanazon hónap bete
• gedési lét számáYal, a következő sorozatot nye1jük: 

Meghetegeclelt Meghalt A megbetegedések "lo 
1881. junius hóban 42 egyén 8 egyén 1904°/ 0 

julins 43 
" 

13 
" 

30·23 
" " " augusztus „ 44 

" 
12 

" 
27·27 

" szeptemb. 
" 

50 
" 

23 
" 

4G 00 
" október 86 

" 
18 20·93 • " " 24 71 november ·85 

" 
21 

" " " deezember • 93 
" 

34 
" 

36·56 
" 1882. január 78 

" 
21 

" 
27·00 

" " február · 61 
" 

16 
" 

26·23 
" " " márczius 78 

" 
21 27·00 

" " " 2!HO „ április 61 18 
" '' 13 25·00 • n május 

" 
52 

" " 
Ezen sorozatból kitűnik, hogy legnagyobb int e n s i t ás n szeptember 

hóban volt, mert a megbetegedettek legnagyobb 0 / 0 -ka halt el = 415 00° / 0 , 

ezután deczember hóban 36·56 11 / 11 volt, a legkisebb jnnius és október hóra 
esik, 19 04°/ 0 illetőleg 20·93° / 0 • 

A halálozásnak hónapok szerint 1000 polg. lakosra való átszámitásá
nál a következő sorszámot nye1jük 

*) A lakosok sz:tma tcszen 
az I-sií keriiletben 
a !I-ik 

lll-ik 
„ IV-ik 
n V-ik 

VI-ik 
VII-ik 

VllJ.ik 
IX·ik 
X-ik 

2G,938 
24, 163 
'>4 595 
28'.s7s 
33. 29 
56,929 
6l,526 
64,058 
31,240 
8,789 
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1881. évi junius hóban 8 haláleset, tehát 1 OOO polg. lakosra esik 0 02 ° / 0 -ék 

" " julius • 13 n " " " " " 0·03 " „ „ augusztus „· 12 „ „ „ „ 0·03 „ 
„ • szeptemb. „ 23 „ „ „ „ „ „ 0·07 „ 
„ „ október „ 18 „ „ „ „ „ „ . 0.05 „ 
„ „ november „ 21 „ „ „ „ „ „ 0·06 
„ „ deczemb. „ 34 „ „ „ „ „ 0 09 „ 

1882. „ január " 2 1 „ „ „ „ „ „ 0 OG „ 
„ „ február „ 1 G „ „ „ „ „ „ 0 05 „ 
„ „ mártins „ 21 „ ;; „ „ „ „ O·OG „ 
„ --ii aprilis „ 18 ;; „ „ „ „ „ 0·05 „ 

„ május 13 „ „ „ „ „ „ 0.03 
" A legnagyobb szám tehát 0·09 ° / 0 deczembr.r hóra, a legkisebb 0·02 ° / 0 

jnnius hóra. 
A lefolyt évben 1000 lakosra O·GO. 

2) Nem szerint: 

l 8 8 1. é v i 1882 évi 

Nem Összesen 

Férfi 3 7 8 \

1

10 9 14 ~ 13 [ 8 8 \ 11 5 11!) 

Nő 5 6 1 4 3 9 7 1 8 8 13 1 7 8 99 
- Ö-s-sz-es_e_n-j1--8 13\12!2sf i8 21 4 21 16 \ 21 _1_8_ 1_1_3___, , ___ 2_18--1 

A 218 haláleset itt közlött táblázatos összeállitásából megtudj nk, hogy 
20-al több fi, mint nő halt meg. jóllehet 25 n(ivel több betegedett meg mint 
férfi. A megbetegedett férfiaknak 31·82° / 0-a; a nőknek 23·32 ° / 0 -a l1alt meg. 
A férfi-haJottak az összes llalálozásnak 54·59 ° / 0 -át; a nők 45·41° / 0 -át teszik. 

3) K o r s z e r i n t: 
-

M e g h a 1 t A halálozás 

Életkor az összes ugyanazon koruak-
nál a megbetege-

férfi nő összesen halálozás hány dés hány százalé-
évek szerint százaléka kát teszi 

0-1 9 9 18 ' 3·25 1 50 
2 23 15 38 17'43 52'5 
3 17 2::: 40 18·35 50'63 
4 

1 

22 19 41 18·80 47·12 
I 5 ' 6 8 24 11 ·0l 35·82 

6 10 11 2.l 9.63 36'20 
7 3 5 8 3·G7 18•60 
8 3 4 7 3·22 21·87 
9 3 - 3 1'38 12·00 

12 1 1 2 0·92 13•34 
25-30 l - 1 0•46 -

Ismereti. koruak 1l 4 15 6•88 -
összesen 11 9 99 218 100·00 
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A halálozás életkor szerinti felosztásánál kitűnik, hogy ez a gyermek
korban a legnagyobb, tehát a legveszélyesebb volt; a kor nagyobbodásáral, 
veszélyességéből mindinkább vcszitett, ugy hogy a 9 éven tul csupán 3 ha~ 
J{tl eset fordult elő . 

A legnagyobb szánrn haláleset a 4-ik életévben fordult elő 4 1 esettel, 
a mi az összes halálozás 18 80 ° / 0 -kát teszi , ehhez legközelebb áll a 3-ik év 
40 esettel (18 35 °/0 ) a 2-ik év 38 esettel (18·43 °/ 0 ). A 4-ik évtől fel
felé a kor növekvésével a halálozás kevesbedett, ugy az 5-ikben 27 eset 
(11·010 / 11 ), G-ik évben 2 1 eset (9 63 °/ 0 ), ezek után következik a 0 - 1 életév 
18 esettel (8·25 ° / 0). A 7-ik évben s a 8-ikban 7., a 9-ikben 3 eset fordult 
elő, a 12-ikben 2, és a 27-ik évben egy haláleset. 

] smeretlen életkoru 15 Yolt ( 6·88 ° / 11 ) . 

Ha az egyes életévben történt Jrnlálozási eseteket ugyanazon évi meg
hetegedésekkel hasonli~juk össze, a következő eredményt ny e1jük. 

Fmialt 0 - l évig a meghetegedettek 50·00° / 0 

" 1 - 2 " " ,, 52·05 " 
" 2-3 " " 50·63 • 
" 3-4 " " " 47·20 " 
" 4-5 " " 35.82 " 
" 5-6 " " " 36·20 " „ G - 7 „ „ „ 18·60 „ 
" 7-8 " J) 21·87 " 
" 8 - 9 " " " 12·00 " 

Ezen sorozatból kitünik, hogy az első 4 életévben átlag fele halt el a 
megbetegedetteknek. E négy életévből legnagyobb százalék a 2-ik évből 
halt el ö2·05%-kal, a 4-ik évtől kezdve felfelé rohamosan apad a halálozás 
arányszáma. 

A nem-iskolaköteles (0-6) életkorra eső 400 betegedési esetből el- · 
halt 182, mig az iskolaköteles korban megbetegedett 17 4 esetre csak 21 
haláleset esik. 

4) Ha 1á1 o z ás napja. 

Hogy a halálozás a )\-ülönféle koruaknál a betegség hányadi]r napján 
állott be, erre nézve a következő táblázat szolgál adatokkal : 

Koru A betegség hányadik napján állott be a halál : 

év 12 i 3 14 15 6 17 8 9 !10!u \12j1314j15;16f11/18Jrn l20!21 !22 23 24 125 26:27f 8129)30 
1 

1 
0-1 1 4 2 2 2j 3

1

-
1 1 l - - -- - - - - 1 - - - - - - - - - - -

1-2 .'! 4 5 2 - 4 4 1 2 1 -- - 2- - - - - -- - - - - - - - - -
2- 3 4 6 6 51 6 3 3 3 2- 4 1 - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 
3-4 5 6 5 2 4 4 4 1 2 2 1 1 2- - - - - - 1- - - - - - - - -
4-5 3 1 7 2 3 - 1 1 - -- - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
5 - 6 1 4 4 2 1 2 - - - -- - 2- - - - -- - - - - - - - - - 2 
6-7 - 1 1 2- - - -- 1- - - - - 2- - - - 1 - - - - - - - - -
7- 8 - - 2 1 . - 1 - -- -- 1- -- - - - - - - - - - - r - - -
8-9 1 1- - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 - 12 1 - 1- - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -
27eveR =i= - ~!~ 

-- - - - 1 - - -1-- - - -
- 1- - - - - -1- - -

33 i314 8 4 6 2 = s a = ' . =1 összes. 24,25 7 7 1 3 
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Ezen táblázatból látható, hogy a betegség 3 első napj án a legtöbb 
haláleset fordult el ő (82) ; a betegedési napok számának növekedésével 
mind kevesebb lialálozási eset fordult elő ; legnagyobb szám a 3-ik napra 
esik 33 esettel. a 2-ik napra 25 esettel, a 28-ik napon 1, a 30-ik napon 3 
eset fordult elő. A 27 éves koru a 12-ik napon halt el. 

5) L a khel y. 

Az elhaltak lakviszonyait . véve fi gyelembe : elhalt a földszinten 135, 
az em~leten 44, pinczében 19. 

Osszehasonlitva a betegedésnél bejelentett lakviszonyokkal, a következő 
ere.dményt nye1jük : · 

Megbetegedett a földszinten 412, meghalt 135 32 73* 
" ;; " emeleten lGl , „ 44 27·321J-

" „ pinczében G3, „ 19 30· l 4~-

E szerint legnagyo bb számban halt.ak el a földszinten, legkisebb szám
ban a pinczében. 

J.,egnagyobb arányban a földsziuten, legkisebb arányban az emeleteken. 
Tsmeretlen lakásu 20 eset Yolt. . 

.. !1r~.uyba hozva a megfelelő lakh ely 1 OOO lakossági számával, esik a 
foldszrnti 1000 lakosra 0·6° J00 , a pinczében 0·62°1 00 , az emeleten 039° J00 

halálozás. 

G. V a g y o n o s s á g r a 11 é z v e : 

Tekintettel a szül ők va11y hozzátartozóik vagyonosságára, ellialt gaz
dag 0 ; középosztályn 39 ; szegény és inséges 163. 19 esetben az adat 
hiányzik. 

Dr. J(elen József': Pótadatok „A roncsoló toroklob Budapest 
főváros területén 

1881. évi j unins 1-jétöl 1882. évi május 31-ikéi'.g" czirnü frtekezéshez. 

. Az előte1jesztett kimutatás számokkal erősíti meg a ron csoló torol<lob 
okát, te1jedési módját s egyéb viszonyait illető eddigi tapasztalatokat, me
lyek a k övetkező tételekben foglalh atók össze 

1. A ron cs oló toroklob egye s e lkül önítet t cs op ort ok
b a n j e 1 e n t k e z i k é s t e r j e d. 

Nem l ~p fel nagyobb járványokban, számos egyénnek ugyanazon he
lyen rög-töm s egyidejű megbetegedésév1ll ; s a mint fokozatosan ter
jed, több kisebb házi járvány összegének képét tünteti fel. Ha bárhol i~ 
~ ehurczolt esetnek szorgos, következményeivel együttes elki.ilönitéBe a k ellő 
időb en nem történik meg, rövid időn ttjabb megbetegedések követik azt. 

2. A ron cs o l ó t o r ok 1 o b köz ve t 1 e n r a a á ly z ás á 1 t a l te r-
j e d 1 e gin k á b b. 

0 

A ragályzott egyén torokképleteiuek nyákbártyája di p h t e r i ti c u s tö
megekkelj ö~t éi:intkezésbe. A beteg által kilehelt, kiköhögött le vegő, az általa 
használt evo s ivó eszközök, zsebkendők, ruhák s más efféle tá rgyak viszik 
át a ragályanyagot, melyekkel érintkezett. 

Bizonyitja a közvetlen ragályzást a r. toroklob jelentkezésének módja 
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is. Az eseteknek túlnyomólag legnagyobb számában helybeli bántalommal 
kezdődik, s a hol átalános bántalom képében jelentkezik is, később fellépő 
torokbántalommal nem tartható elsődleges bántalomnak a vérmérgezés; ezen 
esetekben a ragályanyag nem a torok és orr nyákhártyáján át jutott a 
szervezetbe, de más, még pedig oly utakon, melyeken a ragályanyag nem 
egykönnyen tapad meg, sőt a melyek a felszivódásnak kiválóan kedveznek, 
-- s ez a belek nyákhártyája. Ezen esetekben az ételek közvetitői a ra
gályanyagnak. 

Legyen a ragályzó anyag lényege akár az emberi szervezeten kivül 
c~·cdő ó.s. tenyésző hasadó penészgombának külön válfaja, a micros1Joron 
d1phten~1c~1m (Klebs), akár pedig annak csak magasabb, a vér által faj la
g?s,~n lofeJleszte~t foka (fütgeli) : annyi bizonyos, hogy a ragályzás okai s 
v1vo1 szerves, szilárd anyagok. 

. A ,;·agál~ozás e-~~-etősége so~ mellékes körülménytől függ : a beteggel 
érmtkezo egyenre kulonfélekép irányult légvonat, a ragályanyagnak többé 
vagy kevésbé száraz volta, az illetőnek azon időbeli kórhajlama (toroklob) 
stb. határozó befolyással vannak a ragályozásra. A gyermekét önfeláldozás
sal ápoló anya pl. némely esetben büntetlenül csókolhatja azt meg, mig 
más számos esetben egy köhögési roham, vagy erősebb kilégzés átviszi a 
ragályt az ápoló onosra stb. 

· 3. A r o u cs o 1 6 torok 1 o b 1 e g nagyobb számban s 1 e g h e
v e s e b_b e na szegényebb néposztályt támadja meg. 

, '1'1sztátlan, gyakran rothadó anyagokkal fertőzött, túlzswolt lakások, 
( el_egtelen, gyakran rosz minőségű táplálékkal) kisérői a nyomornak, fész
kei a ragályanyagoknak átalában s előkészitői a szervezet fokozott se
bezhetőségének. 

A roncsoló toroklob csirjai teliát a fentebbiek szerint az 
e~bernek közvetlen közelébE·n s lakásában burjánoznak s ott 
mmt hatékony anya~ok hosszabb ideig lappanghatnak, mig valamely szerve
zetben alkalmas talaJl·a találnak, hogy ott a r. toroklob alatt ismert kór
képet előidézzék. 

4. A r. toroklob l eggyakrabban s legö l dök l őbben a 
2-5 életév közti kort támadja meg. 

A csecsemők több gondozásban részesülnek, az idősebb gyermekek 
némileg edzettebbek. 

5. A gyermekkorban fiuknál nagyobb a hajlam a r. to
roklob irányában, mint a leányoknál. 

G. A felnőttek közt több nő betegszik meg r. torok-
1 o b b a n, mint férfi. . 

,, .A. nők utalv~,k inká?~ a házi körre, kitéve a lakásuk részéről jelent
kezo ártalomnak, ok ápolJak a betegelrnt, tehát a ragályzás veszélye is na
gyobb náluk. 

7.Ai:. tor?ldob ellen~ben az életkornak egy szaka 
sem nyujt telJes mentesseget, valamint az eayszer kiá l-
l o t t b e t e g s é g s e m. 

0 

• 

8. A téli hónapokban nagyobb a beteaedés és halálo-
z á s r. t o r ok lobban, mint nyáron. 

0 

A zordabb időjárás okozta meghülések alkalmat adnak toroklobokra s 
c~ck álta~ alkal~as tal~t a ragály, felvételére. A zárt, kedvezőtlen időjárás 
k~vetkezteben alig szelloztetett, füstölt, nedves meleg lakások alkalmas ta
laJt szolgáltatnak különféle penészgombák kifejlődésének. 

* 
8 
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Az elősorolt tételek k\jelölik a védekezés, az 6 v ó rend szab á-
1 y ok irányát is. Ez a következő feladatok szigorú teljesítéséből áll: 

a) E 1kii1 ön i t és e a betegeknek az egészségesektől. 
b) Fertőzte 1 e ni t és e mindazon tárgyaknak, melyekkel a beteg 

érintkezésbe jött, a ragályanyag eltávolitása. 
c) A köztisztaság ápolása, fentartása, s az átalános közegészségi Yi-

szonyoknak javítása. , „ . . . , 
A közvetlen racrályzás elhántását czelzó két elso feladat telJesitese 

hatalmában áll a hatóságnak, felté1re, hogy eleg_endő zámú közegés~ségi 
személyzettel rendelkezik, a kezelő orvosok is átalában azon minutiosus 
o·ondozásban részesítik az elkülönítés s fertőtelenités alkalmazását, melyet a 
~ebészek az antisepticus kezelésben tanusitanak. 

A harmadik feladat, az átalános assanatio, hatósági intézkedések ál
tal egyedül ki nem vihető, ahhoz a társadalom alsóbb rétegei miYelődési 
fokának emelése, a socialis viszonyoknak átaláll<!'s javulása szükséges. 

Részletezve a következő rendszabályok életbeléptetése s szigor(L fo
ganatosítása lenne szükséges : 

1. A roncsoló toroklobban megbetegedett, vagy gyanus egyén az egész
ségesektől azonnal elkülönitendő s a hatóságnak b~jelentendő, hogy ez az 
óvó intézkedésPket minél előbb foganatosithassa. 

2. A" hol a családnak csak egy szobája van: a r. toroklobban szen
vedő betea e czélra külön berendezendő kórházba ~elyezendő át, vagy pe
dig a csaiád egyéb tagjai szállásoltassanak ki, előbb orvosilag megvizsgál
tatván. 

3. Több szobával rendelkező családnál a beteg külön szobában ápol
tassék, melyből minden felesleges butor, függöny stb. eltávolittassék. 

4. A betegszoba minden bent levő tárgygyal együtt al~almas szerek-
kel folytonosan fertőztelenittessék (locs~lás, sp1:ay c~rbols~vas v1z~el-) . , 

5. A beteo·szobának a lakás egyeb helyiségeivel kozlekedo aJtaJa va
szon lepedővel függönyöztessék el, mely a fenté~·intett ~e~·tő~te.lenitő . fo
lyadékkal gyakorta meglocsolandó, a lakás egyeb hely1segei is desmfi. 
ciáltassanak. 

6. A betegszobából kikerülő minde~ ruhadarab „előb~ ha!hatósan 
fertőztelenitendő, alkalmas edényben forró v1zzel leöntendo, czelszeruen car
bolsav hozzáadásával. 

7. A beteg ápolását egy egyén vállalja el, ki az ápolás ideje a~att lehe
tőleg senkivel se érintkezzék, mosható, sima szövetii ruhába öltözködjék, me~y 
fertőztelenitő folyadékkal gyakorta meglocsolancló. A betegszobábó~. k~
jövetel előtt kezeit mindannyiszor fentérintett folyadékkal megmossa. Szukse-
gessé válhatik annak antimycoticus szerelése is. _ 

8. A beteg ürülékei kivitelük előtt fertőztelenittessenek (forró v1z, 
carbolsav) 
. 9. A beteg által használt minden evő s ivó eszköz a használat után 

mindannyiszor fertőztelenittessék. . . 
10. Orr és száj törlésre zsebkendő helyett, me~t ez l~gmtens1vebben 

fertőztethet, értéktelen, a használat után azonnal elegetenclo ruhadarabok, 
(rongyok) alkalmazandók. , . .. , . . 

11. A beteg szobájába az ápolón es orvoso~ kivul más~ak belepm h
los, mi ha még is megtörténik, az illető egyén kimenetele elótt fertoztele
nitendő, azon módon, mint az ápolónő. 

12. Kiállott Letegség, átszállítás, vagy haláleset ntán a betegszoba 
hathatós clesinficiálásnak vettessék alá, (kénfüstölés, a padló felsurolása 
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forr6 lúggal, ujb6l meszelés, az ágyi ruha forró gőzőlése, kihevitése, a czi
bák forró kilúgzása, az értéktelen sz;tlma elégetése, nagyobb városokban 
he1'itő kemenczék.) · 

13. A roncsoló toroklobban elhalt egyén hullá:jának közszemlére kité
tele tilos sőt az mielőbb kocsiba helyezendő s fertőztelenitendő (Petri-féle 
por), a koporsó lezárandó s a hol lehetséges a temetés bekövetkeztéig a 
halottas házban elhelyrzendő. 

14. Oly családból, melynél roncsoló toroklob esete fordul elő, a 2-4 _ 
éves gyermekek eltávolitandók a házból, a lakás fertőztelenitésének meg-
történtéig. . 

15. A családnak iskolába járó gyermekei annak látogatásától elt1ltas
sanak; iskolába járó gyermekek r. toroklobja esetében azon o~ztály tanulói, 
melyet látoo·attak orvosilag megvizsgálandók, a gyanusak elkülönitendők. 

· 16. A~on há.z, melyben r. toroklob esete fordult elő, minden tarto
zékaival együtt gond-0san tisztán tartandó, árnyékszékei fertőzt.elenitendők. 

17. A ház lakói, esetleg szomszédai értesítendők a r. toroklob esetei
ről, hogy a közelebbi érintkezést elkerülhessék s orvosi felügyelet alatt 
tartandók. 

, 18. A fertőztelenitéshez Rzilkséges szereket vagyontalanolmak a hatóság 
ingyen szolgáltatja. 

Hogy az elősoroltak közül mi a kezelő s mi a hatósági orvos teen
dője? azt a privát és közbygiaenia fogalma határozza meg, a legtöbb eset
ben azonban a dolog sürgősségénél fogva helyesen el sem különithető. A 
korai bejelentés felmenti a magánorvost s_ok, az óvó rendszabályok szigorú 
alkalmazása által felmerülhető surlódástól. 

Felemlitendőnek tartom még, hogy 29 házban fordult elő a r. torok
lob 3 esettel, 4-ben 4 esettel, l-ben 5 s szintén l-ben G ese:tel. Egyes szór
ványos esetek a túlnyomók, de a házankint kettős esetek is igen gyakoriak 
voltak. 

Azon házakban., hol a nagyobb csoportok előfordultak, többnyire köz
egészségi egyéb ártalmak is észleltettek. A 6-tal képviselt csoport eseté
ben a gyermekek elkülönitése nem történt meg. Saját tapasztalásom sze
rint állíthatom, hogy a bejelentettek közt nagy számmal jöttek elő c'Sakis a 
r. toroklob gyanujában álló esetek, vagy pseudo-diphteritisek. 

Az ugyanazon házban történt m gbetegedések közötti időköz rende
sen ugyan rövid, nehány napra teijedő volt, de esetenkint 30 napig is ki
húzódott. 

A közvetlen ragályzás feltűnő esete észleltetett egy sugá1:uti házban, a 
hol a kezelő orvos s a dada ragályoztatott. 

Keriiletekint a következő utczákban mutatkozott a roncsoló toroklob 
siirübben (6-12 esettel). 

I. ker. Attila és Uri u., Városmajor. 
II. „ Fő utcza, Batthyány u. 

III. • Lajos u. 
IV. Lipót és Zöldfa u. 
V. „ Váczi-körút, Főút, Géza u. 

VI. • Hózsa, Sziv, Aradi, Rákosárok, Szondy n. 
VII. „ Százház, Dob, Kertész, Király, Rottenbiller, Dohány u. 

VIII. „ Bodzafa, Conti, Sándor, Kisfaludy, N épszinház, Illés, Stá
tio, Sándor u. 

IX. „ Liliom, Knezits, Páva, Viola u. 

8* 
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Dr. Lichtenberg Kornél: A fülszédülés viszonya a tengeri 
betegséghez. 

A Méniere-féle fülszédülés, vertigo ab aure laesa olyan betPgséget 
értünk, mely fülzugás, szédülés és süketségi rohamokkal van egybeköt\'e. 
A szédülés'3el az egyensulyi zavaroknak minden neme fordulhat elő. A 
többi tünetek kö>Lött még megemlitendő az i\julás, undor és hányás. A bán
talomnak pathognomikus jPle a nagyfoku, rendesen gyógyithatlan é-; pro
gressi v süketség. 

Az előbb említett tünetek a rosz hallássJl forditott arányban álla
nak, azaz ugyanazon viszonyban javulnak meg, a mennyiben a süketség előre
halad, és tökéletesen megszünnek, ha teljessé vált a süketséo·. A bántalom 
legvirulóbb egészség közepette, vagy különféle előzmfoyes tiÍnetek után is, 
melyek a közérzetre befolyá.s nélkül maradhatnak, léphet fel; a beteg egy
szerre el kezd panaszkodm, hogy kábult, szédül, zurr a föle, fáj a feje, 
nemsokára undor és hányás kiegészíti a rohamot. Ez

0 

gyakran oly heves, 
hogy a b~~eg mozdulatlanul éR érzés nélkül fekszik a földön, vagy máskor 
nem veszit1 el öntudatát, de sem állni, sem magát fentartani nem tudja, 
ha fel akar kelni, a tárgyak forogni látszanak körülötte, ingadozik, mintha 
a föld elsülyedne lába alatt. Az egyensul.yi zavarok még más módon is mu
tat~oznak a Méniere-féle fülszédülésnél, igy a beteg gyakran csak halluci
nac1ókban szenved, mert azt hiszi, hogy ő forog, mert forogni látja a külső 
tárgyakat, - ez az egyszerü szédülés. 

A szédülésnek egy másik neme olyan, hol a beterr maga is forog. A 
rot.itiók kivitelénél a beteg maga passúv szerepet játszik, mert nem állhat 
el~en azon állitólagos öt kergető hatalomnak. Megjegyzendő, hogy a viz
szmtes helyzet a rohamot gyengíti, mig a függélyes positio azokat na
gyobbítja. 

A mi a fölszédülésnél jelenlévő hallási zörejeket illeti, ezeket a b!il
teg gyakran a koc>i robogásával, a tenger · morajával, a katlanban lévő viz 
forrásával hasonlítja össze, máskor meg a szél f'ütyülésével, a golyó suho
gásával, harangszóva-1 vagy a vasut robogásával. Gyakran a zugás olyan, 
hogy az zenészeti hangokhoz, vagy egész melodiákhoz hasonlít. Az egyéni 
sensatiók rendesen jelezni szokták a közeledő rohamot . . 

Ezen .tüneteken kívül a fülszédülésnél hányás és zugás mindi~ ran je
len, és ez is szokta bezárni a betegség menetét, továbbá ájulás és főfájás; 
de az utolsó két tünet nem állandó. Az érverés és a légzés rendes, a lá
tás gyakran nagyon homályos; a hallás minden roham után gyengébb lesz, 
és a beteg csak akkor gyógyul meg, ba teljesen - megsiketült . 
. Igy néz ki a Méniere-féle fülszédülés. -I~étezik a~onban még egy má-

sik kóros tünet-csoport, mely a leirt betegséggel feltűnően analog és ez a 
tengeri betegség - N aupathia. Mindkét esetben a közérzetnek egyensulya 
meg van zavarva; mindkét esetben a beteges tünetek fejfájás, fölzugás, szé
dülés, sápadtság és hideg verejtékben nyilvánulnak, mindkét esetben tengeri 
betegség, és fülszédülésnél undor és hányás zá1ják be a rohamokat és biz
tosítanak a betegnek ideiglenes és aránylagos könnyebbülést és végtére 
mindkét esetben gyengíti a horizontális helyzet a rohamokat. 
, Nem keletkezik-e mintegy magától azon kérdés, hogy a tengeri beteg-

seg, legalább részben a föl törpkelegében lévő félkör alakn i veknek sérülé
seiben fekszik, mint a Meniere-féle fülszédülésnél, mely utolsó körülményt 
Hőgyes, a kolozsvári egyetem kitünő tanára, legujabb élettani kísérleteivel 
oly szépen bebizonyított. Előadó ezek után a boncz- és élettani bizonyité-
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kokat sorolja fel, melyek szerint kimutatni iparkodik, hogy a tengeri beteg
ség tüneb:;inek, ezek menetének, továbbá kifejlődésének, belső és külső okai· 
nak következtében egy a Méniere- fél e fülszédüléshez llasonló bántalom, azon 
különbséggel, hogy azon reflexnek kiindulási pontja, mely a fül sz é d ü 1 és
nek első rohamát hozza létre, a fülben fekszik, innét a felemlített ideg-össze
köttetés segítségével leszáll a gyomorig, míg a t ffn g e r i b e te g s éget 
előidéző reflexnek kutforrása a gyomorban fekszik és anatomiai uton innét 
felszáll a fülig. 

Dr. Faludi Géza: A resorcinról hasmenéseknél. 
Ujabb időben hatalmas gyógyszereket nagy számban találtak fel. Alig 

egy évtized mult el, hogy a kalium bromatum, chlora,lhydrat, carbolsav, 
salicylsav, iodoform, eserin, eucalyptus globulus, pilocarpinum, apomorphi
,num, natrinm benzoicnm és még egyebek lőnek a gyakorlatba behozva és 
clte1jedésük meglepő rövid idő alatt oly átalánossá lett, hogy mai nap 
már nélkülözhetlenekké váltak . . A megindult mozgalom sem nyugszik immár, 
a vegyészet az orvostudománynyal karöltve előre tör, ujabb és ujabb hatal
mas gyógyhatányok felfedezésében. Egyike a legujabb, s ngy látszik helyö
ket megálló gyógyszerek közé számítható a r e s o r c i n is. 

Ezen vegyület 1864-ben H 1 a s i w e t z és Barth által találtatott fel, 
azt gyógyszerül használni azonban csak néhány év <ta kisérlették meg. A 
re s o r cin, C6 H6 Ü;i. a benzolból állíttatik elő, s színtelen tábla, vagy 
oszlopszerű .iegeczeket képez; vízben, borszeszben és égényben könnyen ol
datik. e 100°-on felül egé~zen megolvad j sajátságos phenolszagú, s keser
nyés édes izíí 

A n de e r volt az első, ki 1877-ben kezdte azt használni, tapasztala
tairól pedig 1878-ban tett közléseket a svájr.zi természettudományi társulat 
évi gyülésén és e szert antisepticus, causticus és haemostaticus hatásunak 
nyil vánitotla. Később ő a resorcint alkalmazni ajánlotta belsőleg a nyákhár
tyák rendellenes e1jedési folyamatainál, nevezetesen az emésztési szervek és 
a hugyhólyag septikns folyamatainál; külsőleg pedig bujakóros, görvélyes, 
diphtberiticus fekélyek tisztítására, továbbá az irarszervek és a fül gcnyes 
kifolyásainál. Belsőleg 1-2 gramme-ot adott volt 100 gramme vízre; külső 
használatra 55'{-os oldatokat. 

Brieger (1879-ben), Lichtheim és Jaenieke (1880-ban) are·· 
sorcin erjedéstgátló és lázcsökkenö hatása iránt tettek kísérleteket. Szerin
tök ezen utóbbi hatás valóban már 1/ 2 -3 gramme bevevése után bekövet
kezett, kisérve szédülést.öl, fülzúgástól, gyorsított légvételtől, rendetlen sza
pora érveréstől, majd később izzadtság kitörésétől; erre a hőmérsék 2--3 
fokkal alább szállott ugyan, csakhogy !OlZen alább hagyás mindig nagyon 
rövid tartamú volt, sőt borzongások · fellépte mellett a hőfok csakhamar· 
újra felszállt, sőt a szer bel'étele előtti magasságát is túlhaladta. Ezenkívül 
egyes esetekben már 2 gramme resorcin beverése után igen aggasztó lü11e
tekct észleltek, így átalános érzéketlenséget, nagyfoku izzadást, később káb
{ilmot (coma), a ''éTkeringés és lélegzés tetemes lenyomásával, mely csaki8 
erélyes izgató szerek alkalmazására múlt. Mint lázcsökkcntő szer tehát, rö
vid ideig tartó hatása, séít több kellemetlen melléktünete miatt ~okkal hát
rább áll a salicylsavnál é~ azért vele nem is fog versenyezbr.tni. Mindazon
által váltóláz ellen nehányszor sikeresnek mutatkozott. 
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Külsőleg fekélyeknél a resorcin nem rosz ugyan, de a carbolsavnál 
sokkal bizonytalanabb hatású; befecskendezésül alkalmazva pedig hugyhó
lyag vagy méhbajoknál Guttmann, Le y de n és Go 1 t da mm e r észleletei 
szerint, többször igen kellemetlen izgatási tüneteket hozott létre, miért is 
ezen kisérlettevők annak használatát az említett bajokban kárhoztatják. 
Ha a g ellenben az ujszülöttek szemtaká1jánál, annak kifejlődés e meggátlá
sául 2% -os oldatokat ajánl becs!-ppenteni a kötbártyákba. Ezenkívül So lt
m a n a resorcint l % -os oldatban vastagbéllobolrn;íl a vastagbél kimosására 
ajánlja. Megkisérlették továbbá különféle szájloboknál szájmosásul , neveze
tesen zsebrébn él, s pedig többnyire jó sikerrel. 

Sokkal fontosabb és kedvezőbb batásunak mutatkozott azonban a re
sorcin némely gyomor- és bélbajoknál, melyek rendellenes e1j edésen, vagy 
gombacsirok, vagy microorgani~musok által okozott roh adási folyamaton ala
pulnak Azért kivált csecsemők nyári basmenésénél mutatkozott az sikeres· 
nek, minthogy belsőleg adva már igen kicsiny adagokban e r j e d é s t g át-
1 ól a g hat, a hányást gyorsan szünteti, a székürül éselc számát csökkenti, 
collaps-tüneteket nem hoz létre, és ha már ilyenek jelen is volnának, azo
kat nem fokozza, s a gyomor és bél nyákhártyáját sem nem izgatj a, sem 
nem edzi. Mindezek pedig oly előnyök, melyeket a carbolsav belső adago 
lásáról nem mondhatjuk. 

. Tot e n h o e f e r, S o 1 t m a n, Bagin sz k y és legujabban C o h n 
voltak azok, kik azt gyermekek nyári hasmenéseinél gyakrab han használták 
és sikereikről kedvezőleg nyilatkoznak. Az említettek ajánlatai folytán a 
legutóbbi hetek alatt én is gyermekgyógyintézetemben és magángyakorla
tomban közel szái esetben tettem kísérleteket e szerrel és ez irányban tett 
tapasztalataimról jelenben röviden jelentést akarok tenni. 

Mint minden uj szerből, melylyel kísérleteket teszek, ugy a resorcin
ból is kezdetben a legcsekélyebb adagokat használtam, hogy kellemetlen, 
előre nem látott hatásoktól meg ne lepettessem és kártékonyan ne hassak. 
Legtöbbnyire 1- 12 hónapos gyermekeknél volt alkalmam azt rendelni, rit
kábban idősebbeknél. Kezdetben nem adtam belőle többet, mint 0,05-gram
meot 50 gramme· folyadékra, minthogy azonban ezen adag mellett épen 
semmi kellemetlen melléRhatást nem észleltem, s miután tapasztaltam, hogy 
a csecsemők igen jól tűrik és szívesen veszik, az adagot egy napra 0,10, 
legfeljebb 0,15-re emeltem. Rendeltem pedig a resorcint Soltman utasítása 
szerint következőkép: Rp Infusi fiorum chamomillae 50,0; resorcini 
0,05-0.10: syrupi simpl. 10,0. 1- 2 óránkint egy kávéskanállal. Nyolcz 
hónapon túllev"ő gyermekeknél ugy a folyadék, mint a resorcin mennyiségét 
emeltem, de 0.20-nál többre nem mentem, noha meg vagyok győződve, 
hogy belőle kár nélkül bátran többet is lehetne fogyaEztatni. 

Kísérleteim tárgyai kiválólag oly gyermekek voltak, kik a nyári hóna
pokban uralkodó dyspepsiákban és vékonybélhurutokban, avagy gyors össze
eséssel egybekötött heveny gyomor- és béllobokban ( cholera infantum) szen
vedtek. Kisérleteim kiteijedtek ép ugy olyan csecsemők hasmené.seire, kik 
még anyjok vagy dajka által szoptat.tattak vala, mint olyanokra, kik szára
zon neveltettek. Egyszeríí dyspepsiáknál és könnyebb gyomor-bélhurutoknál a 
resorcin kitűnő hatásu. Sokkal gyorsabban és biztosabban hat az eddigi 
szereknél, gyakran már egy-két kávéskanálnyi adag után a hányás megszii
nik, a hasmenés is csökkken. Bár számos esetben meggyőződtem arról, hogy 
a hasmenés megszüntetésére elegendő a resorcionak · magában használata, 
mindazonáltal olyan esetekben, midőn a székürülések száma igen nagy volt, 
mégis 1- 2 csepp opium-tincturát is adtam a fentebb említett chamomilla 

- 119 -

fo rrázathoz: sőt mindannyiszor, midőn összeesés felléptétől féltem, , ayagy 
annak legcs1 kélyebb tüneteit észrevettem,, még neh~ny g~·amme-ot reg1 co
gnacból is vegyi tettem az orvossághoz es e szereles me~lett való~,an . nem 
egy ízben sikerült már kétségbeejtő esetekben gyors es kedvezo sikert 
elérnem. - " b · 

De mint magától értetik, a res~rcin egyes egyed~l ne~ elegendo, a ~J 
meggyógyítására. Az előidéző oko_kat i~ e~ kel.l hár;tam, azert ~secsne~ Ie:.o 
gyermekeknek, hogyha az anyateJet mmd1g ~1hány,Ják, azt egy.~ket ,,na1;n,a ~-o
kéletesen el kell tőlük vonni és helyette toJásfehérnye vegyuletbol 1rnszult 
italt nyujtani , hasonlókép oly csecsemőknek. is, ki!r ~.estle-féle gyermek
liszttel tápláltattak, míg ellenben olyanok, _ Ink tehenteJJel t~rtattak, ~ h~
lyett rövid id ő re Nestle-féle táplálékot kapJanak, melyhez teJ nem szukse-
gcltetik, s mely ilyenkor jól türetik. „ , 

Tapasztalataim röviden abba;i közp?~tosulnak, h~gy_ csec~emok em?~z 
tetlenségeinél és heveny gyomorbelhurutpmál a reso1~cm igen JÓ és gyo1sa~ 
ható gyógyszer, melynek használata mellett a forró evsza~ a.l~_tt, a, g~omor
és béllobok súlyosabb alakjának, a cholera infantumnak k1feJ~O~,eset is n ~m 
ritkán megakadályozhatjuk. Sajnos azonban, hogy oly~nkor, IDidon ~z össze
esrsnek már magasabb fokai mutatkoznak, a resorcmban sem b1runk ?ly 
gyógyszerrel, mely~t spe?ificus hatás~n~k - lehetne t~1-ta~.un~. A cholera rn
fantumnál -üzentúl is az izgatóknak mrnel gyorsabb es surgosebb használa
tára leszünk utalva. 

A resorcint megkisértettem nehány esetben idfüt hasm~néseknél, val~
mint enteritis follicularisnál is . Feltiinő nagy hasznot nem butam általa ki
mutatni mindazonáltal e tekintetben nem merek még véglegesen ítéletet 
mondani, miután az idei nyáron nem sok esetben volt alkalmam idíílt has,-
menésben szenvedő gyermekeket gyógykezelni. , 

A resorcin használata mellett azonban egy fontos gyakorlati tapaszta
l:isra akarok figyelmeztetni. Feltűnt nekem ugyani-, l~ogy a hasmené~ekben 
sz~nvedő gyermekek, kiknek resorcint rendeltem, s kik e s~er, haszna~,atára 
gyorsau jarúltak és kik mint meggyógyultak gyermekgyóg:ymtezet~mbol el
maradtak, alig nehány napi jóllét után ismét előbbeni baJ~kba visszaestek 
és nem ritkán annak még súlyosabb alakjai vq] hozattak VISsza. Val_óságos 
recidíva és pedig gyakran vészt hozó. köv~tkezhet~k be és a halálos kimene
tele sok esetben most már a resorcm UJOlag való használata által sei;n le~ 
het leküzdeni. Fontos tehát a reso1·cin által javultakat még nem tekmtem 
egészen gyógyultaknak, han~m annak használatát a javul~s után !s még 
nehány napra kiterj eszteni. Ugy látszik a resorcinnal e. tekmtetben u~y va
gyunk mint a chininnel a váltóláznál, melynek rohamai csakhamar vissza
térnek, hogyha a cbinin használatával korán felhagyunk. 

Végül nebány kóresetet akarok még vázlatos•rn közölni; melyekben a 
resorcin használata üdvösnek mutatkozott: · 

1. 1882. 30/6. Me1 tens .T ózsef, 5 hónapos, szfrazon neveltetik. Három 
nap óta na gy haiomenés és hányás. Rp. Infnsi. fiorum cbamomillae 50,0; 
resorcini 0,08 : spiritns vini gallici campanens1s ( cogl)aC fin Chan;pagne) 
2,0 tinct. opii simplicis guttam unam; syr. sipl. 10,0. Oránk. 1 káveskanál. 
3 /7. Javulás . 5/ 7. Egri' zen jól van. 

2. 6/ 7. Gindert Stefánia. 0 hónapos, szárazon nevelik. Két ~ap óta 
hasmenés és hányás. Re>orcinból 0.08 és cognacból 2.0. 717. Gyors Javulás. 

3. 6/7. Kovács Feri, 11 hónapos. Erős heveny hasmenés és hányás. 
Resordnum cum spiritu vini gallici. 7 / 7. Javulás. 
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4. 10;7. Reichel Kati, 9 hónapos; szárazon táplálják. Nehány napja 
hasmenés. Resorcin cum spiritu iini gallici. 12/7. Jól van. 

5. 20;7. Bapoch Mari, 24 hónapos. Két nap óta hányás és basmené8. 
Rp. Resorcini 0,1!1; spiritus vini gallici 5.0; tincturae opii simpl. guttas 
du as. 21/7. Javulás. 

6. 22/7. Pötsch Karolin, 13 hónapos. Hasmenés nehány nap óta. Re
sorcinum cum opio. 26/ 7. Sokkul jobban van. 

7. 8/8. Zarndszki Irma, 7 hónapos, svájczi tejjel tápláltatik. Két 
nap óta erős hasmenés és hányás, nagy kimerülés. Resorcinum cum spiritn 
vini gallici. Nestle-féle liszt. Italúl orosz tlrna. 10;8. Tetemes javulás. 13/ 8. 
Egészen jól van. 

8. 16/6. Braskó András, 12 hónapos, két hét óta van hasmenése, 
utóbbi időben hány is. Hp. Infusi fiorum . chamomillae 100,0; resorcini 
0, l 5; spiritus vini gallici campanensis 6,0. Oránkint 2 kávéskanállal. 17 ;6. 
Sokkal jobban van. A javulás állandó maradt. 

9. l?.16. Bácsik Anna, 12 hónapos gyenge gyermek. Hasmenés nehány 
nap óta. Osszeesés. Spiritus vini gallici 4.0. Hesorcin 0,15: 100,0. 21/ti 
szép javulás. A resorcin abbahagyatik. 30/ 6 1.Ijra nagyfolm hasmenés. 

Dr. Spitzer l{ároly : Közlemények az iridectomia köréböl, 
orvosgyakorlati szempontból. 

A bevezetésben elmondatik, hogy bár Schulek V. tudor budapedi 
egyetemi tanár, az orvosegyesület f. évi 17-ik szakülésén már ezen tárg1Tól 
értekezett és ezen tárgyat tudományosan kifejtette; előadó azoll'ban · ezt 
mint vídéki gyakorló orvos a gyakorlata szempontjából felvilágosítja · mert 
ezen tárgyat különösen a gyakorló orvosra is annyira fontosnak tekinti 
hogy annak felismerése nélkül százezrekre rugna azok száma, kik mind ~ 
maguk nyomoruságára, mind az emberiség kárára vaksáD"ban tengődnek és 
sinlődnek. 0 

Ezek után áttér a tárgyra. Itt legelőször is vázoltatik a szemteke 
physiologicus és pathologicus szempontból, de csak annyiban, a mennyire 
az úgynevezett szembajokra szükségesek. Itt különösen kiemeli azon ba
jokat, melyek keretébe vágnak, mint azon szaruhomályokat a némileg kifejlett 
staphylomma~ és hegképződéssel; a makacsabb és elhanyagult szivárvány
lobokat, a szivárvány érhártyalob, a heveny és idült lefolyó glaucomát és 
az átalános szemképleti lobokat. . ' 

Ezek szerint több részre oszlik előadása és többféle mozzanatokat a -
különféle baj0kban felhoz, azokat rendesen saját tapasztalataiból és végzett 
)Ilütétekből példákkal illustrálva defineálja, vagy meghatározza az iridecto
miát, mint mülátaképzést (Pnpillen Bildung) s hogy itt mennyfre könnyü 
e mütét és egyszerű az indikálása. Mert itt leginkább a kór befejezése 
után a legkülönbözőbb alakjaiban akkor tevődött leginkább. a mütét, mikor 
a kórképek már oly módon kerekedtek felül, hogy más gyógymódnak helye 
nem volt. Kiemel két pericyclitis esetet, hogy csak ez által sikerült a be
teget kínos fájdalmátsl megszabaditani és a baj visszaesése többé nem mu
tatkozott; felemlit több blennorrhea infantum esetet, liiknél megvakulásnk után 
a szarub~rtya egy része heg nélkül "olt; három gyermeknél roszúl lefolyt 
opbthalmia scropbulosa után, paraszt munkásnál és egy hajadonná! genyes 
szarnhártyalob után; két kisebbszerű tágulatnál, a hol heges foltok a szaru-
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hártyán jele·n voltak Mindezen bajoknál ~ mülátaképzés által ~lég szép ered
ményeket lehet elérni és e~őadó ezen ~mh~ettes t-teket az „on:osr egyletn~k be 
is mutatta. - Mielőtt elóadása másik reszére áttér, eloarlJa a szemb?J .fel
ismeréséhez azon körülményeket, mely által a gyakorló orvos magát nem1l.eg 
tájékozbatja; jellemzi különösen az ilis és annak. kórképeit szinvált.?zata1ra 
és látának nagyságára nézve a különböző szembaJol~ban, hol szemtukrész~t 
nélkül, vagy a midőu plane annak gyakorl~táb~n. mncsen, magának p~·~.x~
sában hü rajzát képezhessen. Ide tartozónak állitJa ~ veszedelmese~_b„ m~r
deket, a vérpangást a sugártestben, az érhártyában, es a glaucoma kulo~fele 
alakjait. Itt már a mütétel nem mi~t .mülátaképzés, .hane~ azon czelból 
tevődik, hogy a megzavart egyensulyr viszony helyreállittass~k. 

Hogy e bajok folyamat:ii~an milyen a müködés. a sz1várván3'.hárl.yá
nál? és hogy ezen említett bajokban, hogy hat a 8z1várv~nym~t.szes?. azt 
igyekszik kimagyarázni, s mint ilyent saját véleményét ny1lvánrtJa, t. L a 
szivárványhártya rendes működésében a szem 'l en az egyensuly1 nyomást 
mutatja a mellső szem kamra s hát ó szemkamrn. közti. azaz ugy áll, azon 
egyens1ílyi nyomás, mint a mérlegnél a n.relv. E .szennt a s~emtekeben ,a 
szivárványhártya egyensúlyi viszonyában függélyes H:ínyban csugg cornea es 
lencse közt a szemfolyadék!Jan: a szem külnyomása és a szem belnyomása 
közt a kitérést nem engedi mindaddig, mig a szemhártyák maguk közt ~z 
egyensúlyt fentartani képesek. Az csak addig tar~hat így a szemben, m~g 
valami ok miatt a külső szemhártyákban st>mmrnemü oly rendellen~sseg 
nem létezik, a mely ezen egyensúlyukat megzavarni képes ; ~~~m pedig a 
szemür bels ő hártyáiban semminemü oly fokozott vérpangás elo n~~ á.11', <~ 
mely a szenvedőleges vérbőségnél fogva, a szembelnyomás emeleset rdez1 
elő. Ugyancsak a rendes viszonyokban sem az iris, sem a lenc~e, sem 
az egész szem benn éke egyensúlyi zavart nem érezhetnek, semmi . nyo· 
mást· mint mi nem érezzük a levegő nyomását, vagy a halak a v1zn~k 
nyom'.is:it nem érzik. De a mint a rendes viszonyoktól eltérés muta~koz~k, 
érezhetővé válik a szemben azon egyensúlyi 11yomás. Beállanak pedig ily 
esetek különösen otr, hol a cornea pl. fekélyek következtében kievődik, vagy 
szövete laza és engedékenynyé vált, vagy máské .t, ha h~bori.tó véi:áramlatok 
folytán az ér hártyában nagyobb ingadozásokban szenved. Itt is mrnt a v1 baros ten
geren, a hánykódó hajónak a compass az irányt megmutatja : ugy. a szem
bajnak irányzatát, alakját, fokozatát az iris . mibenléte megmutatja. „ Ezen 
átalános szembelnyomás alapján, ha a szembaJnak lefolyásában a1on tun~tek 
fellépni akarnak, csak az iridectomia által engedhetni s eszközölh;tn~ a 
kitérést, s mint a viharosan kitörő áradásnak, az ugynevezett techmkarla.g 
vezetett gátmetszés, a maga idejében alkalmazva, olykor még az egés~ .:r,: 
cléket megmenteni képes; ugy megmentheti a szemet azon ~iha~·o.san 1dfo.ro 
fajdalmakt.ól és a tönknmenéstől az rlég jókor kereszLül ntt mclectomra, 
a mely mint gátI:netszé~t alkalmazva a vérkeringé i kerület és a szembenué~ 
folyad éka egymásközt compensálódik, s a szem merev keménysé~e engedm 
fog. - Ezeu bajoknál i~merte fel Graefe és nyerte ezen mütét di.adal~t. 

Mintán itt is több eseteket leír és fölemlit, ·áttér a harmadik reszre, 
a hol a tisztán glaukomás és érLártsalobon kívül, több betegei olyanok 
voltak, a hol bár más lefolyású, de hasonló tüneteket észrevenni le~et,et t. 
Itt, mind külső, mind belső szemvizsgálat nyomán, alig volt a szembaJ esz
revehető s annyival inkább az orvosua k figyelmét elk~rüli . Ezen ese~ck 
„ migrai~" al~kban mut~tkoznak és„ azoknak ta1:tatnak rs; va15y .m~skent 
hyperamrcus Jelleggel b1rnak. Az eloadó azt tartJa, hogy azok rs vrsszahat
hatnal( a szembelnyomási viszonyokra, s ha látzavarokkal fellépnek, az 
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iridectomiat régrebajtani lehet, mivel tapasztalat 1 és véleménye szerint esz
tendők után valóságo3 glaucoma köv,·tkezik. - Itt következik véCYre azon 
~ő~érdés mrgfejtése, hogy bizonyos. körülménye~ között, a szembajok mily 
1doszakában lehet vagy kell mütem? Javasoltatik a gyakorlóorvosnak, hogy 
különösen ügyeljen a látási tünetekre, a szivárványhártya módozataira, akkor 
észre is fogja venni nzon eltérő élettengő 1 iszonyokat, mert azok minden
krpen a szemhártyák megváltoztatásaiban a szemen külső! eO' is nyilvánulni 
fognak Főleg pedig ott, a hol a kinzó föfö.jdalmak kitartók~ időt vesztegetni 
~em szabad; mig ellenben, míg a szemben a kellő fényérzés és látás még 
~elen vau, ha nagyobb vérpangások aL érhártyában nem mutatkoznak, akkor 
időt engedhetünk magnnknak a mütét végrehajtására. Igy fognak, ezeket a 
gyakorlóorvos szem előtt tartva, a kedvező eredmények ovatos;ágának meg
felelni. Befejezésül nem tartja szükséO'esnek elmondani a műtét leírását é:; 
mennyire bámulatra ragadhatja az e~bert, ha ilyképen rriinden baj és kár 
nélkül, ezen szép kis mütét által, ily átalános sikert látunk az egész &ze
mészet terén létre jönni. 

Dr. Dubay Miklós : Therapeutikus megjegyzések az epilepsia 
gyögytanahoz. 

:ri~ztelt szakosztály! Jelen előadásom eredetileg csupán kiegészilő 
enunt1at1.ókép készült Laufenauer és Kétly budapesti egyPtemi tanárok azon 
előadásaü1oz, melyeket azok az epilepsia kór- és gyógytanára nézve ez alka
lo~mal megtartani oly bOkszoro3an megígértek. A jelztJtt előadó urak, való
szmüleg engedve helyzetök követelményeinek, jónak látták előadásaikat 
meg nem t irtani, miből önként az is következett volna, hogy ezzel az én 
előadásomnak -is megsziint jogosultsága, de mert én itt vagyok, önálló 
alakba öntve előadásomat annál inkább tarthatom meg, mivel ugy az iroda
lomból, ~int a személyes érintkezésből ismerem ezen urak tudományos 
álláspontját az epilepsia kórboncztanára és gyógytanára nézve 

Az epilepsia Laufenauer tanár meggyőződése szerint mindig kórboncztani 
el vált?z,ásával jár az agynak, mit ő a tébolydába került epileptikusok boncz
leleteiból következtet, s ezért azon esetekre nézve a következtetés is egészen 
helyes, sőt részemről minden kétel1t kizár; de nem helyes a következtetés 
az epilepsia eseteinek azo11 nagy számára, melyek nem téb· lylyal, elbutulással 
~tb. végződnek, tehát melyeknek képviselői mint józan emberek ismeretesek, 
cs .vagy meggyógyulnak eskó1jukból, vagy pedig egy más az epilepsiától eO'é
szen független betegségben elhalnak. S hogy ennek igy és nem másként k

0

ell 
lennie, bizonyítják, eltekintve a bujakór és hysteria következtén létrejövő 
eskóros esetektől, a következő körülmények: 1) mert az epilep:>ia tudvalevő
leg öröklékeny betegség szokott lenni, mi csaknem kizá1ja a kórtani elvál
tozást, mint magában véve valószinütlent; 2) mert az epilepsia 15 - 25 éres 
tartama daczára igen gyakran nem elbutulással szokott a közéletl .en 
1 égződni, sőt ellenkezőleg, sokszor lángelmékkel van párosulva, mire 
pé~dak~p felhozom N apoleont, CJesart, dr. Drysdale-t stb. ; 3) mert vannak 
epileptikus egyének, kik egész életük folyamán 3 - f>-ször kapták meg eskó
ro.s rohamukat, mig ellenben mások minden hevesebb felindulásnál , lerésze
gedésn.él, heves gyomor- vagy bélhurutnál, bélférgelrnél stb., mi az agy 
kórtam elváltozása mellett alig lenne érthető; 4) me t ismerek nőket, kiknél 
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az epileptikus rohamok a havadzás beálltával.kezdődtek, mindig a havadzás
i;al járnak karöltve, és líiknél a klymakterikus időnek beálltával egészen kima
radtak az epileptikus roh mok a nélkül, hogy elmezavar vagy butaság bekö
vetkezett volna; 5) mert az el:;ő epileptikus roham igen gyakran előbb telje
sen egészséges egyéneknél undor, megijedés, borzadály, irt6zat, szóval nagy 
é~ váratlan lelki behatások után jön létre, s aztán bizonyos rendszerrel vagy 
rend-zertelenséggel mindig aránylag gyengébb behatásra, yagy régre egé
szen kimutatható alkalmi ok nélkül ismétlődik; 6) mert kül~ő szervi bántal
mak, előrement sebzés, zuzás, marás, enchondromok, csontbántalmak, ideg
~·~ngálások, nagy fájdalmak, agyhfírtyabántalmak, agytályogok, choanák dag
pi (Hock freibergi tanár két é! zleleto, és Poincaré esete a nerv. ischiadicus 
znzódása folytán. Brown-Séquard kísérletei a gerinczvelő elvágása után beállott 
epileptikus rohamok stb.) szintén epileptikus rohamokat képesek nemcsak 
előidézni, de éveken keresztül fenn is tartani; 7) mert kórtani vizsgálatok 
alkal~ával. nem egyszer sikerült az agy, gerinczagy, s.őt környi idegeknek 
centnpetahs izgatása által rendszeres epileptikus rohamokat előidézni ; 8) 
mert ~gyes alkaloidok (curara, brucin, stry~hnin, ki-eatinin stb.) nagyobb 
mennyiségben felvéve a szervezetbe, szintén epileptikus rohamokat idéznek 
e~ő a nélkül, hogy ugyanakkor az agyban a legcsekélyebb kórtani elváltozást 
s~került vol~a feltalálni (Brown-Séquard); 9) mert bromkali, nitras argenti, 
zrncum kész~tmény.ek, atropin. stb. egy.es esetekben jelentékeny javulást ké
pes~k eredmenyezm, holott alig valószrnü, hogy ezen szerek az agy kór
tam elváltozása mellett egyátalán hatékonyak lehetnének, vagy még kevésbbé 
az, ~ogy e szerek az agy kórtani el változását módositani, illetőleg megsziin
tetm képesek lennének; 10) végre, mert az intézetekben elhalt epileptikuso
kon kívül, a közéletben elhalt epileptikusok felbonczolásánál macroscopice 
rendesen nem sz ok Lunk az agyban kórtani el változást találni. 

Vajjon van-e, és minő szerepe az epilepsiánál ugy az állati villamosság
nak, mint a villamrendeződésnek, az még nincs ez idő szerint kiderítve de 
miután az eddig hatékonyaknak felismert gyógyanyagoknak csaknem mÍnd
a~nJia tevőleges vagy nemleges fém, melyek a szervezetben egyedül az állat
v1llamosság módositásában és a villamrendeződésben hathatnak, ezen alapok 
fel vétele több mint valószinü bizonyossággal bir. A Balogh tnr által bangozta
t?tt feszerő és elevenerő lényege a genuin epilepsiánál szintén csak az állati 
villamosságban és villamrendezödésben találja magyarázatát. 

Ezek folytán én az e pi 1 e p s iá t n e m te kin t h e te m ö n á 11 ó 
k'ó r formának, h a nem o 1 y reflex ne u r o s is na k, mely a 1 e g
k ül ön félé b b központi és környi idegbántalmakhoz tünet 
gyanánt megjelen és fennáll mindaddig, mig az ad elő
i d é z ő o k. e 1 h á ~· i tv a 1 e t t, mi é r t i s a z t tartom, h o gy mind· 
az o n e p I1 e p s i a, m e 1 y n e k a 1 a p o k át m e g s z ü n te t ni hat a l
m un k b a n v a n, egy u t t a l gy 6 gy i t ható, és hogy s ok e s e tb e n 
a z e p i l e p s i a m i n t o l y a n j el e n t é k e n y j a vu 1 á s r a k é p e s. 

Azon therapeutikus tehetetlenség, melyet eddig az epilepsia gyógyke
zelése k~rül ~ap~sztaltunk, nem annyira a.z epilepsia gy?gyithatlanságában 
keresheto, mmt mkább abban, hogy a) m1 nem a betegseg alapokát igye
keztünk mindeddig felhozni és gyógyitani, hanem annak symptomáját, a gör
csös rohamokat; b) hoi;ry az epilepsia alap okát feltalálnunk gyakran a leg
szorgosabb. keresés mellett is csak valószínüséggel, és nem apodiktikus biz
tossággal sikerül; c) hogy sok esetben, ha sikerült is feltalálnunk az alap
okot, azt eltüntetnünk a gyógytan jelen ~llása mellett az élet valószinü ve-
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szélyeztetése nélkül rnég mindig nern vagyunk képesek; · d) hogy ugy az 
epilepsiánál, mint átalában az idegbetegségeknél nagy szerepet játszó állati 
villamosság és villarnrendeződés a gyógytanban gyakorlati alkalmazást és 
érvényesítést rnég nem nyert, s igy azon betegségek kezelésénél inkább az 
empyria, mint a tudomány képezi a vezérfonalat. ' 

Scoutettennek (De l'électricité consid >rée comme cause principale cl e 
l'adion des eanx rninét'<1le3 sur l'organisme) cimü műve megjelenése óta tud
juk, hogy az ásványvize k és fürdők gy ó gy tani hatás át 1 e g
in k á b b azon villamosság idézi elő, melylyel az egye s ás
ványvizek birnak, és hogy a palaczko:cban szállított ásványvizek feltűnő 
csekély hatékonysága épen azon villamosság hiányában vagy hiányosságában 
keresendő. Ugyanez képezi nézetem szerint azon hatályo s
s á g fő a l a p j á t, m e 1 y e t u g y a. z e p i 1 e p s i á n á l, m i n t á t a 1 á b a n 
az ideg b á n t a 1rnakná1 a vas, horgany, ezüst, arany, b r o n z, 
ars e n stb. fémek ad a go 1 ás a n tán t apa sz t a 1 un k : sz a pá-
1 y o z z a a z á 11 a t i v i 11 a m o s s á g o t é s v i 11 a m r e n d e z ő d é s t , ki
fej tvér:. a hiányzót, absorbeálva a villamossig tulmennyiségét, vagy végre 
rendezve a rnegle\'Ő villamosságot a szerrezetben. . 

De mivel minden szervezetnek megvan a maga fajlagos természete, 
tehát hogy mely fémet kelljen valamely betegünknek a siker reményével 
adagolnunk, azt csakis a pontosan megejtett mftalloscopicus vizsg.Hat képes 
e 1 őr e meghatározni, miért is csak ajánlani tudom ezen vizsgálati módnak 
előleges rncgej tését. 

Felnőtteknél U'l argentt1m nitricum és bromkaliurn, gyermekeknél pe
dig még minrlig a horgany-készitmények azok, melyektől viszonylag az epi
lepsiánál legtöbb eredményt tapaszt~lunk, de meggyőződésem szerint fZ 

csakis onnan van, mivel a többi férnek alig jutnak elvétve a gyakorlati al 
kalmazásba. 

Sajátságos azon jelenség, hogy mig a növényi erecletü gyógyszereink
nél mindig azon igyékezünk, hogy a belőlök készített alkaloidok által men
nél hatályosabb anyagokat kapjunk, é3 az alkaloidokat tekintjük a legtisz· 
tább hatást1 gyógyanyagoknak, addig a fémeknél épen a sókat szokták 
előnyben részesíteni, holott, alig hisz11m, hogy a t. szakosztály nem osztaná 
azon tapasztalatból meritett meggyőzőJ.ésemet, hogy h1 van a vasnak, réz
nek, ónnak, horganynak, ezüstnek, aranynak, platinának stb. hatása, ugy az 
bizonyosan nagyobb lesz akkor, midőn azt tiszt:i állapo_tban vétetjük bete
geinkkel, mintha azokat só alakban használtatjuk, főleg mivel nem az 
oldhatóságot fogjuk tekintetbe venni, de azon villam
f o l y a m o t, m e 1 y e t a z o k a g y o m o rn e cl v h e z j u t v a, k i f ej t e n e k. 

Ezen tekintetben én épr.n tanulmányaim és tapasztalataimnál fogva a 
pul'tanismusnak lettem barátja, és készittettem épen meta1lotherapentikus 
betegeim számára dr. Wagner gy ó gy tár á b a n Bud a p est e n el e k
t r o g a 1 van i k u s u t o n a k ü 1 ön b ö z ő fém e k bő 1 vegytiszta porokat, 
melyeket sokkal hatályosabbaknak tapasztaltam, mint a fémsókat, melyek
ről tudjuk, hogy a gyomorba jutva ugy olvadnak fel, hogy a sav a fémtől 
egészen különválik1 s mindkettő csak zavaija egymásnak hatását . Jgy a 
sulf _zinci, sulf. cupri, arsen nitricum, és ujabban az argent. nitricnmról 
Jakobey és Riemer szaktanulmányozása után ez bebizonyitott tény, a löbbire 
pedig több mint valószinü következtetés. 

Nem nagy, de mégi:i bizonyítékot képez azon körülmény, hogy homöo
pat1a collegáink folyton a legtisztább fémeket használják, és meg kell valla-
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nunk, hogy nem egy esetben jó sikerrel, ha épen véletlenül, eltalálták az 
azon ~y.ervezetnek megfelelő hatékony fémet. 

Osidőktől fogva az összes idegbetegségeknél a fémek szerepelnek ki
válólag gyógyszerként a gyógyászatban, és csak a párisi biologiai társulat 
bizottságának (Charcot, Dumontpallier, Regnard, Luys) sikerült néhány év
vel előbb kísérlet ileg megállapitani, hogy ezen hatás, melyet a fémek ada
golása után tapasztalunk, egyenesen a v i 11 a m képzés, v i 11 ama b s o r
b e á 1 ás és v i 11 a m rendezés alapján jön létre, s kizárólag magoknak a 
fémeknek, uem pedig azok sóinak eredménye, miért is nemcsak oldhatósága 
vagy oldhatlansága veendő figyelembe, hanem igenis az, vajjon hogy ngy 
mondjam, rokotlszenves-e és mily fokban valamely szervezet az illető fém 
iránt, vagy nem. . 

Végre engedje meg a t. szakosztály, hogy saját metallotherapeutikus 
hetegeim közül néhány epileptikusnak - kiknél a megelőző metalloscopicus 
1 izsgálat alkalmával egyes fémekre határozott reactiót találni szerencsés 
voltam - kórtörténetét, a kórtani elváltozások helyeinek és minőségének, 
nemkülönben a tudományos reflexióknak tekintetbe vétele nélkül, ezennel rö
viden közöljem. 

I. H. Gy. 31 éves min. fogalmazó kórcsetét, kinél a metalloscopicus 
vizsgálat alkalmával ezüstre találtam határozott reactiót, miután ennek be
hatása alatt növekedett mindkét oldalt a hőmérséJ\ o·4 e. fokkal, emelkedett 
az izomerő jobboldalt 5, bal,1ldalt 3 klgrmmal és szaporodott az érverések 
száma perczenkint 6-tal - már a „Gyógyászat" 1881. éli 32. számában egész 
addig körülményesen közöltem, mikor a beteg tőlem 1881. jun. 6-án elma
radt, és egy más gyógy~ód ka1jaiba vetette magát. 

1881 jul. 14-én ismét megjelent nálam a lesoványodott beteg és el
beszélve, hogy egy kartárs unszolására ezen idő alatt szigoru jodkurát folyta
tott, de eközben háromszor volt rohamja, arra kért, hogy vele a metallothe
rapeutikus kezelést folytassam. 

Miután ujabb VÍ?isgálatnál meggyőződéat szereztem magamnak arról, 
hogy ezen beteg szervezete még mindig reacti0t mutat az ezüst behatása 
alatt, csakhogy ezen reactio nem élénk, mint előbb volt, 58 klgrrn tul
sulylyal és 33 klgrm izomerővel ujra megkezdettem vele az argent. chem. 
purumnak bevételét, 3 ctgrmot rendelve adagonkint kétszer napjában. 

Jnl. 22-éig roham nem volt, közérzet javult, étvágy kitünő, hőrnérsék 
37·4 és 37·3, izomerő jobbkézen 41, bal kézen 39, érverés 74-, testsuly 58·75, 
szerelés adagonkint egy centi grammal növel V'.3 marad. 

Aug. 2-án roham nem volt. Aequivalensek nagyon gyéren és kis fok
ban jelentkeztek, közérzet jó, étvágy és emésztés igen jó, hőm. jobbold. 37.5 
balold. 37 4, izomerő jobbkéz 43, balkét 41, érverés 76, testsuly 59·25. Sze-
relé~ az előbbi adagban marad. · 

Aug. 13-án roham nem volt, aequivalensek alig mutatkoznak, közérzet 
igen jó, étvágy és emésztés kitünő, hömérsék jobbold. 37·5, balold. 37·4, 
izomerő jobbkéz 4.t, balkéz 42, érverés 76, testsuly 60·0. Szerelés marad, 
adag 0 05 ctgramrnra növeltetett 

Aug. 22-én roham nem volt, aequivalens kétszer jelentkezett gyorsan 
mnló szédülés alakjában, közérzet igen jó, étvágy és emésztés kitünő, hőm. 
jobbold. 37·6, balold. 37·5, izomerő jobbk. 45, balk. 43, érv. 78, testsuly 60.35. 

Meg kell jegyeznem, hogy ezen időköz az, mely közben az epileptikus ro
hamok ezen betegnél rendszerint jelentkezni szoktak, s igy ama két aequivalenst 
egyenesen azon körülménynek kell tulajdonítanom. Szerelé~ és adag marad. 

Aug. 3 L-én roham nem volt, de aeqnivalens sem. Közérzet kitűnő, ét-
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vágy igen j6, hőmérsék és érverés nem változott, izomerő jobbkéz 47, balkéz 
45, testsuly 60·75. Az ezüst adagját 0·035 re szorítottam, mert most már a. 
kritikus időköz megszünt. . 

Szept. 18-án roham nem volt, uequivalens sem. Közérzet egy kis gyomor
elrontás folytán nem oly jó mint előbb, kisfoku hasmenés, hőmérsék jobbold. 
37-.'), bal old. 37·4, izomerő jobbkéz 45, balkéz 44, érverés 76, testsuly 60·25. 
Szigornbb étrend mellett szerelés és adag marad. 

Szept. 29-én roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet jó, étvágy jó, 
, ürülés rendes, hömérsék jobbold. 37·6, balold. 37·5, izomerő jobbkéz 46, bal
kéz 44, érverés 76, testsuly 60 45. Szerelés és adag marad. 

Okt. 9-én roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet jó, étvágy jó, 
emésztés rendes, a phJsicalis tünetek nem változtak, csak a testsnly növe
kedett 60 60-ra. Beteg leginkább azért keresett fel, mivel szerei elfogytak, 
és miután a kritikus időszak ismét közeledik, nem tudja, hogyan fogom vál
toztatni azok adagját. Szerelés mara<l, az adagot 0 04 i-re emeltem. 

Okt. 17 én betegnek az éjjel egy gyenge rohamja volt és most töub 
aequivalens mutatkozik. Közérzet lankadt, étvágy meglehetős, hőmérsék jobb -
old. 37·5, balold. 37·4, izomerő jobbkéz 45, balkéz 43, érverés 76, testsuly 
60·50. Szerelés és adag marad. 

Okt. 23-án több roham nem jelentkezett, aequivalens nincs. Közérzet 
•.em j6, mert betegnek neje szitlés utáni perimetritisben fekszik, étvágy ke
vés, emésztés jó, physicalis tünetek nem változtak. Szerelés marad1 adag 
0.35-re leszállittatik. -- Okt. 29-én betegnek neje elhalt, roham nem volt, 
aequivalensek futólag ugyan, de többször mutatkoznak. Közérzet rosz. étvágy 
nincs, hőmérsékét meg nem mérhettem, izomerő jobbkéz 43, balkéz 42, test
sulyt nem tudom. Szerelés és ll.dag marad. 

Nov. 21-én roham a nagy lelki tájdalmak folytán ismét kétszer jelent
kezett ugyanazon éjjel, közérzet rosz, étvágy nincs, pbysicalis tüneteket 
nem volt hajlandó megméretni, beteg egészen elkedvetlenedett, és mivel 
gyermeke is eközben elhalt, a gyógykezelés folytatásához semmi kedvet nem 
érez, sőt ellenkezőleg mindenkép halálát kivánja. 

Miu' án ezen betegemet azóta sem láthattam, annál kevésbé van remé
~yem, hogy felőle bővebb értesítést kapjak, mert magát vidékre áttétette s 
rgy csak konstatálni kivánom, hogy tekintve azt, hogy ezen beteg a metallo
therapentikus kezelés megkezdése előtt folytonos aequivalensekkel küzdött 
és ha a kritikus időközben az epileptikus roham bekövetkezett, az 8-10-szer 
is ismétlődött, holott ezen kezelés közben vagy 1-2 szer jelentkezett a ro
ham, vagy egészen ki is maradt, az aequivalensek pedig sokáig egészen szü
neteltek, s igy a m e t a 11 o t h e rap e u tik u s keze 1 é s a la t t o 1 y j e
l e n t ék e ny ja vu 1 ás t értünk e I, minőt s e mm i más k e z e-
1 és s el a betegnek tapasztalnia alkalma nem volt. 

IL T. Borbála, budai születésü, 30 éves, fé1jezett, erős testalkatu lym
phaticus külemü zömök nő, 12 éve> korában kapta meg havi ''érzését, mely 
az első években gyakran rend.~tlenkedett, de mikor 19 éves korában fétjhez 
ment, egészen rendessé lett. Osszesen egyszer szült, gyermeke elhalt. 1872-
ben kapta havi vérzés közben minden különös előzm ~ny nélkül az els ő epi
leptikus rohamot, mely aztán előbb gyakrabban, későLb gyérebben ismétlő
dött. A rohamok rendesen havi vérzés elején vagy közvetlen utána szoknak 
rendszerint valamely kedély mozgalom után és minden aura né kül megjelenni, 
legfeljebb hogy többször a bal horuloktájon nyomás mutatkozik azon nap 
reggelén, de utóbbi hónapokban gyakran megesett az is, hogy 8-10 napi 
időközben is jelentkeztek az erős rohamok a nélkül, hogy alkalmi okra szük-
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ség let.t volna. A roham ugy jeleptkezik, hogy a beteg megáll, mereven néz 
maga elé, fejét balra forditja, mig végre testével jobbr~ esik ~s ekkor kö
vetkeznek be a klonikus görcsök, melyek után 3-5 óráig önklvületes álla
pot és mély álom szokott be'á:llni. Fölösleges talán megemlíteni is, hogy a 
beteg r zen baja ellen állandóan orvosilag kezeltette magát, és pl. 1 f t évig 
bromkaliumot szedett nagy adagokban. Különben a beteg szervezetében va
lamely kóros el változást megállapitani nem tudtam, érzékei jól mfíködnek, 
észbeli tehetsége semmi rendellenest nem tiiutet fel. A metalloscopicus vizs
gálatot 1881 szept. 5-én következő eredménynyel végeztem. 

1· ;„, gá1nt e l ő tt <1. (Hőm. jobbolu. 37·5, izomerő j. kéz 32) , , 7 ~ 
e. ll -l 'r. ( " balold. 37·5, " b. kéz 27) erveres ;,, 

Ólom ( Hőm. jobbold. 37 5, izomerő j. kéz 20 ) érverés _70, re:ictio 
( „ balolcl. 37·5, • b. kéz 26 ) semmi. 

Vas ( Hőm. jobbold. 37·6, izomerő j. kéz 32) érve~és 12. r seké1y u; . ( „ IJ;1lol<l. 37·7; „ b. kéz 27 ) zserg<« a jobb kar\Jan. 

Réz ( Hőm. jobbold. 37·6, izomerő j. kéz 29 ) érverés 70, rectio 
( · „ balold. 37·6, „ b kéz 25 ) semmi. 

( Hőm. jobbold. 37·9 izomerő j. kéz 35) én-eré• rn, rea~tio fől eg 
Horgany ,.., s' k, 29 a Jobu karon batarozott a n ( „ balolcl. 3r , „ b. ez . ) kifcjl öcivr . 

Yi zsgá lat e l ő tt ( Hőm. jobbold. 37·3, izomerő j. kéz 30 ) , , 
~~:~1 • 'i. '' e. 

1
•
1
-

1 
( „ balold. 37·3, „ b. kéz 25 ) erveres 7o. 

Ón (Hőm. jobbolcl. 37 3, izome1ő j. kéz 29) érverés 70, reactio 
( „ balold. 37·3, „ b. kéz 25 ) semmi. 

Eziist ( Hőm. jobbold. 37·4, izomerő j. héz 30 ) érverés 70 reactio 
( „ balold. 37·3, " b. kéz 25 ) semmi. 

( Hőm. jobbold. 37·3, izomerő j. kéz 30 ) érverés 70, reactio 
Alnminium ( 

11 
bal old. 37 ·3, „ b. kéz 2ti ) semmi. 

v;,,,p;:ilat r1 ött ( Hőm. jobbold. 37·5, izomerő j. kéz 32) e'i·irei·e's 7
2

. 
~~·:':t· r.. '

1
• 

11
• r. 

8 
( „ balold. 37 5, „ b. kéz 27 ) 

Nikel ( Hőm. jobbold. 37·5, izomerő j. k~z 31 ) érverés 72, reactio 
( „ balold. 37 5, „ b. kez 26 ) semmi 

( Hrm. jobbold. 37·6, izomerő j. kéz 32) érvei:"• 74, m;ndkét ~aro.u 
Platina ( „ balold. 37.51 b. kéz 27 ) ~~~;;~;. uelove ltség es b1 -

( Hőm. jobbold. 37·5, izomerő j. kéz 30) t' . 
Arany ( " balold. 3'/·5, „ b. kéz 25 ) reac 10 semm1. 

Ezen vizsgálati jegyzőkönyvből kitetszik, hogy ezen beteg szervezete 
iránt a horgany és kisebb fokban a platina hatékony, miért is neki kéts~er 
napjában 3- 3 ctgrm. zineum chem. purumot rendeltem 0·003 podoph~lhn
nel és 0 25 ctgrm pulv. acori-val minden ~ülönös étrend né ,kül, kivéve 
hogy a borivást eltiltottam. A testsúly ugyanakkor 64·20 klgr., az utolsó 
epileptikus roham pedig szept. 2-án \'Olt. 

Szept. 18. roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet igen jó, étvágy 
rendes, emésztés jó, hőm. jobbold. 37·7, balold. 37·6, izomerő jobbkéz 35, 
balkéz 29, érverés 7 4, testsúly 64·65. Szerelés és adag marad. 

Okt. 7. A havi vérzés rendesen jött és minden roham vagy aequiva
lens nélkül el is mult. Közérzet és emésztés igen j6, hőmérséket meg nem 
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mérhettem, izomerő jobbkéz 07, balkéz 28, érverés 74, testsúly 64·65. Sze
relés és adag marad. 

Nov. 6. havi vérzés rendesen jött és már tegnap vége felé járt, mi
dőn beteget igen nagy bossrnság érte, mely alatt ~ délután és estrn fols~
mán két kisebb roham következett be, de az önlmületes állapot csak fel 
óráig tartott. Ma közérzet kevésbé j<5, étvágy niucs, hőm. jobbold. 37·6, 
balold. 37·6, izomerő júbbkéz 34. balkéz 28, énerés 74. Szerelés azon hozzá
tétellel marad, hogy a legközelebbi havi vérzés idejére 4 ctgrm. horganyt 
tartalmazó porokat rendeltem bevenni, időközben pedig az előbbi adag marad. 

De.ez. 8. Havadzás rendesen jölt és zavar nélkül folyt le. Közérzet 
io-en jó, étvágy s emésztés rendes. Hőm. jobbold 37·8, balold. 37·7, izom
e~·ő jobbkéz 37, balké~ 30, ér~~rés 76, te~tsúly 65·25. Sz.f'i:~l~,s és adag marad. 

Decz 31-én a tiszteletdiJ megküldese alkalmával fe1Jetol egy már nyom
tatásban is megjelent leve:et kaptam, mely dicsőítéssel tehe mindazt con
statálja, miket ezen eset felől az előbbiel<ben elmondtam. 

Jan. 7. 1882. Havadzás rendesen jött és zavartalanul folyt le. Közérzet 
igen jó, étvágy és emésztés jó, hőm. jobbold. 37·8, bulold. 37 7, izomerő 
jobbkéz 38, balkéz 30, érverés 76, testsúly G5·45. Sí.erdés és adag vál
toztatva marad. 

Febr. 9. Harndzás rendesen jött és zavartalanul fol.vt le. Közérzet igen 
jó, étvágy és emé ztés rendes, hőm. jobbold. 37.7, balold. 37·G, izomerő j0Lb-
0kéz 38, balkéz 31, érverés 74, testsüly G5·70. Szerelés és adr.g változtatva 
maracl. 

Márc. 5. Havadzás rendesen jött, mnlása alkalmával rjjcl rgyszerü 
gyenge roham volt, miről azon?an csak fé1jc ?irt tu~omá~sal,. mert m~ga a 
beteg fel sem ébredt reá. Közerzet lankadt, etvágy JÓ, hom .iobbold. 37 7, 
balold. R7.6, izomerő jobbkéz 38, balkéz 31, érverés 74, testsüly 6u·20. Sze
relés változtatva marad. 

Betegnek márczius óta csak jnniusban volt ismét a havadzás . 1nulása 
közben egy gyenge rohamja és ha tekintetbe vcszszlik, hogy mo:st alig 3---;4 
hónapban jelentkezik egy-egy roham, holott a mclallotherapeuti~us, kezele~ 
megkezdése előtt ugyanannyi hét alntt kap 0lt rohamot, ugy a bz eves be
tegségi t<irtam mellett nemcsak feltünő javnl~st constatálhatunk, ~e. amen~
nyiben a rohamok rendszerint a havadzással Járnak karöltve, pos1t1v reme
nyüok lehet, hogy a havadzási időszakok elmultával az epilepsia egészen cl 
fog maradni, s a gyógyulás teljes leend. 

IIL B. Mihály 21 éves tanuló Szacsurból, Zemplén megye, gye.rmck
korából a váltólázakon kívül semmi komolyabb betegségre nem emlékszik, 
I 3 éves korában állítólag egy nemi tulizgatás után kapta első epileptik~1s 
rohamját, mely azután különböző alkalmaknál ritkább időközökbc!1 is~é-tló
clött de az utóbbi 4 év óta csaknem rendesen szokott hat hetcnkmt mmden 
alkalmi ok nélkül ismétlődni. A rohamot semmi aura meg nem előzi, rend
szerint reggel jó kedvvel kel fel és mosdás közben éri oly gyorsan a ro
ham, mintha csak villám sujtaná. Roham után önkivületos állapot és 1- 2 
órai mély alvás szokott bekö1·etkezni, mire egész nap átalános lankadtság, 
kedvetlenség, munkaképtelenség, étvágytalanság és na~·y fokn főfájás jön 
főleg a homloktájon. Eredmény nélkül kisérlctte már meg zincum valer, 
atropint, indigot, nitr. argont., arsent, bromkaliumot és tömérdek házi szert, 
melyekkel orvosok és kuruzslók éveken keresztül tartották. 

A mctalloscopicus vizsgálatot 1881. márczius lG-ikán végeztem br, és 
az egyformaság elkerülése végett elég legyen a bosszu leirás helyett csu
pán e.redménykép felemlitenem, hogy míg a vizsgálat előtt rendesen a hő-
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mérsék jobbold. 36 4, balold. 36·5, iz~;ne;·ő )ob?kéz 47, balkéz 45, érverés 
68 l'Olt addig az ón behatása alatt homersek JObbold. 36·9, balold. 37·0, 
izomerő jobbkéz 50, balkéz 48-ra, és az érverések száma 72-re szaporodott, 
mintán betegnek adagonként 0 03 ctgrm. stannum. ch:m: pururn. r.eodeltem 
O 20 ctgrm pulv. rad. arnicae-val. Volt ugyan egy meg JObb reactio. a me
talloscopicus vizsgálatnál a platin lemezeknek behatása alatt, de tekmtve ,a 
beteg szorult anyagi helyzetét, mi csak a stannnm mellett maradtunk es 
bizalmunkban nem is csalódtunk. Te!3tsúly 48·60 klgrm. 

Ápril 14-én roham nem volt, aequivalens se~, közéEz~t jó,, étvágy és 
emésztés rrndes. hőm. jobbold. 36·8, balold. 36·9, izomero Jobbkez 48, bal
kéz 46, érverés 70, testsúly 49·25. Szerelés és adag mar~d. 

Május 20-án. Roham nem v~lt, de ?elyett~ egy a:qmvalens, mely ala~t 
2-3 másodperczre öntudatát vesz1tette, Irás kozben erte, nem esett el es 
csak azon vette észre, hogy mikorra magához tér~, érthetlen sza~a~at látott 
maga előtt papirra vetve, és hogy utána egy óráig tartó heves fofáJ~Sa volt,) 
mi lefekvésre késztette. Physikalis tünetek nem változtak, csak ~z izomero 
növekedett jobbkéz 50-re, és balkéz 48-ra, testsuly 50·10. Szereles marad, 
csak a kritikus időszakra rendeltem 0·45 ctgrmos porokat. 

Junius 18 án. Roham nem \'Olt, aequivalens sem, közérzet jó, emésztés 
renJes, hömérsék mindkét oldalt 36·9, izomerő jobbkéz 50, balkéz 48, érve-
rés 70, testsuly 50·75. Szerelés marad. , . 

Jnl. 11-én. Roham nem volt, aequi~alens azonban ketszer, még pedi.g 
egyszer öntudatvesztéssel elesés nélkül, másszor pedig csak szédülésben nyi
latkozott. Hőm. mindkét olclalt 36·9, izomerő jobbkéz 52, balkéz 47, érverés 
70, testsuly 50·25. Szerelés és adag ~a~·ad. , . . 

Aug. 27-én. Beteg otthon vacatióz1k, s levélben er~esit, hogy 23 ~eti 
szünet után tegriap ismét egy kifejlett epileptikus rohamJa volt, melyet tobb 
aeqni1ralens megelőzött. Beteg maga bevallja le\'elében, !iogy. otthon nen;i a 
l egrenclesebben él, több bort iszik és éjjelezik, s maga 1s ?~ila~d~ a v1sz
szaesést ezen körülménynek tnlajdonitani. Különben most JÓl erz1 magát, 
igéri, hogy rendszeresen fog élni, physikai jelenségeiről csupán az érverés.ek 
számát 72, és a testsulyt, 49·75 tudja velem közölni. Szerelés . folytattaük. 

Szept. 11., 13. ismét feljött, rohamja azóta nem volt, aeqmvalens sem 
mutatkozott, közérzet jó, emésztés rendes, hőm. jobbold. 36·9, ba!old; 36·8, 
izomerő jobbkéz 50, balkéz 46, érverés 70, testsuly 50·25. Szerelest es ada
got folytatjuk. 

Október 20-án. Roham nem volt, egy csekély szédülési roham mutatko
zott ugyan, de öntudatát nem vesztette mellette. Physikalis tünetek nem 
Yáltoztak. Szerelés és adag marad. 

November 22-én. Semmi kiváló körülmény nem mutatkozott. Testsuly 
5 J · L 0-re növekedett. Szerelés marad. 

Deczember 19 én Tegnap éjjel ismét egy gyenge rohamja volt, melyet 
ő erősebb nemi izgatottságnak hajlandó tulajdonítani. Közérzet lehangolt, 
emésztés rendes, hőm. mindkét oldalt 36·9, izomerő · jobbkéz 51, balkéz 4?, 
érverés 70, testsuly 51 ·25. Szerelés marad, csak változatkép adok pulv. acont 
a pulv. arnicae helyett. 

1882. janiusáig összesen 7-szer jelentkezett nálam ~ beteg é~ csak 
márcz 17- dikén tett egy kifejlett epileptikus rohamról emhtésl, aeqmvalens 
pedig háromszor jelentkezett. Különben jól néz. ki, jól. é1:zi magát, rendes 
emésztésről dicsekszik, hőmérséke átlag 37 ·O, izomereje iobbkéz 52, bal kéz 
48, érverés 70, testslil;:a 52·35. . . „ .. 

Ha e;..ek után tekmtetbe veszszük, hogy 44 hónapi idokoz alatt ezen 
9 
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betegnél, ki nyolcz év óta legalább hat hetenkint visszatérő epilepsiában és 
gyakori aequivalensekben- szenvedett, összesen három kisebb folm epilepti
kus roham és 8 aequivalens jelentkezett a metallotherapeutikus szerelés mel
lett, melyek közül még kettő életrendi kihágásnak tulajdonitható, ugy alig 
lehet elvitatni, hogy a metallotherapia ezen betegemnél oly eredményt volt 
képes előidézni, mint eddigi gyógymódjaink közül alig valamelyik. Külön
ben ezen beteg még folyton kezelésem és észlelésem alatt áll, csakhogy most 
ismét otthon vacatiózik. 

IV. H. F-né budapesti illetőségü 40 éves fé1jezett nő, ki házassági 
első és második évében 2-3 hónapos terhesség után kétszer r•lvetélt, komo
lyabb betegségre nem emlékszik. Első epi leptikus rohamját még lS éves 
leánykorában állítólag azou incid ,·nsből kapta, hogy elhalt nagynénjét, kin a 
fe~oszlás már igen előrehaladt volt, eltemetés előtt nehányszor megcsókolta, 
mll'e oly átható borzadály lepte meg, hogy a hullaszao"tól éveken át szaba
dulni nem birt s J,özvetlen az eltemetés után következett éjjel álmában 
epileptikus rohamtól lepetett meg. A rohamok azóta hol 2 - 3-szor évente, 
hol pedig főkép utóbbi időben rendszerint a havi vérzés alatt gyakrabban 
jelentkeztek, s minden aura nélkül villámszerüleg jönnek, átalános ráug
görcsökkel, fnladozással, szájhabzással stb. járnak, melyek után mintegy 
10-lf> perczig önkivületes állapot, ezután pedig mély álom következik, 
melyből felébredve, egész napon át nagyon kimerültnek érzi magát. Külön· 
ben jó szellemi és physikai egészségnek örvend, a habitualis dugulásokat és 
bő havi vérzéseket leszámítva. Testsúly 54 klgrm. 

Az 1882. január 23-dikán megjelent metalloscopicus vizsgálat kö\'ct
kező eredménynyel folyt le : 
Vizsgálat előtt •l. (Hőm. jobbold. 37 7, izomerő j. kéz 18) ' é 6 

e. ll-l .;„. ( " bal old. 3 7 ·7' n b. kéz 17 ) erver s 8. 

Ólom ( Hőm. jobbold. 37·7, izomerő j. kéz 17 ) érverés 68, reactio 
( • balold. 37·6, „ b. kéz 15 ) semmi. 

Vas ( Hőm. jobbold. 38 1, izomerő j. kéz 22 ) érv. n, rrartio nrm ,.01t ( „ balo!d. 38· l, " b. kéz 21 ) sem 1,ltllati1 'cm érrzhr t ii. 

Vörös-réz ( Hőm. jobbold. 37·8, izomerő j. kéz 18 ) érverés 68, reactio 
( „ balold. 37·8. „ b. kéz 17 ) semmi. 

Vizsgálat eliitt u. ( Hőm. jobbold. 37·6, izomerli j. kéz 20 ) ' ' 
n. 5-7 "'" ( " balold. 37·6, " b. kéz 18 ) erveres 68. 

Ón ( Hőm. jobbold. 37·7, izomerő j. kéz 19 ) érverés 68, reactio 
( • balold. 37·6, • b. kéz 17 ) semmi. 

Horgany ( Hőm jobbold. 38·0, izomerő j. kéz 22 ) érverés 1s, mn s tárpc>phez 

( balold 38· l b ke'z '-'O ) ltaso.nl 6 cs ipés -érze t pi · 
" • ' " • ,.. ro.:;;saggal a IemczPk alatt. 

S (( Hőm. J. obbold. 37·8, ízomerő J·· ke'z 20 )) érve ré• 10, r ract io Jóva1 árgaréz gyengébh mint elöuh s azt 

( 11 balo]d. 37·8, „ b. kéz 18 ) is csa k a horgonynak kell 
tulaj•lonita nn nk. 

Ja.n. 24. 1.ss2. vi••· ( Hőm. J0 obbold. 37·6 izomerő J·. kéz 18 ) 
gaJat eJott rl. P. ( ' ' ' 70 

11-1 ór. „ balold. 37·6, „ b. kéz 17 ) erveres . 

Ezüst ( Hőm. jobbold. 37·6, izomerő j. kéz 18 ) érverés 70, reactio 
( „ balold. 37·6, „ b. kéz 17 ) semmi. 

Arany ( Hűm. jobbold. 37·5. izomerő j. kéz 18 ) érverés 70, reactio 
( „ balold. 37·6, „ b. kéz 17 ) semmi. 
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Platina 
(Hőm. jobbold. 37-6, izomerő j. kéz 18 ) érveré& 68. reactio 
( balold. 37-6, b. kéz 17 ) semmi. 

Ja.n 2uss2. viz•· ( Hőm. jobbold. 37·5, izomerő j. kéz 18 ) , . ·é. 68 galat elot~ cl. e. ( b l ld 37·" 'b ke'z 17) eive1 s . 
Jl -1 o•" „ a o . o, „ . 

(Hőm. jobbold. 37·6. izomerő j. kéz 18) érverés 70, reactio 
Aluminium ( „ balold. 37.5, „ b. kéz 17 ) 0 emmi. 

· Nicolinnm (Hőm . jobbolcl. 37 ·6, izomerő j. kéz 18) érverés 70, reactio 
( balold. 37·6, n b. kéz 17 ) semmi. 

Ezen vizsgálati jegyzőkönyv szerint tehát hatékony els5 sorban a hor
gany, másodsorban pedig a vas, miért is én az előbbiből rendeltem 0·02 
ctgrmos porokat 0 003 podopbyllinnel és 0·20 pulv. acori-val kétsza napjában. 

Febr. 16-án. Roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet jó, kediíly 
nyugodt, emésztés és székelés rendes. Hőm. mindkét oldalt 37·8, izomerő 
jobbkéz 21, balkéz 19, érverés 76, testsúly 54· I 5. Szerelés és adag marad. 

Febr. 27 -én. Roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet jelentéke
nyen jarnlt, székelés rendes. Hőm. mindkét oldalt 37·8, izomerő jobbkéz 22, 
balkéz 10, érverés 76, testsúly 54 45. Szerelés és ad~g marad. 

.Márcz. 20-án. Roham nem volt, aeqnivalens sem. Közérzet igen jó, 
székelés hasmenéses. Hőm. és izomerő nem változott, érverés 78, testsúly 
54. 35. A podophyllint kihagyva, többi marad. 

Ápril 14-én. Roham nem volt, aequivalens egyszer szédülésben és be
szélési képtelenségben n_yilvánult, de öntudatát nem vesztette és összesen 
3-5 mperczig tartott és kis kimerültség következett utána. Hasmenés meg
szünt , közérzet jó, emésztés jó. Hőm. mindkét oldalt 37·8, izomerő jobbkéz 
2:3, ba)kéz t 9, érverés 78. A horgany adagját 0·03-ra emeltem. 

A pril 30-án. R0bam nem volt, aequ;valens sem. Közérzet jó, emésztés 
igen jó, physikalis tünetek közül csak az izomerő növekedett és a testsúly 
szapororlott 54·75-re. Szerelés és adag marad. 

Május 22-én. Roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet jó, sokkal 
erősebbnek érzi magát, könnyen büja a munkát., mely előbb nagyon fárasz- · 
totta, physikalis tünetek közül az izomerő jobbkéz 25, balkéz 21-re, test
súly pedig 55·10-re gyarapodott . Szerelés és adag marad 

Jun. 19-én. Roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet folyton ja
vul a kinézéssel együtt. Hőm. mindkét oldalt 37·8, izomerő jobbkéz 25, 
balkéz 21, érverés 78, testsúly 5f)'35. Szerelés és adag rnarJd. 

Jul. 17 én Roham nem rnlt, egyszer mutatkozott ismét egy gyorsan 
muló szédülés a havi vérzés alatt. Közérzet folyton javul, physikalis tünetek 
nem változtak, csak a testsúly gyarapodott 55 60-ra. 

Aug., 16-án. Roham nem volt, aequivalens sem. Közérzet jó, emésztés 
rendes. Hőm. mindkét oldalt 37·8, izomerő jobbkéz 26, balkéz 23, érverés 
78, testsüly 55·75. Szerélés és adag marad. 

Ezen beteg szintén további megfigyelésem alatt marad. 

Ha azon négy k6rtörténetből tanulságot akarunk magunknak levonni, 
ugy kitünik nemcsak az, hogy a metalloscopicus lizsgálat alkalmával ha
tékonynnk talált fémek beJs ií leg véve, valüban oly jó eredményro vezettek, 
minők más gyógymód mellett, ily rövid idő alatt alig szoktak bekövetkezni; 
nemcsak hogy · a hőmérsék, izomerr és érverések száma mindig legalább is 
közel jár ahhoz, melyet azon fém külső behatása alatt, a metalloscopicus 
vizsgálatnál észleltünk; de azt is, hogy a közérzet, ~tvágy, emésztés, testi 
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erő stb. mindig határozottan javulni és gyarapodni szokott, miből az k0vet-
kezik, hogy azon fém bel ső l eg véve, valóban éltetőle~ ha.t. _ .. . , 

Csak sajnálnom kell végül, hogy azon 11 epileptikus k?zul, k~,Irnel 
metallos~o picns vizsgálatot végeztem, csak hatnál tnláltam hatekony femrt 
íls ezek közül Í$mét csak 4 yolt elég bizalommal és kitartással ezen gyógy
mód iránt, mert kiilönben sikerült kóreseteim sz{tma val6sziniilcg nagyobb 
lett volna. 

Dr. Bá.ron Jónás: Az ujabbkori sebkötelékek. 

A sebek kezelésének módja mindenkor azon ismeretektől függött, mr
lyekkel a sebzések lefolyásáról és azon tél1)7ezőkről bírtak, melyek annak 
egyes mozzanataira befolyással vannak 

· Mikor azon felfogás dívott, hogy a sebek genyedési folyamatát meg~ 
előző sebláz és a rná következő bő genyedés a szervezet sebzés ellem 
visszahatásának kifejezője, még pedig kedvező kif~jezője; mikor rosz jelnek 
tartották, ba ily láz nem jön; mikor tehát ügy ,v~lekedtek: hogy azt ,gá
tolni vagy elnyomni nem szabad: a sebek kezelesenek módJa valóban kepos 
volt ily lefolyást gyámolítani vagy előidézni. 

Azon kórbuvárlati munkálatok és tapasztalatok, melyek korunkban a 
lobos, illetve a sebbántalmak terén közbirtokká lettek, eredményeikben lé
nyegesen eltérnek attól, mit azelőtt képzel' ek. 

Tapasztaltuk hoo-y a sebek első érintkezési forradását sokkal több 
esetben lehet előidézni ~int azelőtt, ha a sebzés és seblefolyás alatt a je
lenleg károsolmak bizonyult hatányokat távol tartjuk a seb.~ől; ho~y számos 
esetben pörk alattihoz hasonló gyógyulást eredményezhetunk, kivált ha a 
sebváladékok mennyiségét korlátolnunk sikerül. 'l'anultuk, hogy anrn„ káros 
hatányok kiküszöbölése által a s~ijadzással gyógy~iló sebekné,1 az ~:sodlege~ 
és a későbbi seblázak keletkezéset megakadályozm, a genyedest csokkentem, 
megszüntetni vagyunK képesek ; hogy e s zerin~ ily esetekben is a gyógyu
lás beavatkozásunk következtében a betegre nezve kevesebb, sok esetbt·n 
semmi anyagi és erőbeli fogyatkozással nem jár és számos esetben kevesebb 
időt is vesz igénybe, mint a multnak sebkezelése ~ellett. 1) • 

Ki van mutatva hogy a legtöbb , talán mmden gyuladásnak egyik 
főfeltétele : hasadó g~mbáknak a levegőből vagy a szervezettel érintkező 
folyadékokból vagy idegen testekkel behatolása a szervezetbe 2

); hogy a s.~b 
folyadékok rohadása a sebbántalmaknak, a se~ben lefolyó vagy abból k1~:1-
duló gyuladásoknak legfontosabb. oka, s ho$Y 1~y rohadás ~agy az által JOU 
létre hogy ügyneYCzett rohadási vagy eiJeszto anyagok JUtnak a testbe; 
vagy' az által, hogy az ember vére hőmérsékével azonos ~elegségü, és bi
zonyos, sem kevés, sem tülságos sok víztartalmú, rohadásra kepes testreszekbe 
hasadó gombák hatolnak . , , 

Tény, hogy e kis szervezetek ,~s~kély m~nny1sege elegsé~e~ a,~rn, hogy 
hasadás - nagy számuk spóraképzodes által is - aránylag lns ,ido?en au:t 
nyira szaporodjanak, hogy a szeryezetnek ártalmára lehetn~k, eletet, vesze
lyeztetik, tönkre teszik. Akármily folyadékban , mely szenenyt, . legenyt, 
phosphort, kalit és magnesiát tartalmaz, s különösen a légenynélküh anyagok 

1) L. szerző czikkét az OHL. 187 4-ik évi 27. számában. 
2) L. Huter, Grundriss der Chir. I. kötet 2-3 1. 
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közül a czukort, a légeny tartalmtíak közül a fehérnyét és vegyrokon~t tar
talmazó folyadékokban jól fejlődhetnek. A micrococcusok, microbacteriák és 
~pórák kil'ételével, melyek a vizet életképességök veszélyeztetése nélkül egy 
1clőre nélkülözhetik, a hasadó gombák viz nélkül nem fejlődhetnek, úgy hogy 
a magasabb renclüek, a bacillusok, kiszáradás következtében azonnal tönkre-
mennek. · 

Szaporodnak -és fejlődnek alkalmas talajon addig, mig tápanyag van, 
azu án - a spórák későbben, mint más bacteriák - tönkre mennek. Fo
~<onkint jobb és jobb tápl,ál~ talajon rendszeres tenyésztés által életenergiá
JUk nagy fokban nörekedhet1k. 

C o z e és F e 1tz 1
) szerint septicaemicus állat vére tovább-tovább oltás 

által nagyobb és nagyobb fokban ragályzó, mig G a ffk y2) szerint a vér már 
a második olt~ssal, legfeljebb a harmadikkal érte el legnagyobb ragáfyzó 
képességét. Es ellentétben Pasteur nézetével, ugyancsak G a f fk y é::; 
K o eh, azon felvételnek fejtették ki valósziní.íségét, hogy minden ragályzó 
betegsegnek megvan a maga hasadó gombája. 

B kis növénye]~ minden felszívó felületen át juthatnak be az állati 
::;zervezetbe, s e tekmtetben sebek a legelső helyet foglalják el. 
. A ,szervezetbe jutva, elvonják attól a legjobb tápanyagokat, megfo8zt
.JÚk a ertesteket élenyüktől, behatolnak a fehér vértekecsekbe szaporodnak 
~ennlik és é~ ügy. i;nint. a rohadást okozó vegyi anyagok. s~étesésüket és 
fel~~dá sukat idézik eló, m1 által a vérfolyadék sűríibb é válik és capillaris em
bolrnk tá~aclnak; a czukrot é:; a többi könnyen bomló tápanyagokat eijesztés 
által bontJák ; végre maguk ~s rohadási terményeket és oly e1jesztő anyago
lrnt képeznek, melyek a szilárdabb és kiilönben nem oldható anyagokat 
oldható és bomlaniképes vegyületekké változtatják. 

. Minthogy ily képen a lobos bántalmak egyátalában, a seb bántalmak 
pedig különösei; főleg ily növényeknek a testbe behatolása folytán támadnak, 
melyek nem b1rván chlorophyllal, nem képesek a szervetlen természetből 
vet~ anyagokból ~ testüket alkotó szerves anyagokat synthesi,s által terem
tem, h~°:~~ csaki.s előkészí~ett szerv~s anyagokon tengődhetnek, tehát való
ságos elocliek : mmtbogy m1croorgamsmnsok alkalmas egyénekre átvitetve, 
azokban ugyanazon változásokat idézik elő, melyeket azon testben okoztak, 
honnan közvetl~nül vagy közvetve kerültek'i) : mai ismereteink szerint a lobos 
folyamatokat, illetve a sP-bbántalmakat, az epidemikus bántalmak közé kell 
soro]nllnk. 
. Ha e szerin~, a 

1
lob mai fogalmának jeleit aka1juk ö::;szegezni, azon 

Jelekhez, melyekrol C o h n h e i m4 ) tette össze e foo·almat mint az üterek 
. k , l . i:> ' ' - v1,sze1

1
·e est i1~Jszáledé;iyeknek arányfagos lassúsággal fejlődő .tágulása, s 

verre meg e ese, a veráramnak evvel kapcsolatos lassulása a fehér vér
testecseknek a viszerek falaihoz illeszkedése, a hajszáledény~kben részletet> 
pangás, a vérfolyadék fokozott átszürődése és véoTe it fehér vértestecseknek 
a visz~rekből és hajszáledényekből, a pirosaknak a~ utóbbiakból kivándorlása; 
rnlammt azokhoz, melyek Samu e 15) szerint alkotják a lobfogalom tartal-

') Recherchcs sur la prés~uce des infu s oir~s dans les maladit:l iufectieusea. Strn,tis
burg 18G6. 

1 ) Koch Mittheiluugen au, dem kaiser!. Gesuudheítsamt. 
3) Nowak Die Infectionsk rankheiten vom aetiologischcn uud hygieniicheu 8taud-

punktc. 1882. 26. lap . 
~) Ncue Untcrsuchungen über die Eutzümlung. Leipzig. 1873. 
'') Der Eutzündungsproccss. Leipzig. 1873. 
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mát, t. i. az edényfalak vastagságá~a.k a véráramlás és ~z „e~ényfalak ~~
járhatóságának megvúltozása, alteratlója, mely.ekbez valószmuseggel a szo
vetsejtek szaporodása is járul lS t r i c k e r): mmt le~fontosabb, mert a .f ?l.ya~ 
matot bevezető mozzanatot, a microorganismusok, illetve rohadást elo1dezo 
vegyi eijesztök behatolását a testbe s főleg a seb~e kell csa,toln~mk. 

Ennek pedig logikai köve~kezménye~ bog~ a ~nt már eml;,tettun~ , ~ seb -
bántalmak mint a septicaemia, pyaemia, sejtszovetlob, orbancz, gyermek-
ágyi lázak' és a dyphtheritis, mint ragályzók .. . 

Ha az egyes sebbántalmaknak l\i.ilö~~külön ok.tanát ves,zszuk, m.mdenek
előtt hano·sulyoznunk kell azt, hogy az UJabb, rendszeres es pontos, kutatá
sok annal~ valószinlíségét mutatták ki, hogy rendes állapotban a verb en és 
a szövetekben bacteriák nincsenek. 

A sebekből kiinduló sejtszövetlob 1) oly ~:a~ál~zá~b61 er~d,; n;elyne~ }ko: 
zója eredetileg, mint ártatlan endantbrop éloclt letez1k, fej~odese k01e~ ... a 
a megbetegedett egyénben zá1ja és átalában csak az emben testuel~ ku~o

- nös változása, főleg jó tápláló talajjá való átváltoztatása folytán válik kor-
nemzővé. · . . 1. , 

A gyermekágyi betegségek, valamint a sep~1,?aemia, ,az orban?z. es „a 
pyaemia oly ragályzásb61 keletkeznek, melynek ~~jlo.~ésr~-l~epes ol~ozó1 lm
lönféle közeaekből erednek csak különös kedvezo kozvetites által jutnak az 
~mberbe és 

0fejlődésök körét ~asonl? kedvező feltét~leket 1?-utató ~9!,~nek 
egész soraira hajlandók átteiJesztem. A gyermekágyi lázak es az ev\ erus~g? 
hullamérgezés vagy - mint az orbáncz is ~ másfél~ ektanthrop rohac1as1 
folyamatokból erednek ; a genyvéríiség és az mti:auterm rohadások által ke
letkezett bántalmak pedig endanthrop bomlási. folyamatokból , t,~mad~a~. 
K o ch 2) evvérííségnél a vérlrnn igen finom bacillusokat, „genyveruségnel. a 
kórgóczokban egyenkint,. vagy kettősen összekapcsolva eloforduló .~ok mlC: 
rococcust talált Ugyamlyeneket találtak orbánczos betegek véreben, az 
orbánczh6lyagokbau , a környező nyirk.mirígyekben és„ nedvcsatori;ákban, .l'.a
sonlóképen a gyermekágyi láznál i3 a kóros szovetekben es a nynk-

mirígyekben. . · · k. áló 
A seb cliphtheritis 3) valamint a takbártya d1ph~~e~·1~!.s iv . an . 

1
em-

bertől eredő oly ragályzásnak eredmény~; mel,Yne~. eloidezo,~ a legna g} ob,1~ 
fokban fejlődésre-képesek, különböző elotell:y~s~t~.s1 ~e~yr?l szárm~znak es 
oly magas fokra van?ak. tell:yész~ve,, hogy fej lo5le.sok ~?ret igen gy?rsan ~~m 
disponált egyénekr~ is kiteiJesz~1k es ~?rnemzo j,~llegok~t ekt~ntb:,01J, koze= 
gekben is megtartják. · A seb diphthentis embertol állatra átv1heto es a ?e 
oltott állatokon ugyanazon micrococcusok ugyanazon módon lépnek fel , mmt 
a clinice észlelt diphtheritisnél. . . „ . 

Az itt :vázoltakban látjuk összefoglalva azt, a mit ez id?szermt a se
bek kóros folyamatainak oktanából tudunk és megadva azon ll'ányt, . mely
ben a sebkezelésnek haladnia kell, mely mai nap nem lehet más,. mmt fer
téíztelenitő, olyan, mely a sebektől, a ipepnyire le~.et, t.ávol tartja a ragá-
lyozást és a sebekben már létrej öLt fertozest megszunteti. . 

Minden fertőztelenítö eljárás törekedjék a ragályt lsiirtarn az?n he
lyen, honnan ker~l és ott, hol. ':alamely egyént fen~eget, töreke~Jé~ ~tzt 
egészséges egyéntol távol tartam es a ~enyegetett egyeneknek cllentállo 1'é- -
pességét a ragályoztatás _ellen fentartarn. 

I) Wern\ch. Desinfectionslehre. 2. kiadás. Bécs és Lipcse. 1872. 100- -101 lap. 
2) Aetiologie der Wundinfectionskraokheiten. Leipzig. 1878. 7. 1. 
3) W ernich. id. m . . 
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A sebkezelés e követelmények közül csak egyeseknek van hivatva, és 
ezeknek is csak korlátolt mértékben képes megfelelni. 

Feladatai közé tartozik a ragályzó bántalmakban szenYedők elkülöní
tése, a kórtermek levegőjének fertőztelenítése. Fősúlyt kell fektetnie a kór
szobák jó szellőzésére és ebben a szellőző áramnak egyenletességére, por
fogók által nem akadályozott gyors haladására és oly erősségére, hogy a 
por le ne ülepedhessék, ne tüijc a szobákban a sok szögletet . és előálló 
felületet és oly zugokat7 melyekben a szellőző áram gyengül vagy egészen 
szűnik; követelje, hogy a poros tárgyak: a_ ruhák, ágynemüek a kórszobá
kon kivül poroltassanak, fertözteleníttessenek, hogy a padlók, butorok és 
falak nedves kendőkkel tisztíttassanak, a falak, a hol kell. csakis fertőzte
lenítő anyag alkalmazása mellett kapartassanak le. Távol tartsa a port adó 
liasznált kötszereket, régi szivacsokat, a betegeknek habos váladékait 1

). 

A mi a sajátképeni sebkezelést illeti, a közel múltnak vizsgálatai kide
rítették, hogy Yan számos anyag, melyek a ragályzó microorganismusok fej
lődését, ha velök benső érint.lrezésbe hozatnak, megakadályozni, életöket 
megszüntetni képesek, s hogy ezen anyagok közül e szervezetek életter
ményei pl. a carbolsav nagy sz~repet játszanak. 

Nevezetesen B ne h o 1 t z2
) azt találta, hogy a sublimatum 1 súly ré

Hzének oldata 20,000, a tbymolnak és benzoesavas natriumnak 2000, a sa
licylsavnak és eucalyptolnak 666, a salicylsavas natriumnak 250, a carbol
nak 200 , a bórsav és rézgálicznak 133 és az alcoholnak 50 részében oldata 
elegendő az asepsisre, megfosz~ja a rohaÚásra képes folyadékokat azon ké
pess égüktől, hogy bacteriákat felvegyenek és azok bennük szaporodjanak; 
továbbá, hogy a chlor 1 részének 25,000, a iodnak 5000. a bromnak 3333, 
a salicylsavnak 310, a tllymolnak 200, a carbolnak 25, az alcoholnak 4, 5 
részében oldata antiseplicus hatással bir, meg~zünteti a már rohadó folya
dékban a bacteriák szap0rodását, tovább fejlődését, Mik u 1 i c z szerint a 
glycerin csak asepsisre szolgálllRt, de ezen czélra is az emberi test hőmér
sékénél .oly nagy mennyisége szükséges, mely a sebeket túlságosan izgatná. 

Mmtán Pa s te n r kutatásainak eredményei közbirtokká lettek, miután 
minálunk S e mm e 1 w e is kimutatta volt, hogy a nő nemző szerveinek seb
jeiből mily módokon lehetséges a ragályoz'ás, számos kisérlet irányult 
egyéb sebeken át történő ragályozások meggátlására, measzüntetésére. 

L i s te r a sebek rohadási folyamatoktól megóvásának érdekében. 
azon eszméből indulván ki, hogy a levegőben levő csirák okozzák e roha
clást, s hogy ezeknek a sebzés, illetve a miítevés alatt és az utókezelésnél 
ártalmatlanná tétele a főczél, oly methodikus eljárást alkalmazott, melynek 
czélja egy hathatós antisepticum, a carbol segélyével, mindazt, mi a seb
bel érintkezik: a mlítő lrezeit, ruháit, a sebet környező testrészeket, a mlí
szereket, szivacsokat a ci:;iráktól megóvni, ezeket mütét után és a kötés 
változtatásakor a bei egtől távol tartani. E czélra szolgáljon a spray, a vér
zésnek antiseptikns anyaggal bevarrt és jól drainezett sebnek- protective
vel, nedves és végre makintosht tartalmazó Hzáraz carlwlgazezel befödésc. 
Mlítétnél és kötés változtatásakor gyenge sugárú irrigator használtatik. A 
kötés, melynek nedves rétegei a váladékot felszívják, száraz rétegei roha
dásra képtelen állapotban tartják, egyenletes jó nyomást gyakoroljon az 
összetapadásra alkalmas részekre és minél ritkábban változtassék. A seb 

1
) L. Wernich. Ueber verdorbene Luft in Krankeuraumeo. Volkmann. Sammlung 

klin. Vortr. Nr. 179. 
~) Arch. für exp. Path. IV. köt. 



,\: 
· 1 

136 -

szükség nélkül ne bolygatt~ssék, ne. nyoma~sék, soka~ és b~ba~óan. ne vizs~ál
tassék E kötés még mai nap mmtakötesnek tekmtendo, Jól illeszkedik a 
sebre nyugalmat enged a betegnek és alatta a váladékok szabadon folyhat-
nak ~l; de urága és nem állandó carboltartalmú '). . . . 

A Bruns által készített carbolgaze, bár kevesebb ideig tar~1a magá
ban a carbolt, jobban vezeti el a váladékot és könnyebben fejtl1ető le, mint 
a Lister gaze, melynek, rostjai. a készitéséhez használt gy~nta ~lta~, k,ev~sbé 
eresztik át a sebfolyadekot. Mmden carbolgazenak helybchleg etcto cs ata-
lános mérgező hatása lehet. . . , 

, A Lister-kötés czélszerü módosulásának bizonyult az, melynel carbol
jute a fedő szer, mely olcsó, jól szívja fel és sokáig tartja vissza a ráladé
kot és nem izgatja a bőrt. Hogy kevésbé puha, kevésbé elastikus és nem 
oly jól szüri át a levegőt, mint pl. a vatta, nem igen vehető hátránynak, 
talán az sem, hoay carboltartalma gyon:abban párolog el. 

Bar cl e 1 el~ e n nedves carbol-occlusiv kötése Lister azon elvének, 
hogy a seb minél kevesebbszer bo.1.)'.gattass~k, k.evésb~ felel meg; ~edv,ességc 
a bomlásokat, a gcnyedést szaporitJa, a pnma mtentiót hátráltatJa. Carbol
tartalma a váladék által kilugoztatik, azért időnkint újra carbol vizet kell 
önteni a kötésre, a mi helybeli izgalmat idéz elé . 

Carboltartalmú pornak a sebekre hintése oly esetekben ajánlLatik, 
melyekben első érintkezési forradás előreláthatólag cl nem érhető és a car
bolnak tartósabb hatása kívánatos Poralakban alkalmazva a carbol ép úgy, 
mint a többi antisepticus szerek csak lassan, úgyszólva rétegenkint jut 
felszivódásra, s azért a mérgezés veszélye csekélyebb. Bruns szerint carbol
por, melyet az ő általa carbolgaze készitésére használt anyagnak 8-szor 
annyi krétával keverése által állíthatni elő, a kis mcnnyiségü váladékkal 
nyákszeríi keveréket képez, mely ha sokáig nem bolygattatik, megkeménye
dik, pörköt képez. 

Sokkal kisebb antisepticus hatású a carbololajkötés és a carbol-shel
lak-kötés, mely a sebváladékot visszatartja . 

Különben a Lister-féle sebkezelési módnak alig nn mozzauaLa, me-
lyet módosítani vagy egészen elejteni nem kíséreltek volna. . „ 

Na g e 1 i munkálatai az alsóbbrendű gombák életmüködéscirol arra 
vezették B r un s t, hogy a spray-t) mint„ a mlltevésnél szükségtelen, feles
leges, kellemetlen és zavarót r.lbagyja. 0 és _Trend e 1 e i:, b u r g ~ér.yleg 
mutatták) hogy Lister kötéssel spray nélkül ép oly kedvezo eredmenyeket 
lehet elérni, mint sprayvel. Mik u l i c z a sprayt, a falusi és magángyakor
latban, hol a levegő csak kevés mennyiségü, lassan csirázó és ártalmatlan 
száraz csirákat tartalmaz, melyek csekély fajsúlylyal birván, a seben csak 
felületesen ragadnak, könnyen lemoshatók, egyátalán nem tartja szükség,?s~ 
nek. Ami pedig a kórházi levegőt illeti, mely nagyobb mértékben fcrtozo 
gombákat tartalmazhat és tartalmaz; minfüogy a carbolköd a sebre mccha
nice ragad le magával csirákat a levegőből; minthogy továbbá a spraynek 
lemosó, valamint ~zon hatása i~, hogy a seb az antiseptikummal itatva a 
hasadó gombáknak alkalmatlan talajjá vilik, irrigatio által is elérhető és 
minthogy Lister azon várakozásának, hogy a spray fertőztelenitő anyaga 
folytán a levegő csirái életképességökben leapasztatnak, a carbololdatnak a 
sprayre használt concentratiója meg nem felelhet; sprayt ártalmasnak, 
illetve szükségtelennek és irrigatio által pótlandónak, tartja, már azért is, 
mert lehűtés által, · pl. izgatási és gyengeségi állapotokban, a hashártyaür 

'J L. Fischer. Kriegscbirurgie. II. kiad. I. rész. 681. s köv. l. 
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megnyitásával járó mlitételelmél egyenesen károsan hat 1
). Ezen okoskodásra 

W e r ni ch helyesen jegyzi meg azt, hogy Listcr a sprayt az asepsis biz
tosítására használja, míg az irrigatio csak antiscpticc, a már létrejött ra
gályzás ellen hat. Hozzá tehetjük, hogy ha valónak ve8zi>zlik is azt, hogy a 
spraygőzzel c3ekély számú fertőző levegő csirák a sebre ragadhatnak, ezek 
ott nem okozhatnak valami beszámítható kárt; hogy a SJH'aygőz nincs min
denkor a seb felett, hanem működhetik mellette vagy alatta is, hogy a 
spray hasznos fog maradhatni, mint a sebekre gyengéden ható, mert czélj át 
a közöuségesnél sokkal kevesebb folyadék mennyiséggel elérő, irrigator, s 
mint a mlítevő keze és ruháinak ugyanily módon ható megneclvesítője, des
infectora azon esetben is, l1a átalánossá válik azon meggyőződés, hogy 
nem teljesíti azon szolgálatot, melyre Lister legelőször szánta. 

A carbolsav mérgező hatását oly esetekben tapasztalták, melyekben 
kcllőnél nagyobb concentratióban használtatott, hosszabb ideig szivó(lott fel 
a seben vagy sprayzés által a tüdőn át. Gyengébb fokban a vizeletnek zöld el
:>zinescdésc, nagyobb fokban gastrikus tünetek, láz, a láta mozgathatósá~á
nak gyengülése, a legnagyobb fokú mérgezésnél collapsus mutatkozik, mely
nek halál is lehet a következménye. Oly esetekben , hol a carbolsav nem 
használtatott sokáig és az ascpsisre szükségeltnél nagyobb concentratióban, 
mérgezés soha sem észleltett. 

A Thiersch által ajánlt salicylkötésnél a fedő szer salicylvatta mely 
mint a vatta Pasteur és 'r y n da 11 kutatásai szerint átalában, finom át
szíírője a levegőnek, jól felszívja a sebváladékokat és protective nélkül al
kalmazható, minthogy a sebet nem izgatja. Azonban finom hálózata nem 
ereszti jól át a sebváladékokat, nem gyámolítja szabad elfolyásukat, a vatta 
drága, széttépésnél könnyen porlik, saiicyltartalma épen úgy, mint a salicyljute-é 
nem marad állandó. 

A salicyloldat (1: 300) jó antisepticum sprayre és irrigatiokra, na
gyobb seb- és testürek pl. a ple.ura antisepticus kimosására, mely czélnak 
a könnyebben mérgező carbolsav kevésbé felel meg. Azonban mlíszerek tisz
títására lrnvésbé alkalmaR, mert az aczélt oxydálja. A salicylport csontsc
bekre, pl. centrális necrotomia után a csontürbe alkalmazva - mint az anti
scpticus porok egyátalában - tartósan ható antisepticum, olcsó, nem bir 
szaggal és mérgezés veszélyével nem jár. Lágy részeken alkalmazása, mint
hogy ezek gyorsabban szívják fel a salicylt, több óvatosságot igényeP). 

A tbymol , mely mérgező 11atásában llörülbelül 10-szer gyengébb a 
carbolnál, s a benzoesav jó fertőztelenítők. A thymol oldatban irrigatiókra 
liasználva veszélytelenebb a carbolnál, de a thymolgaze, a benzoemull és vatta 
hatásukban bizonytalanok. Nerezetesen a thymol-készitmények átalános al· 
kalmazását már az is gátolná, hogy a kereskedelemben csak kis mennyi
ségben árultatik és a vele impraegnált kötszerek a thymol 'mennyisége és 
tisztasága tekintetében csak nehezen ellenőrizhetők. 

A bórsav, mint bórlint, kenőcs és por roszúl sa1jadzó és égetett se
beknél használtatik. A bórvatta és bó1jute kevé~bé megbizhatók, mint az 
illető salicy 1 készitmények. 

Az eczetsavas agyagföldből készitett gaze jó fertőztelenitö, dc drága, 
merev, nem jól illeszkedik a sebre, és készitése nehézséggel nem jár. Ol
data borogatásul vagy irrigatioban használható. 

A ch 1 o r z i n k vatta, jute és nedves chlorzink kötés alakjában igen hat-

1
) Mikulicz. Arch. für klin. Cbir. XXV. köt. 4. füzet. 

2
) L. Ranke. Beilage zum Centralbl. für Chir. 1882. Nr. 29. 
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ható s antiserticumnak bizonyult. B a r cl e 1 e b e n a száraz chlorzink készít
ményeket a protectivevel fedett sebre teszi Irrigatióban a sebnek étetése, 
pörk képzése által is liat antiseptice. 

A j o d o f o r m o t első magasztalói hatásosabb fertöztelenítőnek tar
tották mint a carbolsavat, olyannak, mely nem izgatja a sebet és tartós ha
tású. Azért aseptice tartandó vagy már ragályzott sebeknek és ~ekélyeknek 
fertőztelenítésére kiválólag alkalmasnak mondták azt: egyedül biztos szer
nek pedig a száj, orr, garat, végbél és hüyely sebjeinél. Dicsérték. hog:r a 
megnyitott m<Ül- és hashártya-ürben teljesen megakadályozza a seps1st, 
hoo·y a onnulosus loboknál, a rosz saijakra hintve, a sebet hegedésre al
kalmassá'. jól sarjadzóvá teszi Azonban hangsúlyozták, hogy a kéz, mi'.ísze
rek, sziracsok ezentt'tl is carbololdattal lesznek fertőztelenítendők. De a jodo
form csakhamar nem közönbös szernek bizonyúlt. Kitünt, hogy bizonyos 
egyéneknek idiosyncrasiája van ellene, mely azt veszélyes méreggé teszi. A 
mérgezésnek több foka van, az egyszerií lázzal j:író roszúlléttől a heveny 
agykérlobbal és psychikus betegség jeleivel fellépő halálos mérgezésig; hogy 
mérgező hatása cumulatiónak mutatkozik, s rögtön léphet fel a legnagyobb 
erővel tígy, hogy egyes esetekben, milyent nekem is volt alkalmam észlelni , 
a szern1::k abhanhagyása nem mentheti meg a beteget. Azért nemsokára 
nagyobb sebeknek jodoformmal kitöltését nem tartották tanácsosnak 1

). 

Nevezetes sebészek~) a jodoform általános használata ellen nyilatkoztak 
Kimutatták a mérgezés veszélyének növekedését a kor előhaladtával ; csak 
ott javalták azt, hol más fertőztelenítő nem állna rendelkezésre és oly mü
tételeknél, melyek a küllevegővel közlekedő takhártyás üregekben ·yégeztet
nck, s mint helybeli gümőellenes szert, milyennek némely sebész. még most 
is tartja Koch e r'1) szerint a jodoform lrn sználata csak azt bizonyította, 
hogy aránylag gyenge antisepticns szer egyszerti alkalmf!zási alak.ban -
poralakban - sebeket biztosan (?) és állandóan óYhat meg rohac1ás1 folya
matoktól, ha nehezen oldható és a sebrt nem izgatja. Kívánja, hogy a jodo
foi·m, melynek mérgező hatását protrahált chloroform-mérgezésnek tartja, mi
nél elébb tünjék el a sebkezelé~ből. 

Azt hiszem, hogy ezen óhajtás nemsokára ki lesz el~gítve, ~nnak cla
t;zára, hogy a j(\doform-mérgezést a szernek első magasztalóJa4

) a JOclofonn
mal együtt alkalmazott carbolsavnak aka1ja tulajdonítani, mely a vesékeL 
lobosan izgatván, a jodnak kiválasztását a vizelettel akadályozná. E sorstól 
a jocloformot még az oly híres sebésznek dicséretei, mint a milyen Langeu
beck5), sem fogja megóvhatni. 

Ha veszszük azt, hogy jodofonn-mérgezés az által jön létre, hogy a 
szervezetben szabaddá lett jod le nem köttetik, hogy ennek ott van helye, 
hol sok jodoform alkalmaztatik, hol a vérnek minőleges vagy mennyileges, 
vagy mindkétrenclü változása van jelen, hogy tel1át anaemikus és öreg egyé
nelrnél egyátalában nem szabad használni, hogy specifikus hatása a tuber
culosis ellen valónak nem bizonytílt, hogy - mint saját tapasztalatomból 
i8 tudom - seborbáncz ellen sem óv meg, hogy sok eseti.Jen fel nem szí-

') L. Schcde. Centralbl. f CLirurgie. 1882. 3. sz. 
2) L König. Centralbl. für Cbir. 882. 7. és küY. sz. 
3) Jodoformvergiftung und die Bedeutung des Jodoforms für die Wuudl·ehandlung. 

Centralbl. f. Chjr. 1882. 14. és 15. sz. 
~) Mosetiir. Centralbl. für Chir. 1882. 11. sz. 
") Ueber Wnndbehandlung mit Jodofonn, besonders über Jodoform-8cborfverbi.ind e. 

Belicht über die Verhand!ungen der deutschen Gesellscliaft för Chir. XI. Koúgress. 1882. 
Centralbl. für Cbir. 29. sz. 
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vódik, hanem, a„ látszólag telj~sen gyógyúlt s~bb~n mint idegen test marad. 
mely ~elett kesobbcn a seb sipoly-menetek kepzodése mellett felfakad: bn. 
ves~s~uk, hogy a mi'.ítéti .sebek kiváló nagy számában, azoknál, hol első érint
kezesi forrad.~s terveztetik és várható,. a jodoform ezt akadályozhatja, tehát 
nem c~ak sz~kségtel.en, h~n.~m„ k~r?s, 1s lehet: ~kkor ezen veszélyes szer
nek. mihamarább teljes . k1kuszoboleset a sebészi gyakorlatból csak ohajt
hatJuk. 

A jodoform mérgező hatása arra ö5ztönözte és ösztönzi a sebészeket 
hogy más po.ralak.ú a!ltisepticus szereket alkalmazzanak, melyek a tartós ha~ 
fa~s mellett mtox 1 c~t1? veszélyével nem járnak. Ilyen pl. a salicylpor, a 
~,1~muthum , h.~dro-mtncum (K o c ~e r), az ecz.etbórsavas ag) agföldnek fa 
·zennel ke' eieke. Jlyen a naphthalm, melyet Fischer E a strassburgi kóro
~lán .pora~akban v~gy köts~erekbe por, ae~herikus Yagy alcoholikns oldatban 
1~piaegn~lva, vagy aethenkus oldatban kifecskendésekre vagy vaselinr.el ke
nocsbe17 tisztátalan sebekné.J, a végbél, hüvely, méh mütételeinél orbánczo8 
sebeknel alkalmazott és kitünő antisepticumnak állít mely mérg·ezést egy-
átalában nem okoz és igen olcsó. ' 

. S c h e de osztályán ?~mburgban kiváló jó eredményeket él~tek el a 
sublui:a~tal, mely az eddigi kutatások szerint az asepsisre szolgáló sze
re.k kozul a leghatalmasabbnak mut~tkozott. Mint irrigáló folyadékot 1 pro 
m1lle oldat~t has,ználnak. Pár hónapi használat után csak két ízben. roszul 
táplált ~gyeneknel. nyálfolyást, mint mérgezési tünetet észleltek. Az oldat
tal kész1tenek sublim~tum selymet, catgutot: 10 gramm sublim at 200 gramm 
~~~herb~n ol~rn 20 kilogramm, homokf?rénynyel port ad. mely sebek kitölté· 
~ere 1h~~z~.á~t.i.ti~ és nehány reteg subhma~gaze .es l~ólyával rögzíttetik vagy 
a bernnt m egg},apottal (Glaswolle) fedett es capillans üvegdrainekkel ellátott 
s.e~i:~ vast,a~· retegb~n vagy porv~nkosokban helyeztetik. Schede igen jó 
foi ~oztelemton~k t~rtJa, melylye.l kitünő eredményeket lehet elérni, ha az 
elsodleges antiseps1s a legpontosabban teljesíttetik és az első kötelék a sc
b.eken a várható gyógyulásig ott hagyatik. Különben K ü mm el ') ki a sub
limattal val?. sebkezelés~e.~( ,ezen ere<ln;iénJ:eit közli, jó óvatosággal'megjegyzi, 
ho~y a p o 1 ~ a 1 v~ló k?toz~smód~ak, JÓ s1l~ere leend ak~or is, ha esetleg 
más antisepticum JObbD<tk cs kevesbe veszelyesnek fog Jnzonyulni 

J~ze~ben törekedtem az újabb sebkötözési módok legfontosabbiait ö8z-
8Zcfogl,alm. J 

Attekintésök azon főelvet mutatja, hogy a sebkezelés fertőztelenitő le
gyen, olyan, mely megakadályozza a ragályozást akármily forrásból jőjiöu 
és nem tesz semmit, ami infectiót okozhat.na. ' 
, „ A fertőztelenitő k.ö t ö ~.és a sebkezelésnek csak egyik tényezője. A 
~ebt?) táv,?l k~ll "tartam. a ~rnlrag~lyozást, a s~obák fertőztcle~i~endők, jól 
8zelloze~dok, rng,LlJ:zás~ átvm~,i lrnpes tárgyak es emberek ne enntkezzenek 
a sebes1;1lt,tel, . s ami szmtén fofontosságú, az operatív eljárás Jegyen olyan, 
hogy, mm,el k1s~bb legyen a műtéti seb és minél kevesebb abban a tovább 
rneg:~lbetesre keptelen és elhalálozás által fertőző szeneze(,ekuek kedvező 
~alaJnl szolgáló rész. A sebek jó drainezése és egyenletes nyomás által az 
u.~!n,e v~~.ett ~olt pontok számát a l ehető legcsekélyebbre leszállí_tani 
tor~J,edJnnk; N ~~ sza?,acl a seb~k~t. czélt~l~ul behatóan és gyakran vizsgálni. 
A sebkezeles torekedJek az elso ermtkezesi forradást a hol lehet létrehozni ' . ' 

') Berich~ über die Behandluug1en der deutschen Gesellscb. für Chir. XI. Kongress 
Centralbl. f. Ch1r. 1882. 29, sz. 
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8 
a 1101 az nem lehetséges, a viszonyokat úgy átalakítani, l1ogy pörka.latti gyó-

gyuláshoz hasonló legyen a seblefolyás. , · /. . 
Ilyféle kezelés által a sebzések egyátalában, a .. gy~gy1tás ~zélJab?l eJ-

tettek pedig különösen sokat vesztett~~' veszélyes,~égnkbol, anny.1t, ho,~y ~a 
oly mütéteket véO"zünk, melyeket azelott val<mero, nem me.?tegetheto cse
klnényeknek kellett tartani s diagnosticus czélból merhetunk oly beavat
kozásolrnt melyek azelőtt a súlyos sebzések közé. voltak sorolandók. „ 

Az ~sepsis létesitésére a fődolog nem annyira a sebre . letelep edheto 
és letelr,pedett csíráknak tönkretétele, mire. a fe~·tőztelenítő anyagoknak ,o~y' 
roncentratiója kellene, mely sebre helybebleg izgatóa~; „átalánosa~ P~:11'g' 
mérgezöen hatna, hanem elégséges, ha a sebel~ a ~ertozo gombálna .nez\ e 
alkalmatlan talajjá változtatnak át, mire az antis~pt1cus anyag:oknak sokk~l 
ki ::rnbb concentratiója szükséges. Leghelyesebb elJárás, oly dünáltan hasz-
nálni az antisepticus szert, hogy ~z asepsisre ~pen el~gseges:, „ .. „ / 

Az antisepticns anyagokkal impraegnált novénys~ovetek~o~ készult sz~-
raz l<ötelékek aránylag legalkalmatosabbal~. ~z első é'.·10tkezés1 torra~~s.t ~~o~ 
segíteni· kevésbé képesek erre a nedves kotesek. Pornlakba~ az. antis?pt1cm; 
szerek dsak ott alkalmazandók közvetl enül a sebekre, hol pnma mtent10 nem 
várható és tartós fertőztelenitő hatás szükséges. . . , . 

A carbolsavat eddigelé más fertőztelenitő nem b1rt~ k~,szontam a se?
kezelésből. Nagy előnye az is, hogy az összes sebkezelési muveletelrnél h~sz
nálbató, mint antiaepticum, s hogy nemcsak a sebek, hanem a sebbel éunt-
kezésbe jövő minden tárgynak fertőztele?itésére ~lkalmas. . . . 

Minél több év ml'tlt el az anti seps1s eszméJénck a gyakorlatban. foga
natosítása óta, annál kevésli é jogosúltnak bizonyúlt azok buzgalma: h.1k egr, 
methodus mellett ama fanatismussal kardosk.odta~ •. me~y a móds,ze1 ek lrn 
követésére szükséges, a módszerek Mí követőit illl~d~g Jelle~e~te e.s a s;b
kezelésben arra ösztönözte, hogy az elasticus statistica segelyevel ,i ma"' Llk 
methodusának tulajdonítsák a jó sikereket, melyek ha valahol, ugy a sebkc-
zelósben non numerantur sed ponderantur. . 

Nem egyedül a kötözésben rejl~k a, ~ebl.rnzelés~ek. siker~, hanem a se-
bész egész eljárásában, különösen mútevesbelt techmkáJában ,?s. /. . 

Ha igaz l100"y a sebészet P a r é óta nem látott oly elohaladast, mm L 
a milyent a fŐleg 0 Lister által támogatott mozga!om folytán mt1~at, akk?r 
ez nemcsak a jobb sebkezel~s, s az ezt feltételezo kórbuvá~:l~t,ok es tapasz
talatok eredménye, hanem reszben ezekkel párhuzamo.s~n to1tent. . , . . . 

Akármilv naű"y marad az áldás, mely az embense~re az ant1septic1h 
sebkezelésböl ·hára~lik, a sebkezelésben föelv ezentúl is /. az marad,. , ho~y 
nem a sebeket hanem a sebesülteket gyógyítsuk, hogy akarmely módJat ko
ve~sük a sebkÖtözésnek, mindenben öntudatosan já1j11uk el, s ,h?gy a, sebé
szetben is szem előtt tartsuk a gyógyító mü vészetnek ama reg1 el \'et: az 
első az, hogy ne ártsunk. 

Dr. Jhín 1.'amás : .A.z antisepticus sebgyógykezelés befolyása a 
törvényszéki orvosi eljárásnal és igazságszolgáltatasnál. 
Azon bámulatos előmenetel és fejlődés utján, melyen az eg~.etcmcs 

tudományok nebány évtized óta mintegy Yc~:se~yezve l1aladtak. a torYény.
tudomány teljességgel nem maradt hátra'. ~ot mk~bb. azt lehet ~onda~.1 ; 
hogy a vége felé közeledő század utolsó feleben ónás1 haladást ton. U g) 
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hogy nagy igaztalanságot követne el, ki a jelenkort ócsárolva, a régi kort 
emelné .ki. Sőt inkább az igazságszolgáltatá s terén, a régi kort elitélve, 
kárhoztatásunknak méltán adhatunk kifejezést, a jelen kor előtt pedig meg 
kell hajolnunk. · 

Nem czélunk, és nem is feladatunk azon iszonyatos és vérlázitó bün
tényeket felsorolni, melyek a régibb korban csaknem napirenden voltak. -
'J'ávol van tőlünk azon embertelen kannibáli eljárást fölemliteni, melyet a 
tények földerítése czéljából, sőt sokszor alapos gyanú nélkül is, ismételve 
követtek. Csakis j elezni aka1juk, egész át~lánosságban, hogy oly iszonyatos 
eseteket, minőket a régi kor méhében rejt, a jelen kor egy czivilizált or-
szágban sem képes felmutatni. • 

De mégis :izoknak kedveért, kikn ek alkalmuk nem volt azo11 kor fe
kete könyvébe betekinteni, legyen szabad nehány esetet idézni, aonak bizo
nyitékánl, hogy a barbárkorban mily nérói müveletek voltak napirenden. 

Egy ártatlan leányt mint boszorkányt megégettek, mert vörös szemei 
voltak. Egy ifjút, mivel hogy a reá ártatlanúl fogott büntényt be nem is
merte, hüvelykujjánál fogva csavarba szoritották, úgy, hogy a vér körme 
alatt fecscsent ki. Bgy leánynak hasonló ok miatt égő fáklyával égették 
emlőit és bónaljait. Egy ártatlanúl bevádolt ifjúnak, kínpadra kihúzva, tag
jait szakgatták ki az izlíletekböl. 

Hogy többet ne idézzünk, velőt megrázó iszonyatos kínzást követtek 
el egy müncheni polgáron ezelőtt 300 évvel; elevenen égették meg, mert 
február hóban virágzó szekfüvirá~a volt, és azt ördöngösségnek tar-
tották sat. sat. · 

A mai kor jelszava humanitás, a büntetőtörvények alkalmazásánál. 
Nem kínoznak senkit, nyomozás közben senkit sem zárnak el éveken ke
resztül vizsgálati fogságban ártatlanúl 

Mert a törvény világosan szól hogy na mely hivatalnok nyomozásnál 
kényszereszközöket alkalmaz vallomások kierőszakolása Yégett, 4- 5 évi fog
házzal bűnhödik." 

Hiszen azon iszonyatos kínzások, melyeket a régi kor jogosúltalmak 
tartott, vallomások kisajtolása szempontjából, sokszor holtiglan megmaradó 
bajokat okoztak az ártatlanok testében és egészségében! 

Hála az égnek, most egészen más kort élünk ! A biró orvos vélemé
nyét kéri ki, hacsak nehány napra kell is elzáratnia a gonosztevőt, vajjon 
egészsége koczkáztatása nélkül kiállhatja-e a büntetést? 

Aggódva gondoskodik a törvény, hogy a fogházak az egészségi tudo
mány ki vánalmai szerint legyenek szellőztetve. Hogy eleg@ndő táp erővel 
biró ételnemüeket szolgáltassanak ki a fegyenczeknek, és szobájok kellő 
légmérsékletü legyen. 

Nem nagyítjuk a valót, midőn kimondjuk, miszerint a gonosztevők jó
létéről korunkban inkább van gondoskodva, mint a becsületes szegény hon
polgárokról. 

A mai kor ily mérvü humanitást hirdet Themis templomában! 
Az igazságszolgáltatás terén a fegyenczek irányában gyakorolt lnuna

uitás mellett van mégis egy lényegében igen fontos mozzanat, mely ekko
ráig az igazságügy intézőinek figyelmét kikerülte. 

Nevezetesen: a büntetőtörvényeknek bűntettekről és vétségeln'ől szóló 
XX. fejezetében a testi sértésekről szóló törvényczikkelyek 301- 313. §-ok
ban vannak előadva, melyekben a sértő és s é rt e t t f é 1 érdek e i · 
egy e n k é n t é s e gy m á s i r á ny á b a n k ö 1 e s ön ö s e n m e g óv a ni n
e s e ne k, és a mi törvényszéki biróinknak átalánosan ismr.rt részrehajlat-
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lansága lelkiismeretes itélete mellett is sokszor megtörténhetik és meg is 
történik, hogy a sértő fél nagyobb mértékben bünhödik, mint ~rdemelte 
volria az okozott sérelmek minősége szerint. 

A sértett fél pedig több fájdalmat 8zeuvecl, mint a mit sérelmeinek 
· eredeti minőségével oki összeköttetésbe lehetne hozni. 

Ezen lényegében nagy fontosságú, s következményeiben kipótolbatlan 
hiányokon, a törvényszékeknek becsület, vagyon, sőt élet fölötti itélethozási 
actusában nem segít a legcorrectebb látlelet és vélemény; nem a te~jes ob
jectivitással megfigyelt boncztani adatok nyomán szövegezett bonczjegyző
könyv és vélemény a halál valódi okáról. Csakis az adhat biztos és gyö
keresen l<isegítő medinmot, sőt mondhatni egyedül az adhatja kezeinkbe 
Ariaclne fonalát, h a a sértett fél , bár 1 e g e s e kél y eb b s ér e 1 m é~ 
v e 1 i s o r v o s i gy ó gy k ez e 1 és a 1 á k e r ü 1, mit a gyógykezelő orvos 
hiteles, bizonyitványával ·igazol. 

Am vizsgáljuk meg a fentebbi állitás értékét, és konstatáljuk a tény 
valódi állását! 

A testi sérelmekről szóló 30 l. czikkely ekként van formulázva: 
„A k i m á s n a k t e s t é t s z á n d é k o s a n , cl e ö l é s i fl z á n cl é k 

nélkül bántalmazza, Yagy egészségét sérti, ha az ezáltal 
okozott sérülés betegség, vagy elmekór busz napnál 
hosszabb ideig tartott, a súlyos testi sértés hüntettét; 
- b a h u sz napot túl nem ha 1 a cl ott, de ny o le z ll a p n á l t o
v á b b tartott, a súlyos testi sértés vétségét, - ha pedi g 
nyolcz napnál tovább nem tartott, a könnyü testi sérté s 
vétségét követi el." 

Ezen idézett törvényczikk értelme szerint, mi határozza el, vagy mi 
szolgál elöntő befolyású! arra nézve, hogy a gyúgyúlás lrnsz napon túl, ngy 
innen, 20 napon alúl nyolcz napig, sőt ennél rövidebb ideig tartson~ A 
törvényczikknek pusztán esetlegességre hagyott ama határvonalai, törvény
széki s birósági ítélet alapjáúl teljességgel nem szolgálhatnak; - mert 

A nyolcznapos kategóriába eső, csekély testi sértés vétségét képező 
sérelem gyógykezelés nélkül elfajúlhat súlyossá, sőt életveszélyessé, s mi 
több halálossá is Annyival inkább megtörténhetik, hogy orvosi gondozás 
nélkül a súlyos sérelmek kategóriájába tartozó testi sértések életveszélyesekké, 
sőt halálosakká válhatnak. És ha ezen súlyositó körülmények csakugyan be
következnek, kérdeznünk lehet és kell: nem e 11 e n k ez i k-e merő b r n 
a tiszta igazsággal, ha a hanyagság előidézte súlyos bitó 
k ö r ü l m é n y e k e t a z i t é 1 e t h o z ó b i r ó s á g a s é rt ő f é 1 n e k s z á
m i tj a be, - h o 1 ott a sz e n v e dő fél fájdalmait és munkaképtelen 
napjait, sőt, költségeit is a szabályszerü gyógykezelé;; elmulasztásának lehet 
tn lajclonitani, de nem az okozott sérelmek minőségének. 

Lf'gyen szabad egy pár példával megvilágo 'itani a fent kifejtett nézet 
valódi értékét : 

Bizonyos egyén fej ebet kap, mely az orvos által eszközölt vizsgálat 
alkalmával 12 - 15 napi gyógyidő tartamúnak véleményeztetik, tehát súlyos 
testi sértés vétségének. A fejseb gyógykezelés és orvosi gondozás nélkül 
hagyatik. Négy-öt nap alatt legkisebb veszély sem fenyegeti. Hatodik napon 
bizonyos okok miatt láz fejlődik ki, s vele tenyérnyi orbánczos hely tünik 
fel, majd agytünetek fejlődnek ki, félrebeszéd és tévengés kiséretében, és a 
sértett fél elhal. A bonczolásnál agykérlobot és geuyes kiizzacl ványt leh ~t 
konstatálni. Ezen esetnél positiv véleményt. adhatott volna a vizsgáló orvos , 
hogy szabályszerü gyógykezelés mellett 12-15 nap alatt . felgyógyult volna. 

, 
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.. , Egy va~akit kaijainak vagy czombjainak vastag izomzatán zúzódás ért, 
~t,esa ~a&:.V e~es á,ltal. A ~izsg,áló és lá~lel~te~ kiállitó orvos 20 napon tt'tli 
~} ó1:,y1do t~1tam1rnak; tehá,t s~ilyos. testi sertes büntényének réleményezte, 
Mn~e legkisebb kó1Jel sem JOgos1thatta arra, hoo·y élet1reszélyesnel' nyil-
vámtsa. " ' 

~ „ s értet~ fél gyógyításban nem részesül vén. kötszö1·et és nyirkedény-
loh feJlodött ki, és genyláz áldozata lett · 

~é.l~fm, és jo"gos~11. teh,etjük ama kérdést, vajjon beszámítható-e a ha
lál a. sei.to. fel~ek. 'I elJesseggel nem; mert elhanyagolta, s elmulasztotta 
~z ~1 vos1 9yógykezel~st. ,;\-~agy megnyugt~th.atja-c a törvényszéki ítélő bi-
1.~s,Lg _lelket a bonczJegyzokonyv nyomán k1fe.1lett ama törvényszéki onosi 
1elemeny: nesetlegesen halálos-'~ 

'l'elj ességgel nem. . 
. Több ily halálozási esetet lehetne idézni annak bebizonyitásaúl mi

sze~rnt gyógyk~zelés nél]cill .cs e k é 1 y sértés v á 1 hat i k súlyoss{:, sőt 
halalossá, a s n ! y o s sertés1 eset elfajulhat halálos kimeneteliivé. - Ezek 
oly csalhat.~~~ tenyek, 1~.el.!ek~ek ,valódiságát egy orvos sem vonja kétségbe. 

Ily koiulmények kozott onkent fölmerül azon kérdés van-e iít és mód 
a.rra, .melynek követé.se. mel~ett az igazságszolgáltatás életfontosságú f~lacla
t,tt. bizto~ ~lapon. telJes1theti testi sértéseknél '! és egyszersmincl a sértő s 
séitctt fel. erdekeit ~gyaránt megóvhatja? 

, I~erns va?. E s amaz út a t és m ó cl o t egy e cl ü 1 a sértett 
fel s e r e 1 m e ll1 e k. g y ó gy .i t .á s á b ~ n t a Hl b a t j u k f e 1. 

Hogy a fentebbiekban kifeJtett nezetünk alapos volta kitíínjél' és 'l 

~érelmek. gyógyításában hangsulyozott "conclitio sine qua non" elég~gé inclo~ 
J,~lva .. legyen, - habár egyenes feladatunk keretén kívül esik is, - ki kell 
fe.itenunk, ho9y. ~ z .orvos - s ebé s z i tudom á ny egy pár év ti z e cl 
a 1 a~ t o l Y o r 1 a s 1 h a 1 ~ d ás t t ő n, miszerint a ]eO"közelebbi évtizedet 
v a 1 o ,s, á ~· o s r ~ f o ~·ma t ~ o kor á_p a k ,tekintlletni ! mÍncl a gyógykezelési 
mód e~ i endszei, i;imd a Jele~tkezo veszelyek fölötti prognosis tekintetében. 

. Am lássuk peldák ált~l igazolva és ítéljünk. V a 1 t h e r hajdanta azt 
{tllrtotta .' hogy sohasem sikerülend embernek a szem mélyébe tekinthetni 

~hg hogl, eltetneték őtet, már is feltalálták a szemtŰkört és vizsgáló~ 
dás tá1g:yává lon a recze-hártya. 

D i ~ ff ~, n ~ a eh, a legmer~szebb „német műtő 1842-ben még így nyi
latkozott· .„buntenynek lenne tekmtendo, ha valakinek eszébe jutna a hast 
felmetsz~m, a kóros .petefészek kiirtása végett". · ' . 

Alig h.~lt el Dieffenbach, midőn Angolországban fényes sikerrel több 
petefészek-kurtást végeztek. 
_ N ehány évvel e~előtt, a ~elek sértését föltétlení.íl halálosnak tartották; 

most .. 10 - 12. centim. h?sszu kóros darabot elmetszenek, az egészséges 
vég~ke~ os~zev~nJák. - .M1g összeforrnak, kötve hagyják, kellően aondozva 

es ismet V1Sszahelyez1k. 0 
' 

~ok ily példát, lehetne fölidézni annak bizonyitásáúl, hogy a mit 
<:ze.lott nehány evvel csalhatatlan igaznak tartottak, az 
mai napság már meg van czáfolva 

Hogy közelé,?b jussunk a ,~~i korhoz, föl kell említenünk, miszerillt 
~chán~, é~vel ezelott oly meggyozoclésben éltek az orvosok hogy a s érté s 
es ~utetel után.föllépő láz, seb-fájdalmak, lob, 'az egész test Ie
ve~-tsege, a magas ho,, a ,sebes üténerés, étvágytalanság, szóval: mind az, 
m.i sértés v a~ y m út~ te 1 után ész 1e1 te t e t t, a szerv ez e t ne k 
Y 1 s s z ah a t á s i, v a gy i s s e b 1 á z a v o I t. 
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B i 11 r o t h hatalmas felszólalása halomba döntötte ama nézete.t; és 
mindenkit meggyőzött, hogy a sérülteknél minden átalános é~ he~11 bá~
talom a seb prodnctumának felbomlásától és 1ázt, lobot geiJeszto hata-

sától ereu. · t b ál d 'l-
Ehez járultak még Lister kisérletei, melyek sz~n~ a .. se v a e' 

bomlása nem a szervezet belsejében készül , hanem mrnchg kulbefolyás~k 
által hozatik létre· és nem is a küllég az, mely a Yáladék bomlását ~s 
eijedését megindítj

1

a, hanem a se)?.et, ~örnyező levegőb,~ vegyült , porrészel~ es 
aombák azok, mik az e1jedést elo1dcz1k, mely tényezok eltávobtandók, 'agy 
legalább ártalmatlanná teendők. „ . 

Jgy lfin az orvos-sebé~zi tudományban a nagys~eru re f o ~m a t: o 
b 0 h o z v a s a z a n t i s e p ti e u s s e b g y ó g y k e z e 1 e s m e g t e 1 e m t ' e, 
mely fertő~telenitő sebgyógykezelés nel~ány év óta mindr.n orvost gyógyter
vében kalauzol) és müködésében lelkes1t 

Mert nemcsak azt tapasztalhatjuk. az emberiség javára, hogy a kór
Mzakból számüzve van a genyláz, üszk?s.ö,dés, veszélyes or;. 
bán c z, nemcsak azt mondhatjuk, hogy a sebesz1 osztá~yoko~ a hala~d?sá"' 
f e 1 ér e sz á 11 ott a 1 á, hanem örömmel konstatálbatm azt is , hogy ig:en 
s u 1 y o s s ér ü 1 és e k b ám u 1 a t o s k ön n y e n és biztos a n g Y 6 g Y d-
h a tó k . 

A fentebbiekben röviden előadott nagyszerlí, s mondhatm korszakot 
alkotó reformatio a sebészeti tudományban, a sebek és mfüételek gyógy
kezelésében uralkodó régibb né·zeteket nem csak egészen m~gváltoztatt~, hanem 
halomba döntötte úgy, hogy ki lehet és ki kell mondilm az o~·vos~ karnak) 
mint egyedül arra hivatott testületnek, miszerint az. o ~· v o s-s ~.be s, z i t u ~ o~ 
mány ama nagy fontosságú reformatioJát.a to/~enp .. z elo 
0 r v o s i tan tovább nem ignorálhatja, s nem szabad igno.rnlma, lmlonb cn 
az emberiség jogairól feledkeznék meg az igazságsz ol-
gáltatás munkájában. • , , 

Annyival is inkább szükség van ily határozott f?llépesre, m~r~ bar 
némely előkelő törvényszéki orvos figye~emre m~ltatta is már ekl~oráig ai~1a 
nagyszerű vívmányt, és müködéséb~n ~rán~ad?ul fogadta el? mmt csek~ly 
egyéniségem is; de ez nem elegendo, m1g torve~y nem hozatik , ~el~ m:n
denkit kötelez és határvonalat nem szab arra nezve, hogy azon 1efo1mati?t 
a törvényszéki orvostanban mennyire lehet, kell és szükséges múlhatlanul 
elfogadni és törvényű! tekinteni. . , , , . 

Hogy az orvosi karnak az embenseg erdekeben tett , ama Javaslata 
eléggé indokolt és jogosúlt, abból is kitűnik'. hogy az?.n h1rneves on?sok 
is, kik eddigelé használt mlítételi és sebkezelési rendszerul;: által ~z emhtc~t 
reformatio előtt is igen szép eredményt voltak képesek felmu~a.tm, az antt
septicus sebkezelés előnyét beismerve, - .határozottan álhtJák, hogy a 
mostani sebkezelés eredménye mögött, a régi messze háti;~ v~n~ ~ert egé
szen visszahatás és láz nélküli lefolyását egy nagyobbszeru mutetelt esetnek 
sohasem észlelhették, mi a m~tani antiseptieus óvószerek alkalmazásánál 
napirenden van. 

Most úgymond, a viszonyok egészen mások, mert nem es~tleg:ességnck 
tulajdonitbató, hanem biztosan megjósolható, hogy szerenc~es k1~en~telt 
nyer a gyógykezelés , ha a sebre kártékonyan ható tényezok antisepticus 
eljárás által meg lettek akadályozva... , . . . , 

Az orvos-sebészi tudománynak 1lyeten biztos vivmányai m~lle~t a szw
vedő ernberiséo- érdekében különleges kötelességek és nagy felelosseg háram
lik · az igazság~zolgáltatás intézőire, törvényszéki és gyógykezelő orvosokra. 

/ 
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Mielőtt a törvényszéki és kezelő orvosok kötelességeit és ezekkel járó 
felelősségét meghatározni és azokat formulázott pontokban előadni hi
vatva éreznők magunkat: elodázbatlan szükségét látjuk annak, hogy a tör
vényhozó testület oly törvény alkotásáról gondoskodjék, mely a testi sértést 
szenvedő felek gyógykezelését elrendeli. 
. Ugyanazért mi megkiséreljük egy törvényjava~latnak formulázását, mely
nek szükséges volta, s elodázhatlan napirendre tüzése a fentebbiekben eléggé 
indokolva van. 

Törvényjavaslat a testi sértést szenvedők orvosi gyógykezelése fr. 
dekében az 1880-iki XXXVII. t.-cz. alapján. 

~ 

1. §. A testi sértést szenvedő felek szabályszerfí gyógykezelése o r
s z ág szer te elrendeltessék. 

2. §. A gyógykezelés a családi körben háznál, vagy kórházban esz
közlendő. 

. 3. § Hogy a testi sértést szenvedő fél baja idejekorán orvosi szemle 
alá Juthasson , a község· előjárósága köteles intézkedni a legkö:rnlebb lakó 
vagy körorvos megjelenése iránt, kiknek dijszámlája a beadott látleletbez 
csatolandó. 

4. §. A vizsgáló orvos látlelete alapján véleményezendi a testi sér
tésnek az illető fél házánál vagy pedig a kórházban eszközlendő gyógyitását, 
ha oly csekély baj, p. o. bőrsebek és kékfoltok mutatkoznának, melyeknek 
egyszerli hidegvizzel · borogatáson kivűl egyébre szükségök nincs : e körül
mény a véleményben kiemelendő. 

5. §. A vagyonilag módosabb család testi sértést szenvedő tagjainak 
gyógykezelésére az előjáróság annyiban ügyel, a mennyiben az első vizs
gálat és látlelet kiszolgáltatása igényli, többire nézve a kötelező törvény 
teljesitéseért a család felelős. 

. 6. §. Ha netalán valamely sértett fél ellenszegülne a gyógykezelésnek: 
köteles az elöljáróság az ily esetet a kir. ügyészségnél jelenteni. 

7. §. A befejezett gyógykezelésről az illető orvos bizonyítványt állitand 
ki, melyben a valóságos munkaképtelenség napjait világosan meghatározza. 

. 8. § Ha csekély fokozatúnak véleményezett, de súlyos testi sértések
n~! is,. - .a gyógyitás folyamata alatt oly kedvezőtlen fordulat adná magát 
elo, mISzermt az életveszély jelenségei fölismerhetők, ezen körülményt a 
gyógy~ezelő orvos véleménye kapcsában a községi elöljáróság egyenesen a 
~uályrüg:yészségnek köteles jelenteni, hogy a szabályszerű kihallgatás iránt 
mMzkedme lehessen. 

Dr. Chyzer Kornél: Myiasis esete. 
Egy rendkivül ritkán előforduló kórra, a Myiasisra hivom fel a t. szak

osztály figyelmét. 
Igy nevezte el H o p e') azon kórt, illetőleg kó1jelenségeket, melyeket a 

légyféle rovarok álcza alakban okoznak. · 
Az idevágó esetek bővebb ismertetését, s a már is nagyra nőtt iro-

') H o p·e On Insects and their Larvae occasionally found in the Human Body (Trans
actions of the ~ntom. Society London 1840 Vol. II.) 
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ualoni egy részét megtalálhatni dr. 1 ő w F e i: e n c z czikké?en 1
) „Bemer,~ 

kungen zu dr. Ki r s ch ma n n s Aufsatz Oestndenlarven beim Menschen 
Csakhogy itt csupa oly eset van feljegyezve, melyben a légyfélékne~ 

az emberen való parasitismusa külső; s itt is a zavar elég nagy, a mennyi
ben a régibb szerzők minden légyféle álczát, melyet emberen találtak, bö
gölynek (Oestrus) tartottak s irtak le; holott Európában mai napig biztos
sággal csak egy eset ismeretes, a dr. S p r i n.g-féle 2), me~yben egy. bögöly
félének (Oestridának), a H y p o de r ma b ovi s-nak álczáit egy kis leány 
fején levő daganatokból vette ki; mert Bor t h e n esete 3), melyben 5 éves 
fiunak füle mögött levő daganatából légyféle álcza jött ki, nincsen egészen 
tudományosan megállapitva, mindamellett, hogy mint irják, Norvégia északi 
részében ily esetek nem ritkák. 

ValamennJi többi ismert eset, hol légyálczák találtattak az ember orr
s homlokcsont üregében, fülében s a bőr különböző sebes helyein, a légyfé
lék más családjaira s nem a bögölyfélékre vonatkozik. 

Sokkal ritkábbak s épen azért kevésbé ismertek azon esetek, hol a 
légJfélék álczái mint az ember gyomrában és beleiben élő parasiták, vagy 
jobban mondva véletlenül odakerülve fordulnak elő. 

P r uv o t-nak J a c o b s által ismertetett fent idézett értekezésében ösz
sze van szedve az ismert irodalomnak valamennyi ilyféle esete. 

Már H o p e 18 esetet gyüjtött össze, hol légyfélék álczái az emb er 
gyomrában vagy beleiben találtattak, és pedig faj szerint: 

Calliphora vomitoria 1-szer, 
Sarcophaga carnaria 6-szor, 
Musca domestica 3-szor, 
Musca nigra 1-szer, 
Musca cibaria 1-szer, 
Lucilia caesar 1-szer, 
Helophilus penclulus 1-szer, 

s három oly eset, hol az álczák nem voltak közelebbről meghatá
rozhatók. 

Továbbá Jen y n s közli a londoni rovarászati egylet évkönyreiben, 
hogy egy 70 éves lelkész több izbenazAnthomyia canicularisMei
gen, igen nagy mennyiségű légy álczáit üritette ki. 

-1abou1 be n e párisi tanár hasonló esetet észlelt, csakhogy az álczák 
az A n t h o m y i a más fajához ta!·toztak. „ 

Dr. J u d cl ir le esetet, hogy Kentuckyban egy gyermektol az A n t h o
m y i a scalaris Meig. álczái mentek el. 

F r a n ~ o is tanár a belga orvosi akadémia Bulletin-jé.ben hja, hogy 
1869-ben A n t h o m y i a álczáit hogyan üzte el egy fiatal asszonytól. 

S ezeken kívül még nehány esetet említ az irodalom. 
Hogy ez esetek mind a mellett mennyh'e kevéssé ismeretesek, látható 

onnan is, hogy ::i. belgyógyli.szat oly nagy gyüjtő művei is, a minő Z i e m s
s ennek Handbuch der sp P. und Therapieja, a Myiasist még csak nem is 

1) Dr. L ö w Wiener Medizinische Wochenschrift. 1832. Nro 9. 248. lap. 
2) Ja e o b s De Ja présence des larves d'Otlstrides et de Mnscides dans le corps 

de I'homme. (Comptes rendues des séances de Ja Société entomologique de Belgique. 
1882. Serie III. Nro 25. pag. CL.) Legnagyobb részt dr. ·p r uv o t hasonnevü értekezésé· 
nek ismertetése. 

3
) Bort hen Oestrus Iarvae. V i re h o w et Hir s eh. Jahresbericht über d. Lei

stungen und Fortschritte der gesammten Medizin. Bericht f. d. J. 1878. I. k. 297. lap. 
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említik; s ezért érdekesnek tartom a folyó év nyarán megfigyelésem alá ke
rült ily esetet, mely Magyarországon tudtommal az első, itt közleni. 

Betegem 70 éves erős testalkatu, igen rendes életmódu férfin, már 
csak a~kor jött hozzám, midőn baján már tul volt, s csak a kiállott félelem 
nyomai látszotta.k még rajta, s valószínűleg ebből kifolyólag érzett még egy 
kis hasfájást. Mmt mondá, több napi dugulás után, mely miatt orvosi se
gélyt igénybe venni nem akart, egyszerre igen nagy csikarással párosult 
puffadást érzett, mire rendkívül erős, hangos és igen hig explosioval eze
rekre menő apró pondró ment el tőle, rendkivüli nyüzsgést fejtvén ki a sza
badban. 

Többet közülök borszeszszel telt üvegbe rakva, felkeresett engem s meg
mutatva az állatokat, elmondá, hogy ez eset életében már másodszor fordult 
elő. Ugyanis 24 év előtt hasonló állatok, hasonló symptomák közt mentek 
el től~, mit akkori orvosa sehogy sem tudott megmagyarázni. 

.En az állatokat légyfélék álczáinak ismertem fel s utána nézve dipte
rologicus munkákban, S ch i n e r nagy művében csakugyan találtam erre vo
natkozó adatot. 

S ch i ne r 1
) a H y dr o t a e a meteor ic ár ó 1 Z ette r s te dt nyo

mán azt mondja: ex in te s tini s h o min is s még több fajról B o u ch é 
után (Homalomyia scalaris F., Anthomyia radicum L.), hogy 
álczáik emberi bélsárban találhatók. 

Az álczák közelebbi meghatározása végett K o w a r z F e r d i n á n d 
franzensbadi jeles dipterologus barátomhoz fordultam, ki azt üja nekem: 
„Irre ich in der Bestimmung ihrer Larve nicht, so ist sie eine Homalomyia 
un~ möglicherweise die Scalaris", - tehát ugyanazon faj volna, melyet em
ben. bélsárban már többször találtak, s mely ugy látszik, hogy gyakrabban 
teszi meg kifejlődési utját az emberi bélcsatornán keresztül a mint hinnők· 
csakhogy az ember beleiben feltiinőbb kóros változásokat nem idézvén elő' 
nem tünik fel. ' 

A légyfélék ezen csoportjának parasitismusa az ember beleiben vélet
lennek tekintendő, mert az emberi beleken keresztül való vándorlásuk nem 
mulhatla~ ke~lék kifejlődésükre. Ők ugyanis kifejlődnek az emberi organis
muson kivül is rothadó növényi és állati anyagokban, s valószinüleg rothadó 
növényi részekkel, salátával jutnak petéik véletlenül az ember gyomrába. 

Fejlődésüknek, kivált a belekben, hol a meleg nagy és állandó, igen 
gyors.nak kell lenni, a mint azt dr. Ch apu is a Lucilia homini vorax Coq. 
álczám 1858 észlelte, melyek Cayenneben oly rohamosan fejlődtek hogy 24 
óra alatt te~jes nagyságukat érték el. · ' 

Légyfélék álczáinak hasonló gyors fejlődését észlelte Port s ch i n s ky 
az á~tal~ leirt S a re o p ha g a W o h 1 far ti fajnál, mely Oroszországban a 
moh1lew1 hrületben valóságos járványt képezve, képzelhetetlen gyorsasággal 
fejlődött ki emberek és állatok testi nyilásai körül. · 

Az én. e.setemben a baj eredetét fürkészve, szavahihető betegem hatá
rozottan álhtJa, hogy saláta vagy más olyan növényfélét hetek óta nem 
evett, ~elyly~l a légy petéi főzés nélkül jutottak volna gyomrába, kivévén 
nehány igen erett szedret - s valószinü, hogy ezr.kre voltak lerakra a pe
ték s ezekkel jutottak a gyomorba. 

Az eset sajátságos voltát jellemzi azon körülmény, hogy ez ugyanazon 
egyénnel most másodszor ismétlődik, holott most más helyütt lakik, mint 
akkor. 

1
) S e h i ne r R. Fauna austriaca. Die Fliegen. Wien 1862. I. kötet 614-ik lap. 
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Jelen soraimat azon felhi~ással zárom be, hogy ha }iasonló e_set ügy
feleim gyakorlatában előfordulna, ugy az álczák felnev~~se s a faj pont~s 
megbatározbatása végett sziveske~jenek az álczákat, ha elokre tehetnek szert~ 
hús darabkák közé rakva s nedves papírba göngyölve dobozban a .. nem~eti 
muzeum állattani osztályára felnevelés és meghatározás végett felkuldem. 

Dr. T. Roth: Az idűlt gyomorcsuki lobnak gyógykezelése. 
(Pylogastritis). 

Mint tudjuk, az idült gyomorlob majd heveny gyomorlob utá~ marad 
vissza majd ismételt közönséges heveny gyomor-hurutok után mmt sub
acutlob fejÍödik. Az idült gyomorlob székhelye, hacsak ~z nem ~ire~t behatás
nak az eredménye, bonczasztalnál szerzett tapasztalataim szennt kivét~l nél
kül a csukó rész. Hogy ez igy van, az termész~tes, mert ~z emésztes al~tt 
a pylorus szenved legtöbb izgatást, vongálást s igy productiv lob felléptere 
legalkalmasabb hely. . , , 

A heveny és idült gyomorlobok szövettanáról mmtegy másfel evvel 
ezelőtt a magy. kir. orvosegyletben tarto~t felo~vas~som alka~.m.áv~l, . volt 
szerencsém egész részletesen megemlékezm s álhtásaimat górcson kesz1tmé
nyek s rajzokkal demonstrálni Ho~y teb~~ ismétlés?e ~e ess~m, most c~~k 
átalánosságban kívánok a szövettani részbol megembtem annyit, a mennyu e 
tárgyamnál fogva mulhatlanul szükségem ~an. , . . .. .. 

Minden idült lobnak, bármely szöveten l~pjen . 1s az fel , kozos cbarak
tere van : az első időszakban a szabad lymphoid seJtek nagy halmaza lép a 
szövet elemei közé, mely a második időszakban el~inte lágy, ~ésö?~, meredt 
kötszövetté alakul, hogy az eredeti szövet elemeit a harmadik idoszakban 
nyomása által elpusztithassa. . , - · 

Ezen összevont szövettani alapot s a régi gyakorlat eredményet szem 
előtt tartva ki kell mondanom az elvet, hogy az idült lobban megbetegedett 
szövetet, h~ sikerrel akarjuk kezelni, ug;y a,zt ,miel?bb er~lyesen izgatn~nk kell , 
hogy abban a helyi feldolgozás a k~vesbe ~letkepes szövete~ rovásá~a e:riel~ 
tessék· mert ez eljárás nemcsak a kilépett es szaporodásnak mdult kotszoveti 
sejtek~ek, - de tapasztalás szerint a .még nem tökéletesen elkérgesedett köt
szövetnek is felszivatását eszközölheti. 

Az elv minden egyes szövet idült lobjának kezelésén~! ugyanaz, ~e a 
kivitelnek a különböző szervek igényeihez mérten. változll:ia kell. ConJun~
tivitis chronikánál az izgatást kalomellel való behmtés, mig más szerveknel 
más és más eljárás képezi. . . „ • 

Ugy az idült gyomorhurutnál, m~nt az idult _g_yomo1loboknál bevett 
szokás a hévviz-kezelés különösen pedig a carlsbadi ivógyógymód alkalma
zása. Carlsbad nagyfontdsságát a gyomorbajkezelés terén elismerem s magam
nak is évenkint több gyomorbetegem fordul ott meg, de azoknál a kór oka 
kivétel nélkül a vena porta systemában pangása. Ezek~é.l aztán Carlsbad
nak van sikere. A pylogastritis sulyosabb önálló alakjainál azonban ezen 
ivó gyógymódot nem szokta siker koronázni. Nem pedig először azért, mert 
a carlsbadi rendes ivógyógymód a megvastago~ot~ falu pylorusra nem elég 
inger; másodszor pedig azért, mert a carlsbadi. v1zbe~ felv~tt sókn~k ~ye~
gitö hatása a különben is elárvuhodott test erejét, mmekelotte a viz u~v?s 
helyi liatása mutatkoznék, egészen aláássa. Ily esetben csak a, gyomor rovid 
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ideig tartó, de erőteljes izgatásától várhatjuk a helyi felszivódást s az áta
lános t.áplálkozás javulását. 

Az tehát a kérdés, hogy a felállitott elvnek mely eljárás fog meg
felelni legjobban. Ha a gyomrot csak vegyi szerekkel izgatjuk, ugy nem 
érhetünk el teljes sikert; nem pedig azért, mert a veszély nélkül alkalmaz
ható készitmények izgatása a nyákbártya alatti szöveteket már nem érheti. 

Uraim! alapos megfontolás után az én választásom a gonitis és más 
vastagabb szövetű részeknél már kipróbált meleg fürösztésre esett. Az eljárás 
nem ttj, mert az egy a gyomormosással, mit· azonban a felállitott elv a 
kivitelben tetemesen módosít.. Röviden eljárásom a következő : 32-34 R. 
foku 5 ° / 0 -es konyhasó oldatból 3 - 5 decilitert öntök a gyomorba, honnét azt 
csak mintegy 2 perez eltelte után, midőn már melegének fölöslegét átadta, 
bocsátom ki, hogy ujból lrnsonló höfoku folyadékot öntsek helyébe. Ez 
eljárást egy ülés alatt 4-5-ször ismétlem, mig p-szor 18-20° vízzel hű
töm le mérsékelten a gyomrot. E kezelésnél a physikai inger, a szonda el
nyelése alatti erőlködés és a J:iő, minek ily fokban s annyi -időn át a gyomor 
összes szövetét el kell ernyesztenie, hogy a mérsékelt hideg behatása folytán 
azonnal egészséges, erőteljes zsong lépjen fel, mint visszahatás. E visszahatas 
okozta zsong kell hogy kimaradjon ugy a carlsbadi mint minden más meleg 
viz ivásánál, mert ott annak a gyomorban maradt viz sulya s a hőfok lassu 
kiegyenlitödése utjában áll. A sót részint a viz, részint a szükségképen hu
rutos nyákhártya érdek_ében adom a vizhez. A gyomornak ilyetén módon 
fürösztésétöl meglepő sikereket láttam. · 

Ide vonatkozó eseteim közül csak kettőről akarok itt megemlékezni, 
mint olyanokról, melyek e vidékről valók, mint kik az idevaló ügyfelek 
nagyobb részének gyógykezelésével éltek. 

A mult őszön T. Mezösy Gyula 36 éves földbirtokos és huszártiszt ke
resett fel tanácsot kérni, állitólag gyógyithatlan gyomorbajára .nézve. A ' 
nevezett .uri embernek kóresete a következő: Gyomra évek óta oly kihágá
sokra, mit mások büntetlenül türtek, már rendesen, bár mulólag, megbete
gedett, de ezt leszámítva, nem volt oka magát betegnek tekinteni, mig mint 
egy 3 év előtt a heveny gyomorhurut tünetei oly sürün követték egymást, 
hogy végre a gyomortünetek egy szakadatlan lánczolattá folytak össze, 
követve az erők szembetűnő hanyatlásától. Ily állapotban töltött egy évet, 
mire id.evaló s öt kezelő ügyfeleinknek tanácsára Carlsbadba utazott, hol 
azonban javulás helyett állapota egyre sulyosabbra fo1 dult. A rákövetkező 
tavaszszal bécsi és külföldi tekintélyek által, kik beteg állitás.a szerint a 
diagnosist az íróasztal mellöl kurtán gyomortágulatra tették, ujból Carls
badba küldetett. Innét tökéletesen kimerülve került Nyíregyházára, honnét, 
az egész család által elveszettnek hitt embert, dr. Józsa András főorvos úr 
megvizsgálás és kezelés végett hozzám küldötte. 

Akkori felvételem szerint jelen állapota a következő volt: A beteg 
közép termetű, alig jól fejlett csontrendszerü, de oly fokban kiaszott, hogy 
erősen korpádzó bőre a törzsön olvashatlan számu hosszú redőkbe szedödött; 
a has csak mérsékelten puffadt A gyengén boltozott gomorgödör nsomásra 
fájdalmas . Ugy a gyomor kutaszolása, mint egyéb ismert eljárás a gyomor
nak csak alig számbavehetö tágulatát mutatja, tapintás folytán az igen 
ellazult vékony hasfalon keresztül a jobb álborda-porcok mellett, egy hatá
raiban is tisztán kivehető, gyermek tenyérközépnyi sima, gyengén mozgatható 
dag található, mely ugy a légzési mozgások, mint a gyomor felfnvatásának 
igénybe vétele után, a máj bal lebenyétöl külön állónak bizonyult. A ·többi 
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szervek kifogástalanok. Széke renyhe, epétől festett s rendes zsirtartalmu, 
vizelete hugysavas-sókban gazdag, különben rendes. 

Beteg állitása szerint, gyomrában állandólag tompa fájást érez, mely 
nyomásra fokozódik. Ha evett, mi egy pár kanál folyadékból áll, utána 1

/ 4 

óráig jól érzi magát, de erre nagyfoku felfuvódás, hányási inger - hányás 
nélkil1 - öklöndözés s oly nagyfoku bágyadás fogja elő, hogy 3-4 órán 
át egyébre mint fekve nyögni nem képes. Hányni csak ritkán hány, mert 
mindent, a mi gyomrát megviseli, szorgosan kerül. 

A daganatban a topographiai adatok és a physikai vizsgálat nyomán, 
az elváltozott pylorikus részre kellett ráismernem. En e daganatot a rosz 
indulatu daganatok kizárása után, a pylorusnak idült lob folytán fellépett 
többszörös megvastagodásának diagnostisáltam, és pedig a következő okok
nál fogva. 

1. A daganat sima volt. 
2. Sem a nyak, sem a bélfodor mirigyei, - melyek a felette vékony 

hasfalon okvetlenül áttapinthatók lettek volna, ha nagyobbak --- nem voltak 
megduzzadva. 

· 3. Hogy a beteg vértartalmut sohasem hányt, mi arra mutat, hogy a 
folyamatnak nem természete a szétesésre való hajlam. 

A rendkívül vékony hasfal mellett, egy fekélyedés által elkérgesedett 
pylorusra is lehetett volna gondolni; de ezt ugy a dag jelentékenysége, mint 
az anamnesis, de maga a · fájdalom charaktere is kizárta. Ez esetben igen 
tisztán ki volt fejezve, hogy az élettani vértorlódás nyomás okozta fájda
lom, ha a nyomás a beállott gyomor-nedv elválasztása által csökkent, azon
nal engedett. 

A kórjelzés felállitása után gyógytervemet a következőkben állapi
tottam meg : Kosztrendezés, minden második nap székletétel rendben tar
tása végett, csipős hashajtó s végre a gyomor fürösztése. 

Tiz heti kezelés után uraim a pylorus többé tisztán ki nem tapintható . 
A testben összetört ember ma, mint látni méltóztatnak, virágzó kinézésű, 
súlya 46 kilóról 57 kilóra emelkedett. Gyomra az olykori kirugásokat bün
tetlenül tűri. Szóval, egészségére nézve kívánni valója nincs. Ez eset kapcsán 
veszem a bátorságot és ujból figyelmeztetem t. ügyfeleimet, hogy a nagyon 
elárvuhodott gyomorbajost, ha a kór oka nem a vena porta systemábani pan-
gás, Karlsbadba ne küldjék. . 

Második esetem T. Szabó Gábor ur, Hajdu m. alügyészeé. 
Az esetet t. ügyfeleim nagyrésze tán még jobban ösmeri, mint az 

előbbit. Nevezett 12 évvel ezelőtt Bécsben egy erős jogászkori lumpolás 
alatt, oly hányástól lepetett meg, mely 10 napig folyton tartott. A klinikát 
elhagyva, gyomra soha sem volt többé a régi. Voltak ugyan könnyebb hó
napjai is, de emésztési nehézségei állandók maradtak, s a beteg kezdett 
as7.alódni. Ez esetben a pylorust kitapintanom nem sikerült, s én diagnosiso
mat az id. hurut nagy belterje, s a pylorusra tett nyomást kiváló jelenté
keny fájdalom alapján tettem p y 1 o g a s t r i ti s -re. 30 gyomorfürösztés itt 
is meghozta azt, mit neki Karlsbad megadni nem tudott, a jó gyomrot és a 
jó kinézést. 
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Dr. Hochhalt Károly : A Heubner-féle agyűtérbántalomröl. 
. Az agybujakórtannak egyik legifjabb fejezetét képezi az agy üt erek 

b UJ akó r o s bánt a 1 ma. Felismeréséhez legelőször V i r ch o w adá az 
eszmét, midőn 1858-ban 1) az alkati bujakórról irt munkájában az agy 1 á
gy _u lás. lel~tével sze,mben. azon gyanujá,t fejezte ki, hogy ez utóbbi edény
?bhterat~o kovetkezmenye is lehet, s ezzel a kórbavárlatnak mintegy jövő 
irányát Jelölte ki. 

. s, te e n ~ e} g v a l d e m á r 2), dán orvos volt az első, ki kiindulólag 
egyik eszleletebol, ~ely egy gutaütéses rohamban elhalt, bujakóros be
tegre vonatk~zott, kinek bo~czolatánál megvastagodott agyütér volt talál
ható, azon ?ezetnek adott ~1feje~ést, miszerint eseteben fajlagos ütérbán
~alom volt Jelen, az alkati bujakór által felidézve de különben semmi 
Jelleg~ő tünettel, ugy hogy ő egyszerű atheromatos~s folyamatra, kásás 
elfaJulásra gondolt. 

Franczia szerzők, nevezetesen L a g n e a u, L e o n G r o s, L a n c e
r a u x és Z a m b a c o 3) e bántalmat kevés :figyelemre méltatták. -
. Ja~ s ch~) m~r. eg~ lé~,ést tett e~őr~, a mennyiben az agyüterek eldu-
g~l~sát es obhtera~ióJát illetoleg azt h1sz1, hogy a bujakóros ujdonképlő
des1 foly_amat átterjed az üterek falzatára is, s azok szöveti szerkezetét 
változtatJa meg. · 
„ Két év mulva Lanceraux ~jabb müvében5) Jaksch értelmében - de 

tole függ~tlenül a bujakóros ujdonképlődés mellett nyilatkozik. ' 
-~dchg _haladtak a bántalom fogalmát illetőleg, azonban sem annak 

kórszovettam oldala, kórtani jelentősége, viszonya a közönséges ürtérlobhoz 
beha~óan tanulm~nyoz~a és. t~rgyalva nem lett ~indaddig, mig n_em ?- e u b n e; 
class1kus munkáJában6) a kerdéses kóralakot mmd kQrboncztam, mmd kórodai 
?ldalról alaposan meg1smertet\'e, annak önálló helyet biztosított az agybu
Jakór kórtana körében 

A ~linikai kó~:képet illetőleg, legczélszerübb a tüneteket két csoportra 
felosztam, megfeleloleg a boncztani elváltozások két időszakának. 

~z e~ső csopo1:t amaz időszaknak felel meg, midőn az agyüterek 
~alza~a1 buJ~kó:os UJdonk~plés következtében elváltoztak, megvastagodtak, 
urteruk. szűk u 1 t, de teljesen el nem záródott: mig a tünetek második 
cs?portJa már a telj e s o b 1 i te r a ti ó t s az igy létrejött lényeges fun
ct10nalis zavarokat jelzi. 

Midőn a 6 nagyobb ngyalapi ütér valamelyike szűkült s falzatának 
ruganyossága szöveti elfajuláa következtébe~ csökkent : akkor az általa 
el~!it~tt . ag1terü~et kevesebb vért, kevesebb élenyt nyervén tá.plálékul, 
mukodés1 kepessegében korlátolva leend 

E táplálkozási zavar leginkább az agy corticalis részében a szürke 
á~lományban lép fel elsődhelyen, sőt a teljes obliteratió beálltáig majdan 
kizárólag. 

Magyará;atát e tünemény azon körülményben találja, hogy - mint ezt 
H_eubner e czelból tett befecsk~ndési kisérletei is bizo_nyitják - az agy
kereg állománya ( cortex cerebn) nem közvetlenül az alapi nagyüterekből 

1) Virchow, Archív XV. köt. 
/ Den syphi!it. Hjirnelideloefs. Kjobenhavn, 1860. 
) Des affections nerveuses syphilitiques 1860. 

4) Prager med. Wochenschrift. 1864. 
6) T~aité h!storique et practique de la syphilis. · 
6) Die luebschen Erkrankungen der Hirnarterien. Leipzig, 1874. 
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nyeri vérét, miként a nagy agyduczok és a fehér állomány, hanem közvetve, 
kerülő uton a lágy agyburkok hajszáledényreczézetéböl, s igy a megváltozott 
keringési és feszülési viszonyok, a beállott iscbamia legelébb az agy kéreg
állományának működési zavarában nyilvánulandnak. 

Innen értelmezhetők az ily betegek álmatlansága, intens fejfájása, 
emlékező tehetségök, értelmiségök csökkenése, lassu, akadozó beszéd, szó
fukarság, apathia, majd szunykórosság és füjöngés, néha eskórszerü görcs
rohamok. E tünetcsoportnál rendesen a mozgási és tengéleti fun ctiók 
teljesen érintetlenül maradhatnak mindaddig, mig valamely agyalapi üt ér 
rög t ö ni e 1tömü1 é s e be nem következik. -

E mozzanat képezi a második időszak kezdetét, melyet rendesen 
gutaütés e s roham jelez. . 

Ugy látszik, legalább az irodalomban talált adatok oda utalnak, 
hogy a bántalom leggyakrabban helybelisül a belső carotisok s ezek ágaiban. 
Innen van, hogy az általuk táplált csikolt test ellágyulása képezi a leggya
koribb bonczleletet. Heubner 23 esete közül 12-szer látta a carotis és ágai 
bujakóros elváltozását, mely 2-szer kétoldali, 10-szer egyoldali, 7-szer jobb, 
3-szor baloldali volt. 

Ellenben ritkább leletek közé tartozik az alapi üt ér bántalma. 
Ez utóbbira vonatkozik saját észleletem, melyet a Rókus közkórháznak 

vezetésem alatt álló X. orvosi osztályán f. év julius és augusztus havában 
megfigyelnem alkalmam volt. Kórtünete következő: 

K-n József, 38 éves, ráczalmási, fejérmegyei születésü, nős, föld
míves, felvétetett 1882. évi julius hó 27-én. A kórelőzményt illetőleg fel
említi, hogy 14 év ·előtt himvesszőjén bujakóros kemény fekélye volt, mely 
csak ho.sszas kezelés után gyógyult, néhány hónapra reá torokfekélyei támad
tak, maJd egy év után genytüszős, kerek, vastag pörkkel fedett küteg lepte el 
a kültakarót, ugy hogy ujabb bujakórellenes kezelésre kellett áttérni Ezután a ' 
beteg látszólag egészséges lévén, gyógyultnak hitte magát s meg is nősült. A 
mint azonban kezelő orvosa, dr. Strasser Lipót dunapentelei kartárs ur szíves
ségéből utólag értesültem, gyógyulása nem volt tartós, mert ezelőtt hat évvel 
is mutatkoztak nála njból bujakóros tünetek. Felesége több gyermeket 
szült. Egyik gyermekén v e 1eszü1 etet t bujakór kifejezett tünetei 
mutatkoztak, melyből hosszabb kezelés után kigyógyult, de néhány év előtt 
e~halt torokgyikban, egy másik állitólag veleszületett gyengeségben mult 
ki. Az iránt, hogy neje elvetélt-e s hányszor, felvilágosítást nem nyerhettünk. 
Jelen bajának keletkezését 6 hó előtti időre vezeti vissza, mikor is először 
léptek fel nála gyötrő fejfájások, szédülés és álmatlanság, ugy hogy az éjt 
rendszerint fel-alá járva, ágyon kivül kénytelen tölteni. Ezen bajáaak foko
zatos növekedése miatt kórházba jött, hol osztályunkon f. é. julius hó 28-án 
róla következii jelen állapot vétetett fel: 

A középszerűen táplált, közép nagyságu férfin izomzata jól kifejlődött, 
csontrendszere ép, külbőrén semmi rendellenes, kivévén a jobb sípcsont 
ki~lszélét, hol egy krajczár nagyságu, s , a csontalappal össze nem függ·ő 
csillagszerű heg található. A nyirkmirigyek közül a lágyéktájiak kevé ssé 
duzzadtak, azonban sem a könyökhajlás, sem a tarkótáj mirigyei beszű
rődést nem mutatnak. J,átás, Játélesség, valamint a szemizmok működése 
rendes. Mindkét oldali láta egyenletesen tág s szabályos visszhatásu. Hallás, 
szaglás, izlés rendes, mindkét oldali szájzug· mozgékony. Bőrérzékenység 
sehol változást nem szenvedett. Nyers izomerő, fellépés, járás, a végtagok 
mozgathatósága, értelmiség, szókifejtés és szótagolás rendes, azonban emlé
kező tehetsége, mely azelőtt kifogástalan volt, egy idő óta gyengült, a 
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mennyiben: évek előtt történtekre csak nehezen vagy épen nem tud visszae~~ 
lékezni. Mellkasi viszonyok változatlanok, a sziv rendes nagyságu, s hangia1 
mindenütt tiszták, kellően ékeltek. Hőmérséke reggel, estve rendes foku. 

A kórel-Ozményben emlitett fájdalmak typikus alakban jelentkeznek, 
miután esti 6 órától reggeli 3 óráig növekedő intensitással fokozódnak, 
reggel felé pedig enyhülnek, e mellett teljes álmatlanság. A fájdalmak a 
tarkó tájon kezdődnek, s sugárszerüen mindkét faldomb felé teijednek szét. 
Napközbeu állapota tűrhető, noha a fejfájás teljesen meg nem szünik. Meg
jegyzendő, hogy a koponyacsontokon sehol csontdudor nem észlelhető, . azok 
kopogtatása pedig nem fájdalmas. , 

Szemben ezen negativ lelettel és támaszkodva az akkor még igen 
hiányos kórelőzményi adatokra, nem lévén még kezünkben kezelő orvosá
nak szives közleménye, valamint a kiválólag éjjel jelentkező s az osteocopus 
fájdalmakkal sok tekintetben azonos rohamaira, gondolnunk . kellett buja
kóros eri>detre, s e .végből növekedő adagban jodkali-t rendeltünk. (l-3 
grm, pro die). Azonban beteg állapota nem változott, fájdalmai, noha később, 
éjféltájban, de azért nagyobb intensitással léptek fel, ugy hogy fekhelyéről 
felugrik, és a kórteremben őrültként jajveszékelve fel s alá járkál. Már a 
szokásos erélyes kezelésh<:z voltunk áttérendők, t. i. nagy adag higany 
bedörzsölésre, -nagy adag JK.-nak együttes adagolása mellett, de ebben 
bennünket a betegnek rendkivül fellazult, idülten lobos inyhusa és számos 
szuvas fogcsonkja, melyeket eltávolitani kellett, nehány napig késleltetett. 

Betegünk állapota roszra fordult. Ap.g. hó 9-én reggel felé, midőn 
felkelni készült, erős szédülési roham fogta el, ugy hogy ágyára visszarogyott, 
arezvonásai dultak, nagy kimerültséget kifejezők. Emlékező tehetsége any
nyira csökkent, hogy a tegnap bevett labdacsok számára, a tegnap evett 
ételek nemére nem emlékezik. Rendkivüli izgatottság fogja el, rémes elő· 
érzetek gyötrik, kedélye lehangolt, kétségbeesett. 

Augusztus hó 10-én déli 12 órakor rögtön, mintegy gutaütéses roham 
következtében, öntudatlanul összerogyott. E roham után két órával, a jobb 
sz?.jzug lejebb áll, a jobb láta középszerűen tág, mig a baloldali gombostíí 
főnyire szűkült, hőmérsék 38·5°-re emelkedett; teljes eszméletlenség, mély 
coma, hörgő légzés, kezdődő tüdővizenyő, melynek folytán beteg 24 óra 
mulva hulla lett. 

A bonczolatot és szövettani vizsgálatot dr. B ab e s Viktor m. tanár 
végezte, a jegyzőkönyv szerint következő lelettel : 

A hulla középtermetű, mérsékelten fejlett, elég jól táplált, hátán sze
deijes hullafoltokkal, hajzata barna, mellkas dombordad, has középtág, 
feszült, ivarszervek rendesek, egyes lágyékmirigyek babnyi mekkoraságuak, 
szürkések1 a jobb lábszár balfelületén fél krajczárnyi csillagszerű heg. 

A koponyaboltozat 4 mm. vastag. belső felületén belövelt érdes, rajta 
az edénybenyomások mélyek. A kemény agykér feszült, a lágy agyburkok 
vérszegények, vékonyak. Az agytekervények lelapultak. Az agy vér- és nedv
szegény. A jobb félteke 458 grm., a bal 468 grm., a mig a törzs 335 
grm. Az art. basilaris leghátsóbb részén felényirtJ szűkült, falzata 3 mm 
vastag l1alvány, benne 1 ctm. hosszu sárga, majdnem porczszerüen tömött, 
a falhoz erősen odatapadó, környi részeiben szürkés vörös, laza kötszövet
hez hasonló összeállásu beedényzett, közepén porhanyó, fakó barna, eltöme
szelő tbrombus, innen kiindulólag egészen mellső elágazodása helyéig, egy 
kevéssé erősen odatapadó, sárgás-vörös eltömeszelő vérrög folytatódik, és 
szintugy az art. vertebralesek kezdete is hasonló vérrög által elzárt. A hid 
kissé duzzadt, 47 mm. széles, 40 mm. hosszu, felületén több elmosódott, 



154 -

egymásba átmenő, szürkés rózsaszinü, pépszerüen lágy foltokkal. A bid mé
lyebb szövetének rajzolata elmosódotti rózsaszinü, kocso?yás) majdnem szét
folyó lágy. Az agygyomrocsokban körülbelül 40 grm. tiszta sárga savó. A 
4-ik agygyomrocs alapjának ependymje vastagodott, kölesnyi áttetsző szem
csékkel ellátott. Az agyacs és burkai vérdusabbak. Bal oldalon a kemény 
és lágy agyburok közt egy fris vékony vérréteg. 

Diagnosis: Endarteritis syphilitica art. basilaris, subsequente thrombosi 
partiali chronica et totali recente, nec non thrombosi bifurcationis arteria
rum ·vertebralium et degeneratione parenchymatosa acuta totali pontis. 
Anaemia cerebri, exceptione cerebelli hyperaemici. Hydrocepbalus internus 
chronicus minoris gradus et vegctationes ependymatis ventriculi quarti . Apo
plexia intermeningeali~ recens minoris gradus convexitatis sinistrae. Hyper
aemia pulmonum, praecipue lobularis sinistra usque ad atelectasiam. Dege
neratio parenchymatosa minoris gradus cordis cum sugillationibus subcndo
cardialibus. Cicatrix fors luetica cruris dextri. Intumescentia minoris gradus 
glandularum inguinalium. 

Az art. basilaris falzatának és a benne levő vérrögnek górcsöi vizsgá
lata következőket mutatott: 

Az art. basilaris mellső részének falzatában csak az izomréteggel ha
iáros adventitia réteg kisebb foku sejtszaporodása feltűnő. Mihelyt azonban 
annak hátsó, szűkült részéhez közeledünk, az adventitia, melyen már a vért 
tartalmazó s egész csatornarendszert alkotó tápláló edénykék (vasa vasorum) 
jól kifejlődrék, nagyfokban vastagodott, gömbölyded apró sejtekben bővel
kedő) melyek, nevezetesen az említett edény-csatornák körül) helyenként con
centrikus alakban elrendezve, csoportosultak. 

E sejtdús réteg az izomréteget alulról sorvasztja, csoportjait széthányja 
és helyenkint a vastagodott intimáig hatol. Az intima rostjai itt lazultak, 
rajta a vérrög legkörnyibb rétegei fekszenek, melyek finoman szemcsés ros
tonyareczézetből állanak s ez utóbbiba az edényfalból kiindulólag, itt-ot t 
oraó sejtektől határolt uj kötegek és edények hatolnak be. A szlíkült hely 
közepéből 7ett falrészletben a sejtszaporodás kevésbé szembeötlő, helyét 
kissé rózsaszinüre festhető szemcsékből és hyalin göbökből álló réteg fo g-

. lalja el, mig maguk az izomrostok is szemcsések és elmosódott határuakká 
lettek. Több helyen azonkivül az intima szakadt, ugy hogy a kidudorodó, 
felületesen szemcsésen széteső, többnyire vastagodott media széthányt izom
sejt csoportokkal előfekszik. Ezen űtérterületen az intima erősen összefügg 
a csak környi réRzében rostonyás, különben orsósejtekben bővelkedő, egyes 
edénykötegeket mutató, szervesült thrombussal. 

Esetünket a bonczjegyzőkönyv fonalán elemezve, a kórlefolyást és tü
neteket illetőleg kimerit.ő magyarázatot nyerünk. 

Mint láttuk, a bujakóros agyütérbántalomnak tiszta szövődmény nélküli 
esetével volt dolgunk, melynél alapul az art. b a s i 1 a r is szöveti elfaju
lása, majd annak teljes eltömülése szolgált. 

Addig, mig a teljes obliteratio be nem állott) esetünknél csak azon 
agyterület táplálkozása szenvedett fogyatkozást, mely terület közvetlenül 
az alapi ütérből nyeri vérét) mig a mellső agyrészekben a WiUisius-féle 
üteres edényhálózat következtében, mint mely mellfelől a két oldali carotis 
interna utján tápláltatik, rendes keringési viszonyok állottak fenn. Annak 
kitüntetésére, hogy az alapi ütér és ágai mily agyrészeket látnak el, hivat
kozhatunk H eu b ne r 1) azon befecskendési kísérleteire) melyeket ö épen az 

1) Die luetische Erkrankung der Hirnarterien pag. 187. 
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egyes agyüterek edényterületei, s azok anastomosisai kimutatása érdekébe~ 
tett, és mely kísérlet utján kitűnt, hogy az agyacshoz ~utó á~~~on (art .. cerep~lh 
super.) kivül, számos kisebb edény fut a Var o 1h1 ~ leJtos oldalam veg1g, 
majd annak tcrimbelébe mélyedve, a 4. agygyomrocs1g hat.ol, egyuttal el
látja az agy a c s é s agy h át s ó 1 eb e ny t1 ne k burkai~· 

Betegünknél tehát a basalütér szűkülése folytán, ralammt a,nnak le~
hátsóbb részében fekvő régi tömesz miatt kevesebb vér hat~lh:~.tott a hid 
és a hátsó lágy agyburkok felé. Élőn csak azon tünetek nyilvánulta~, me
lyek a pia vérszegénységének ~ s ezzel ~gyűtt . a szürke álloJ?;lány hi,ányos 
tápláltságának következményei voltak) ugy mmt az emlékez? te~etseg fo
gyatkozása, a szellemi mlíködések tompulása) álmatlanság es kivál?la~ „a 
gyötrő kimerítő fejfájás, -- mig a hid, agyacs ~agy a törzsduc~ok reszerol 
functionalis zavarok nem voltak é,;zlelhetök, nyilván azért, mivel ezeknél 
a teljesen ép Willisius-féle kör és csikolyaüterek felől kifejlődött oldalke
ringés a táplálkozást fentartotta. 

- Ellenben a basilar-ütér rögtöni eltömülése az edény egész hosszát
mérőjében s ennek folytán a Varolhid rögtöni vérs~egénysége és heveny 
ellágyulása klinikailag a gutaütéses roh ., m által volt Jelezve, melyet gyors 
halálos kimenet követett. 

Az irodalomban hasonló körülmények között beállott közvetlen halál 
aránylag ritkán van feljegyezve s ugy látszik, valamennyi agyűtér közül 
kiválólag az alapi ütér cltömülésénél és a bid heveny lágyulásá~ál fordul 
elő. Igy Ha y e m 1) két esetet emlit, hol hasonló okokból rögt~m eszmélet
lenség) paraplegia , hörgő légzés s a vagushüdés egyéb tünet~i mell~tt 24 
óra alatt rögtöni halál állott be. Változatosabb kórképet nyuJtott, E is e i;i-
1 o h r 2) esete, melynél az alapi űtér középrészében támadt tömesz es a hid 
acut lágyulása folytán -közvetitett gutaütéses roham után az egyén még 4 
napig élt. Első napon baloldali felső és alsó végtaghüdés, arczhüdés és dys
arthria , 2. napon baloldalon hemiplegia, 3. napon bolygideghüdés , 4. 
napon halál. 

Feltűnő a bonczjegyzőkönyv azon pontja, mely az agy átalános vér
szegénysége mellett az agyacs és bui·kainak vérbőségéröl, valamint a bal
oldalt található intermeningeális vérömlenyről szól. E körülmény a e. o b ~~ 
h e i m-féle visszaáramlási elméletben találja magyarázatát. Ez utóbbi feJtI 
meg az emboliáknál általában létrejö_vő torlódási folyamatokat és vér-
ömlényeket. · 

A mi a kórisme jogosultságát illeti, melyet esetünkben felállitottunk, 
szemben azon körülménynyel, hogy a mai álláspont szerint bujakóros .és 
közönséges űtérlob között boncz- · és szövettanilag különbség nem létezik) 
azt hiszem kérdés alá nem jöhet akkor) midőn kórelőzményi adatok bizo
nyítják a hosszu éveken át fennállott bujasenyvet, melyet kétsé~kivülivé 
tesz azon körülmény, hogy . az egyénnek gyermeke veleszületett buJakó1:ban 
szenvedett, midőn az egyén aránylag fiatal kora kizárhatóvá tes~1 a 
közönséges éktelenitő ütérlob önszenvi felléptét, és midőn ü~érelfaJnlás 
sehol másutt) csak az alapi űtérben találtatott , tehát ott) hol tapasztalás 
szerint a bujakóTos ujdonképlődés leginkább helybelisül. 

Még néhány szót az időre nézve, mely esetünkbe1;1 az els.ődleges fertő
zés és agybujakór létrejötte között folyt le, ~ melJ:, ~unt emhtve volt, 12 
évre te1jedett. Heubner 12 eseténél a legröVIdebb idó 3 év (2-szer), továbbá 

1) Archiv de physol. et patbol. 1868. 
2) Arcbiv f. physiol. u. Nervenkrankheiten XIV. 



1 i 

, 

- 156 -

1 esetben 4, két esetben 5, egynél 12 s egynél 20 évre nyult ki a lappangási 
időszak. Sokkal gyorsabban fejlődhetik a bujakóros agyhártyalo b , mely 
idézett szerző szerint egy esetben 5 hó , egyszer 9 hónap , egynél egy év 
után követte a primar bántalmat. 

Visszatérve saját észleletünkre, a klinikai kórboncz- és szövettani lelet
ből nehány tanulságos adatot vonhatnánk le, ugymint: 

1. A bujakóros agyütérbántalomnál szereplő intens 
fejfájás, ugy látszik , nem kizáróLtg a koponyacsontok 
periostalis bántalmának eredménye, mint Heubner 
állitja, hanem az agyburkok állandó vérszegénységének, 
talán szöveti elváltozásának tünete. 

2. Az alapi agyütér lassu szükülésénél, bármily ki
terjedt legyen is az, továbbá a részletes elzáródásnál 
szükségkép nem jelentkeznek lényegesebb fnnctionalis 
z a v a r o k , m i v e 1 o 1 d a 1 a g o s k e r i n g é s k ö v e t k e z t é b e n a h i d, 
n y u 1 t a gy é s n a g y a g y d u c z o k v é r h i á n y t n e m s z e n v e d n e k. 
C s a k r ö g t ö n i é s t e 1 j e s e d é n y e 1 z á r ó d á s o k o z 1 é n y e
ge s zavart. 

3. A p o n s h e v e ny b á n t a 1 m a i , h o v á a h e v enyv érsz e
gén y s ég is tartozik, nagyobbrészt gyors halált vonnak 
maguk után, anélkül, hogy a Kussmaul és Tenner által 
kisérl etileg kimutatott epileptikus görcsroham minden
k o r f e 11 é p n e. U t ó b b i n a k t e h á t k ó r i s m e i j e 1 e n t ő s é g e 
nincsen. · 

. 4. E s e t i.i ~ k s z ö v e t t a n i 1 e 1 e t e i s o d a u t a 1 t , h o g y a 
bnJakóros seJtszaporodás nem az intimából, hanem mi
ként Köster, Greif és Friedlander találták, a tápláló 
edénykékben gazdag adventitiából indul ki. 

. 5. Agybujakór. fennállhat akkor is, ha bujakórnak 
mrnden egyéb kónsmézhető tünete évek óta hiányzik. 

Dr. Mayer Ágoston: Utóhályogok korai eltávolitási módja. 

Daczára annak, hogy századunk legnagyobb szemésze a világhírű Grafe 
1866-ban feltalált környi vonalas hályogmlítéti módjával, a Dariel-féle régi 
lebenyes hályogműtét létjogát ugyszólván megsemmisítette, s a Siebreich, 
Weber és W ecker műtéti módjait háttérbe szorítván, a szemészeti mlítétek 
~özt n;iost 16 év mul_va is az első helyet foglalja el, és átalánosan elter
jedve 1s van; ennek 1s megvannak árnyoldalai. 

Nevezetesen : hogy a gyakori üvegtest-előeséseK: és az iridectomia 
következtében előjövő csarnok-vérömlenyek, az utóhály'ogok képződési mo
mentumához hozzá járulnak, és mint például a különben kitűnően és szak
szerűen vezetett budapesti szemészeti kórodán 187 4-től 187.9-dik évig az
az öt év~n át Grafe szerint műtett 574 eset közül 380 esetben utóhályog, 
mé_? ..P~.d1g 98 vask?s, és 292 esetben finom utóhályog alakjában jött elő; 
s kulonosen az 1878 es 1879 években, melyek a kimutatásban együtt vezettettek, 
239 mlített közül 62 esetben vaskos, 142 esetben finom, tehát összesen 204 
utóhályog-megbetegülés jövén elő, ez az embert megdöbbenti, s lehetetlen 
ennek okát a módszerben nem keresni. · 
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Minthogy Pagenstecher szemésztanár 1870-ben WiesbadenbelÍ a ne
héz és veszélyes utóhályog-műtéti módok megakadályozására ajánlotta a 
hályognak tokostól egészben kivételét, mely nincs mindig javalva; de igen 
sokszor a tok megrepedés, és üvegtest nagymérvű előesése miatt le.hetet
len is. Értekező W ecker párisi hires szemész példájára, a ki a hályog mű
tétek utáni kezdődő loboknál (mint azt 1879-ben megjelent Therapeutique 
occulair, Paris cimü munkájában előadja) a tülkhártya és szaruhártya-sebet 
felnyitja, s a csarnokot 3-4 napig is kiteszi a levegő behatásának a nélkül, hogy 
valamit ártana, sőt a kéreg utóhályognak a csarnokvíz általi kimosatása 
által használ is, a tülkhártya-sebnek a műtét utáni, s a vaskos utóhályog 
kihuzása tekintetéből ismét felnyitását ajánlja. 

Ez ajánlatát a műtét utáni első 12 óra lefolyása alatt általa három 
ilyen módon gyógykezelt hályogműtett beteg kórtörténetével bizonyítja is. 

.Javalata ezen műtéti módszernek azon esetekben van és csak a mű
tét utáni első J 2 óra alatt, a hol: 

1-ször. A Pagenstecher-féle tokkal való hályog-kivétel, daczára annak, 
hogy javalva volt, nem sikerűlt 

2-szor. A hol a Pagenstecher-féle műtétmód ellenjavalva van. 
3· szor. A hol a hályog tokostól, vagy csak a magm űtét alatt kimoz

dúlt helyéből (Luxatio lentis cum capsula, vel tantum nuclei) s csak a 
szembekötés után később száll fel. 

4-szer. A hol a műtét utáni első 12 óra alatt vaskos utóhályog cso
portosulás mutatkozik a hátsó csarnokban; s különösen ha e mellett iritis, 
és cyclitis előjelei, melyeknek utóhályog izgatás az oka, _Jagy iridenkie
sissel (szivárványhártya becsiptetéssel) van a liályogcsoportosulás össze
kötve. Ellenjavaltatik ezen módszer: 

1-ször. Ha a köthártya-lebeny nem elegendő a tülkhártya-seb befe-
désére, mert akkor a tülkhártya-&eb hólyagszerii gyógyulásától tarthatni. 

2-szor. A hol már nagyobb fokú lob van jelen. 
3-szor. A hol az utóhályog oly finom, hogy a látást nem zavaija. 
Ezen utóhályogok korai eltávolítása után a beteg még 48 órán által 

hanyatt teljesen sötét helyiségben fekszik, jeges borogatásokat kap, és min
den mozdulást elkerül, mely a szem synergicus mozgását követelné. 

Tudja ugyan végre értekező, hogy ezen annyira veszedelmesnek látszó, 
de ha sikerült, a beteg előtt is nagyon kedves módszert (megmenekül a 
másodszori veszélyes műtét, és utógyógymód sulyától), nem az ő pár elő
adott és sikerűlt műtéti esete, hanem a jelesbnél jelesb számos műtő sze
mész összhangzó számtalan műtéti tapasztalata alapíthatja meg. 

.. Miért is értekező kéri a tisztelt kartársakat, hogy az általa előadott 
irányban szintén kísérleteket tenni szíveskedjenek. 

Dr. MoJnár István: A spártai nevelés orvosi tekintetben, mint 
a nép eltörpülés, elsatnyulás fö ellenszere, a jelenkor miveltségéhez 

idomítva. 
·Miként a nagy világrendszerben a vouzó és ellökő - vis attractiva 

et repulsiva · - erők működnek, s tartják össze a nagy mindenséget, -
ugy az ember mint legmagasabb lény kebelében is a szép iránti vonzalom, 
sarut iránti borzadály ösztönszerűleg nyilvánulnak. A szép fogalmának megtes
tülését - reorganisatióját - mind a három természet-osztályban, névszerint 
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az ásvány-, növény- és állatorsz-ágban, teljes odaadással, lelkesedéssel, s benső 
örömmel szemléljük. Az ásványországban a csiszolt s ezer fényben pompázó 
gyémánton, avag,y a carrarai márvány Canova, Torquacesio vésője által ido
mitott mliremekeken mennyire elmerengünk, egész lényünk hozzájok tapad 
s tőlük távozni alig akar. A növényország illatdus s szingazdag virágainak 
szemlélése egész lényünkre mily kedves benyomást gyakorol, hát még az 
állatországban a föld urának, az embernek ép, erőteljes athleta termete 
mennyire lebilincseli egész valónkat, önkéntelen felkiáltva, ah mily deli, 
hősi alak! - a természet teremtő erejének mily dicső remeke! - mig 
ellenben egy törpe, rut alaktól szánalommal elfordulunk. 

Mindezen tapasztalatokra legkivált a néptömörületek szolgálnak kellő 
anyagot, milyenek a piacz, iskolák, templom, lakodalmak, ujonczozás, s na
gyobb népünnepélyek stb., s minde,zen néptömörületeknél sajnosan tapasz
taljuk, hogy a hajdan ép és erős magyarság, mily mérvben satnyul s tör
pül el, s mily ritkák a csenyevész nép k·;zül kiváló daliás termetü szép ala
kok, ugy annyira, hogy nagy költőinkkel feljajdulhatunk: „romlásnak indult 
hajdan erős magyar" - pusztulunk, veszünk!! 

Mielőtt ezen elharapódzó kórnak oktanát fejtegetnénk, az Alföld, de 
legkivált saját városom Kiskun-Halas város népessége elsatnyulásának s el
törpülésének s a nagymérvű halálozásnak 30 év~s hosszas tapasztalatok után 
gyűjtött főbb tényezőit, s ennek lehető orvoslását s gyógyszereit - melius 
est remedium anceps quam nullum - felmutatnám, legyen szabad nekem 
az 1 mlékező tehetség phaetonain az őskor legmiveltebb, leghősiesebb világ
részébe, Görögországba, s ennek leghatalmasabb államába, Spártába - mely 
a t.hermopilei hőst Leonidást szülte - rövid időre excmsiót tenni, s annak 
Lycurgus, a nagy törvényhozó által teremtett, az időszerénti, habár tul 
drastikus nevelési rendszerével, melynek jelszava volt „in corpore sano anima 
sana, magni morbi magnis remediis curantur" - tisztelt ügytársaimat meg
ismertetni, megtartván belőle, a mai elpuhult világban, a mi jó, a mi üd
vös, s eldobva azt, amely a jelen modern, cultu~·világ keretébe tuldrastikus
sága s immoralitása miatt be nem illeszthető. 

* * * Elsőben is Spártának legelőkelőbb helyét, az ugynevezett vásárpiaczot 
tekintsük meg, melynek világhírű tornáczai - Persike - alatt a járó-kelők 
között számos nyírott haju, csaknem meztelen gyermekcsoportra akadunk, 
kik maguk között öklözéssel, bitkózással s tányérdobással - discus - mu
latnak, majdnem mindannyian ép, erős testa.lkatuak, testeiket kék foltok s 
sebhelyek fedik, melyeket ők testök diszének s beJsülatre valló dolognak 
tartottak, satnya, törpe köztök nem találtatik, melynek eredményezője Ly
curgus morált sértő. tuldrastikus törvénye, melynek főbb pontja igy hang
zik : „ha a paizson megszületett gyermek a vének tanácsa által egészséges
nek, erősnek nyilvánittatott ki, a státus polgárai közé folrétetik, ellenkező 
esetb~n halálra adatott, s egy a Taygetus hegyen levő barlangba vettetett." 
Az UJSzülött gyermek először is borba fürösztetett meg, hogy ezáltal mindjárt 
eleinte a testi tulajdonságok erejét megYizsgálják, azt hitték ugyanis, hogy a 
borfürdő gyenge gyermekeknek görcsöket, sőt halált is okoz, erős gyerme
keknek ellenben tartós egészséget ad. 

7 éves korukig asszonyok felügyelete alatt a Gyneceumban laktak és 
legfőbb a gymnastikában oktattattak. Egyszerű ágyaikat magoknak kellett 
Eurotas nevű sásból késziteni. Diaetetikájuk könnyű és kevés ételből s 
bor~ól állott, minden 10-dik nap be kelletett magokat az Ephoroknál jelen
tem1 s a melyik kövérnek találtatott - feltéve azt, hogy pákosztos s falánk 
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volt, keményen megfenyittetett. Öltözetök félmeztelen volt lábbeli, s a leányok 
füzők nélkül, csak rosz időben viseltek felső .ruhát, lábbelijök a legkemé
nyebb hidegben sem volt, - mig a mostani leánygyermekek-füzőkbe szorít
tatnak, s lábaik chinai módra a leg8zükebb lábbelikbe szorittatnak, -- az 
alföldi s Dunán! nli sváb atyafi gyermekkorától fapapucsban jár, hogy a foly
tonos nyomás által nagyfoku ludtalp fejlődjék, ~ ezen hibával a katonai 
szolgálattól megszabaduljon. Felemlitésre méltó a gyermekek megveretése 
Diána orthia ünnepén, a ki a verés alatt sirni mert, az gyávának declarál
tatott, a verés alatt magok a szülék által biztattattak. A leánygyermekek 
hasonkép tánczban, uszásban, birkózá;ban s tányérdobásban - discus - ta
nittatta:k, a fő czél lévén, erős, egészséges anyákat nevelni, s ez okból a leá
nyok 20 éves koruk előtt féljhez nem adattak. 

Ős Spártát beutazva, s annak nevelési rendszeréYel megibmerkedve, 
fáradt pegazusainkon téljünk 1tjra vissza, hogy értekezésünk rövid időre 
elejtett fonalát ujra felvehe~sük. 

Ai Alföld, de legkivált Kun-Halas népe eltörpülése, elsatnyulása s 
nagymérvü halálozása főtényezője 

1-ször. A h á z a s s ág k öt és e k, melyek is csak puszta érdekből, ki
számitásból, megvagyomilási szempontból köttetnek, ami a házasság főténye
zője, a tiszta szerelem, sőt még a sympathia sem szerepel, s ha netalán 
a házasságok egyes eseteinél a szerelem is előtérbe lépne, közbe ha11gzik a 
szülék „sic jubeo sic volo, veto" szava. Az ily puszta érdekből kötött házas
ságoknak mi az utóeredménye? Az, hogy egymás hibáit a multból és jelenből 

-együttlétö k alatt csakhamar felismerve, előáll rövid idő alatt a kölcsönös 
meghidegülés, később a legmagasabb antipathia, mely engesztelhetlen gyű
löletté fajul. A szegényebbek válópert nem folytathatván, ágytól és asztaltól 
válnak el, ujabb ismeretségeket kötnek, halasi szólásmód szerint, az ember 
asszonyt, a nő embert keres. Lehetséges, hogy az elválás előtt a nő teherbe 
e::;ett, az ily házasságból született gyermekek, s később a számos törvény
telen szülöttek, már kezdetben elhanyagoltatnak, dajkaságra adatnak ki, s a 
gondatlan nevelés, táp és tisztaság hiánya miatt többnyire elhalnak, s ha 
életben maradnak is, lelkileg és testileg teljesen elsatnyulnak és eltörpülnek, 
kik az államnak és emberiségnek csakis terhére nőnek fel. 

2 szor. Az örök ö 1 t bajok, mint névszerint, a görvély, gümőkór, 
J.ujakór, eskór - morbus haereditarius imprimitur a patre ad sobolem -
mely kórok a szülék által leggyakrabban eltitkoltatnak, - a görvélyes leá
nyok vállba magas ruhákat viselnek, s hányszor megtörténik, hogy a meny
asszony nyaka az esküvési ünnepélynél, kendők által el van takarva, hogy az 
áll alatti nagy fokugörvélyes mirigyhegjegyek - cicatrices - az esküvés alatt 
szeml'e ne tünjenek. A bujakóros vőlegény pörge kalapját fejére mélyen 
huzza be, hogy homlokának vőlegényi diszét, a „corona vaeneriat" eltaka1ja. 
·Gyakori eset, hogy a vőlegény esküvése előtt pár nappal, bujakóros fekély
lyel, avagy takárral keresi meg az orvost, s midőn az által az esküvési szer
tartás bizonyos időre való elhalasztása kérelmeztetik, a rövid válasz oda
nyilvánul, hogy az esküvésnek okvetlen meg kell történni, mert már az elő
készületek, mint az ökörlevágás s a násznép összehivása megtörtént, s en
nek szomoru következése teljes bizonynyal az lesz, - a jus primae noctis a 
biráló észt háttérbe szoritván - hogy az első nászéjen a mennyasszony in
ficiáltatik. 

A ferdenövésüek, puposak, gibbosusak váll- és derékfüzőket viselnek, 
hogy a vőlegény előtt idomuk hiányát elrejtsék. Hány esetben tapasztalta
tott, hogy a jóhiszemben fé1jhez ment hajadon az első mámoros éj után . a 
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a szülői házhoz visszavándorol, okul adván, hogy szomoru, de való tapasz-
talást s meggyőződést szerzet~: miszeri?~ féije eskóros. „ , 

A tudtán kivül tüdőgümokórral fei:.ihez ment halványarczu fiatal nonel, 
az idegizgató mézes hetek után miliaris tuberculosis áll elő, melynek gyors 
lefolyása már kettős életet ragad el. 

· Az ily házasságból származott saijadék ujra csak önmagának, az embe-
riségnek, s az államnak terhe. . . . 

3-szor. A t ö r p ék ö s s z e h {Lz a s i t á s a, UJra csak családi s anyagi 
érdekekből, 2-3 láb magas törpe házassági frigyre lép hason nagy.ságu 
vagy még kisebb nővel. Az ily házasságból született nemzedék csakis a 
nagy világ bactériumainak korcs számát szaporitja, kinek a nagy minden-

. ségben csakis górcsövek segélyével lehet feltalálni. Az ily törpe sa1j élete 
az államéletre nézve vajmi S-Ok hasznot ad? ! Az ily hagsereggel Atilla ős
apánk nem küzdött volna meg Letiussal, s honfoglaló Arpád nem szerezte 
volna meg számunkra a tejbe-mézbe úszó hazát. 

4-szer. A közeleső 1s2-od izigleni házasságok A hosszu 
évek tapasztalása bizonyitja, hogy az ily házasságból származott gyermekek 
között vajnii nagy számmal jelenkeznek a törpék, hülyék, angolkórosak, s 
görvélyesek. Halas városában az egész reformatus város közel rokonságban 
állván, a családi bajok családról-családra szállnak át, mily nagy ellentéte a 
reformatus lakosoknak a r. k. lakosság, kik magas, erőteljes egyéneket 
mutatnak fel, s ha kérdezzük, mi az oka e fajkülönbségnek? felelet reá, 
hegy a r. k lakosság még e század elején is nomád életet élt, s legnagyobb 
része a vidékről hozza haza menyasszonyát, ily fajkeveredés a családi örök„ 
lött bajokat teljesen kizá1ja. 

5-ször. A h ü 1 y ék é s buták ház a s s ág a - cretin et stupiditas, 
fatuitas, imbecillitas animi. - Első tekintetben alig megengedhető s elhi-

, hető, hogy ily házasságkötések bármely államban is megtörténnének, .de 
sajnos, a tapasztalás e brutalis tényt igazolja. A . lelkészek -- talán az ily 
egyéneket közelről nem ismerve, miután ez ellen törvényeink nincsenek, az 
egyházilag megalapított stóla lefizetése mellett, ünnepélyesen összeadják, s 
miután a nemi ösztön az ily egyéneknél is szerepel, ismét csak az állam 
élősdiei szaporodnak. 

6-ször. A leányok korai férjhezmenetele, melynek törvény
szerüleg megállapított ideje a spártaiaknál a 20 év volt. Nálunk, miután 
erről hozott törvényeink még nincsenek, gyakori eset, hogy családi össze
köttetések, avagy más érdekek befolyásával, a testileg még alig kifejlett 15 
éves leányok féijhez adatnak. Az ily testileg ki nem fejlett nők kevés kivé
tellel, csakis gyenge saijat mutathatnak fel. 

7-szer. Az uj o n c o z ás, a férfiak szine-java több évre soroztatnak 
be, az untauglich-nak declarált vakok, sánták, bénák, formátlanok honn ma
radnak, hogy megházasodván, magokhoz hasonló csenyevész fajt produ
káljanak. 

8-szor. A városunkat ]l alakban bekeritett „Halasi tó", melynek (ma
laricus) mocsárgeijes bűzhödt légköre, a váltólázall: szülőanyja, mely legki
vált nedves meleg évszakokban járványszerüleg dühöng, s miután a kór 
kezdetén, a szegényebb néposztály orvosi segélyt nem vesz igénybe, legtöbb 
esetekben cacht>xia febrilis, lázsenyv, utóbb vizvér (hydraemia) fejlik, mely 
évenként a dolgozó népből számos áldozatokat ragad el. 

* * * Miután laconicus rövidséggel a főbb tényezőket előadtam, szabad le-
gyen annak habár nem is gyökeres, de mégis államéletben kivihető s az illem 
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szabályait nem sértő gyógyszereit dióhéjba szorítva felmutatni reményt köt-
vén a biztos eredményhez. ' 

Alkalmazandó gyógyszerek. 

Ami az első pontot illeti, t. i. a puszta számitásb6l, érdekből, szere
lem. n~lkü.l kötött házasságokat a helybeli lelkészek, kik a népnek atyjai, 
okt~tói, kik a város összes családjait, azoknak egyes tagjait legjobban is
mei:~k, s azokkal leggyakrabban érintkeznek, szépszerivel pubatolják ki, hogy 
az osszeadand6 párok kö'z~tt van-e lelki sympathia? a férfi nem korhely, 
nem pazarló, munkaszereto s vallásos-e? A nő erkölcsi élete a multból 
tiszta-e? nem könnyelmíí, s nem megbélyegzett-e ? s miután mindezekről 
meggyőződ~st szerzett, közölje a megtörténendő egybekelés felett helyeslő, 
vagy elutas~tandó .szánd.okát a. szülőkkel, érthetőleg magyarázza meg. nekik, 
ho,~y ezt mi okból te~z1, ~ m1 nagy szerencsétlenség származbatik egy ki
noszakolt .szerelem ~elküh há~asságból, mely mindkét fél jövő boldogsá
gát ~.ora si~·ba .temeti. Ha az ily erélyes fellépés után a házasság mégis 
megtorté~nek, 1g.y akkor következményeiért többé senkisem felelős. 

A~1 a ~-dik pontban előfordultakat illeti, névszerint a görvély, güm.ő
k~r, buJakór es eskóroka~? az orvosok erkölcsileg, sőt még törvényileg is 
ko_teleztessene~, ha ezekrol . alapos tudomásuk van, ujra csak a papi közegek 
ntJán, a ~ázasitand6k szülé1t figyelmeztetni, érthetőleg eleikbe teijesztvén 
hogy az ilynemii ragályozó kórok a szüléktől átmennek a biblia szavai sze~ 
rint 3-ad izigle~ is a gyermekekre, s nemzenek egy satnya, beteges nemze
dé~rnt Ha pedi&" az orvos az esketés előtt pár nappal, egy házasulandót 
b~!Jakó~'ból gy?gyit, kötelességéne.k tartsa az esetet a papnál késedelem nél
kul beJelentem, hogy a házassági ünnepély több időre elnapoltassék, a teljes 
felgyógyulást a papnál ujra bejelentse. Ily szelid, illemet nem sértő eljárás
sal, hány család jövőjét mentjük meg. 

A mi a törpék összeházasitását illeti, itt már a~ állam drasticusabb -
gyógyszerrel lépjen föl, állítson meg, mint az ujonczozásnál bizonyos mérté
ket, melyen alól házasodni. ne~ szabad, s ha mindkét részről a törpeség 
constatáltatott, a ~ázassági fhgy . megkötésére veto mondassék, hogy ily 
módon az állam vedelmére semmi hasznot nem adó törpék fajának szaporo
dása beszüntessék. 

A hülyék és buták házasságra lépése, ha ezen állapot orvosilag 
cons,tatáltatott, hasonkép országos törvényekkel tiltassék be, ez esetekben a 
lelkeszek engedékenysége avagy ellenszegülése, szigoruan büntettessék. 

. A köze~i 1-ső, ?-od izigleni rokonságban állók házassági kötésénél, -
lnvált ha m:g .a házi orvosnak öröklött bajokról is •van tudomása, - orvo
sok. vag!. meg mk~bb lelkészek által figyelmeztessenek az illető szülék, hogy 
az ily kozel rokom házasságkötések mért nem üdvösek, mért nem áldást
hozók, s. hacs~k lehetséges, érveléseikkel odahassanak, hogy az ily házas
ságok mmél kisebb számmal köttessenek. 

~ mi a kat?náskodást illeti, a kormány oda működjék, hogy a hosszu 
katonai szolgálat ideje megrövidittes<:ék, hogy ilymódon gyakoriabb házassá
gok által, a népszaporodás nagyobb lendületet nyeijen, ép és erőteljes fia
talok szivós, spártai fajt produkáljanak. 

. , A mi a leányok korai féijhezadását illeti, ez, habár nem is törvénynyel, 
mmt Spá1:tában, de némi orvosi szelid eljárással akadályoztassék meg, a szü
l~k .a„ h~z; orvosok. által figyelmeztessenek a leány gyenge, visszamaradt teRti 
k1feJloc1esere, s az ily zsenge korban kötött házasságok későbbi veszélyeire, 
melyek legkivált szülésnél s szoptatásnál jöhetnek elő. 

11 
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A ·mi a 8-dik pont alatt leirt ·maláriát, mint ·a posváltólázak szülőany
ját illeti, a kormány erélylyel odaműködjék, hogy a canalisátiók ily veszé
lyes helyeken mielőbb életbeléptessenek, az úgy is csaknem el viselhetlen 
terhekkel megrótt adózó nép) a kormánytól méltán elvárha~ja, sőt jogosan 
követelheti is, hogy a nép egészségi jólléte érdekében minden lehetőt elkö
vessen, s a közegészségi ügy érdekében fukar ne legyen. 

* * * 
Ha ezen felsorolt szelíd remediumok, orvosok, lelkészek s a magas 

kormány által is igénybe vétetnek; s alkalmazásba hozatnak, akkor bizonyára 
azt az eredményt fogjuk elnyerni, l1ogy ha nem is tiszta spártai fajt, ue a 
jelen nemzedéknél erősebb, szívósabb s kitartóbb nemzedéket fogunk te
remteni. 

VIII. 

A XXII-ik V ÁNDORG YÜLÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBAN 

TARTOTT 

ELOADASOK. 
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Dr. Hunfalvy János: Az ~ghajlat változóságáról. 

I. 

Az ember magán viseli az őt környező természet bélyegét; az ország, 
mely szülte és nevelte, visszatükröződik benne. Élete módja, foglalkozása, 
reményei és vágyai, hite és vallása, képzelődésének és kedélyének egész 
világa a természeti viszonyoktól függnek, melyek .között él és mozog. Csak 
Hellász derült ege alatt teremhettek a hellén müvészet és költészet bájos 
alakjai, az O!ympus istenei! 

Testi és lelki életünkre a külső természet sokféle tényezői közül ki
vált a légkör mindenkori állapota, az i d ő, s ennek folytonos változása, az 
i d ő j ár ás, gyakorol igen nagy befolyást. A légköri állapotok és változá
saik összeségét bizonyos vidékre és országra nézve k 1 imának, ég h aj-
1 a t na k szoktuk nevezni. A klima tehát valamely helynek vagy vidéknek 
a természeti viszonyain alapuló időjárása; vagyis a légköri melegség, vilá
gosság és nedvesség s a légkörben foglalt más elemek váltakozásának és 
mozgalmainak összege. S az éghajlat, mely sokféle tényezők közreműködé
sének eredménye, azon természeti viszony, mely valónkat és életünket leg
inkább befolyásolja ; tőle függ az egyes vidékek nö\'ényzete és állatvi
lága is. 

Minők a külső benyomások, olyanok a mi belső érzelmeink. Kellemes 
benyomások kellemes érzelmeket szülnek, az érzelmek pedig kedélyünk han
gulatát határozzák meg. E tekintetben is nagy része van mindig az időnek. 
Ha az ég derült, kedélyünk is az, ha az ég beborul, arczunk is elkomorul. 
Akár otthon az iróasztalnál ülünk, akár künn a szabadban mozgunk: az idő 
befolyását mindig érezzük. Mikor utra készülünk, még inkább kérdezzük, 
hogy milyen lesz az idő; ki a barometert és thermometert, ki a kéményből 
felszálló füstöt nézegeti, vagy ha hegyes vidéken lakik, az időt jelző hegyet 
vizsgálgatja, ha pedig ujságot járat, a félhivatalos idójóslatokat is olvas
gatja. Igy tehát minden egyes embernek sok baja van az idővel, s igen 
gyakran panaszkodik ellene. 

Hat még a gazda ember, mily aggodalommal lesi az időt! Hiszen 
egész szerencséje, összes reményeinek teljesülése az időjárástól függ. Egész 
évi fáradozásainak gyümölcsét egyetlen egy fagy, egy hirtelen zápor vagy 
jégeső tönkre teheti. -

Oly országra nézve, mely mint édes hazánk, túlnyomóan, sőt majd
nem kizáróan a földmivelésre, a nyers-termelésre van utalva, a kedvező 
vagy kedvezőtlen időjárás a legnagyobb jelentőséggel bir: szííktermés száz
ezreket koldusbotra juttat, s gyászos következményei minden néposztályban 
évekig érezhetők. 

Hazánk éghajlata egészben véve ugyan szerencsésnek és 'kedvezőnek 
mondható, de mégsem olyan, mint azok vélik és állitják, kik ugy tartják, 
hogy „Extra Hungariam non est vita." Bizony ha tüzetesebben vizsgáljuk, 
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számos kifogást tehetünk ellene ; mert vannak ám rossz tul ajdonságai is. 
Egyik Tossz tulajdonsága az, hogy nagyon kicsapongó és szélsős éges; a lég
mérséklet változásai igen nagyok, nemcsak az egész évek meg évszakok, ha
nem az egyes hónapok, sőt az egyes napok folyamában is. Az es őzési vi
szcnyokban szintén nagy szélsőségekre hajlandó; igen nedves év,;zakok és 
évek tulságosan száraz évszakokkal és évekkel váltakoznak. Nemzetgazda
sági szempontból már azt a körülményt sem mondhatjuk kedvezőnek, hogy 
Zimonytól fel Munkácsig az egész nagy Alföldön az időjárásnak egyforma 
jelleme, egyenlő lefolyása van, mert ebből az következik, hogy az egész Al
földön körülbelől egyenlők a termelési viszonyok, egyform ák a termények, 
majdnem egy időben 8Zántanak, vetnek és. aratnak; az egész nagy terüle
ten a munkaidő három-négy hónapra van összeszorifra, tehát aránylag sok
kal több emberkéz kell egy időben és egyszerre, s a napszám már ennél
fogva is drágább. E tekintetben pl. középső Németország, Francziaország, 
de saját Felföldünk és Erdélyünk is kedvezőbb viszonyokkal dicsekedhetnek. 

Az rghajlat jelenségeit, az idő sokféle változásait tudományos eszkö
zökkel megfigyelik és számba veszik; nevezetesen megfigyelik a légkör nyo
mását, mérsékletét, a levegő helyváltoztatását, t . i. a szél irányát és erejét, 
a levegő nyirkosságát, az ég tekintetét, a csapadékokat, az elektromos és 
magnetikus viszonyokat. Kiszámítják a napi, hónapi és évi közepes ered
ményeket a változások és ingadozások mekkoraságát stb. E meteorologiai 
megfigyeléoekből és feljegyzésekből megtudjuk pontosan , hogy milyen volt az 
idő az egyes években s mennyiben különbözött a nagy évsorok adataiból 
kiszámított közepes eredménytől, az ugynevezett norma 1 i s idő j á-
r ás tó l. . 

A tudomány beérheti az adatok pontos följegyzésével és egybeállitá
s,ával, belőlük megítélheti az egyes vidékek és országok éghajlati viszonyait. 
Amde a gyakorlati élet .nemcsak azt akarja tudni. hogy milyen volt az idő
járás a mul ban, hanem azt is szeretné megtudni, milyen idő lesz holnap 
és holnapután? Nagyon sok ember épen nem is törődik ::i. multtal, hanem 
csak a jövőről szeretné a leplet lerántani. Ez a kíváncsiság mindig meg
volt, s találkoztak mindig, a kik azt kielégiteni igyekeztek. Az időjóslás 
oly régi, mint áltdl~ban az álomfejtés meg jövendölés. Napjainkban is az a 
mesterség nagyon általános, oly~n általános mint a politizálási, vagy az orvoslási 
mesterség. Az időjósláshoz mindenki P.rt, noha nem mindenki oly hires, mint néhai 
Ferenczi rnlt, vagy az, ki Herschel nevét bitorolta. A naptárcsináló az ál-Her
schelre vagy a ~zázéves kalendáriumra hivatkozik s egész esztendőre minden bó
naprajósolja meg az időt; akár egyszer sem találja el; azért el nem veszti a köz-

-bizalmat, s a csalóqásokért senkisem vo;ija felelősségre. - Kissé csiklandó
sabb a dolog déli Afrikában és északi Azsiában; ugyanis amott az esőcsi
náló doktorokat, emitt pedig a sámánokat néha jól meghusángolják, ha az 
ég csatornái a kitűzött időben meg nem erednek. Azelőtt még Európában 
is némely szentek rosszul jártak, ha az ünnepi körmenetben való körülhor
doztatás után a bivők imádságát meg nem hallgatták s idejekorán meg 
nem nyitották az ég csatornáit. Nápolyban, Syanyolországban, Görög- és 
Oroszországban néha meg is verték az illető szenteket, s őt a vizbe is 
dobták. 

Az uralkodó fejedelmek nagy és hatalmas urak, néhol kényök-kedvök 
szPrint bánnak el az alattvalóik vagyonával és életével. Mindazonáltal az 
idővel ők sem mernek kikötni, s e tekintetben szerényebbek, mint a déláf
rikai doktorok. Csak az a fejedelem, ki nemcsak a földnek, hanem a menny
nek is ura, t. i. a sinai császár tud a szélnek és a felhőnek is paran-
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csolni, s ha nem mindig kedvező az időjárás és olykor Sinában is szük 
termés, meg éhhalál van, annak csakis a nép bűnössége az oka. . 

Lehetsége :i-e tudományo3 megfigyelések alapján megjósolni, milyen · 
. idő lesz adott időben és adott helyen? Ha ezt jeles tudósunktól, Brassai
tól kérdezzük, ő igen határozottan azt feleli, hogy nem! Felsorolja a légkör 
különböző állapotait, melyeket a tudomány megfigyel, s melyek hol egyen
ként, hol együtt folytonosan változnak, még pedig két irány felé, t. i. nö
vekednek vagy apadnak, erősödnek vagy gyengülnek. Kiszámítja a lehető 
változásokat s ugy találja, hogy legegyszerűbb változás már 510-féleképen 
történhetik, a kettős és hármas combinatiobeli változások száma pedig 
129,795 és 21.978,620. Tehát a ki csak a legközelebbi változást akarná 
megjósolni, annak kerekszámban már 500, két változás eltalálása végett 
120,000 s három változás végett 2 l millió eset közül kellene válogatnia. 

Azonban a dolog még sem ugy áll egészen, a mint Brassai előadja. 1) 

Valamivel többet mégis tudunk már, mint 1800 évvel ez.előtt, a mikor ezt 
írták: „A szél a hol akarja, ott fúj, és a zugását hallod, de nem tudod, 
honnét jő és hova megyen." Dove, .Buys-Ballot, Mohn és más me-

. teorologusok fáradozásai még sem voltak egészen hiábavalók. Le Ver r i e r 
franczia csillagász 1855-ben a franciia Akadémiának egy földabroszt muta
tott be, melyen Francziaország légköri állapota, távirói tudósítások nyomán, 
volt feltünMve. A dolog tetszett, mert áttekinthető képet adott az ország 
időjárásáró l. Utóbb elhatározták, hogy az or.,;zág s a szomszédo3 vidékek 
föállomásairól táviratilag kapott időjárá~i tudósitisokat az adatok nyomán 
készült térképekkel együtt közzétegyék. Igy keletkezék a „B u 11 etin i n
t e rn a ti o na l del' Observatoire de Paris.• A fomcziák példáját a 
hollandiak, majd az angolok és amerikaiak követték, s most az időjelzés 
már minden civilisált országban divatos, tehát nálunk is. 

A hajós népek éven kint sok kárt vallanak; a viharoktól felkorbácsolt 
tenger évenkint sok ezer embert és sok millió értéket nyel el. Kétségtelen, 
hogy a hajó ;:, ha a közeledő vihart előre sejti vagy közeledtéről annak ide
jén értesül, a veszedelmet számos esetben kikerülheti. Azért az időjelzés 
legel sőbben a hajósok érdekében történt. 

,Mikor 1858-ban - mondja Le Verrier egyik jelentésében - a pá
risi Observatorium a francia marina számára a viharjelzést életbe léptette, 
a siker feltételei még ismeretlenek voltak. Most pedig a gyüjtött tapaszta
latok képessé teszik az Observatoriumot, hogy minden jelentős viharról, 
mely a Csatornában vagy a Biscayai öböl vagy a Földközi tenger partjain 
beáll, előre értesítheti mindazokat a kikötőket, melyeket a vihar fe · 
nyeget." . 

A viharok keletkezéséről, mivoltáról és teijedéséről megjelent ·munká
latok az idő- és viha1jelzéseknek mind biztosabb alapot szolgáltatnak. E 
tekintetben Brassai ellenében Hann 2) véleményéhez csatla~ozom, ki ekképen 
nyilatkozik: "A távirati időjelentések alkalmasint nem sokiira igen fontos felvilá
gosításokat fognak nekünk adni a meteorologia számos érdekes kérdéseiről, me
lyeknek megoldására első feltétel az, hogy az eddigi meteorologiai viszo.nyokról 
nagy földterületen szabad áttekintést nyeijűnk. Miként az isothermák földképe a 

') L. Brassai Sámuel értekezését az időjárásról a Budapesti Szemle 1881-ki év
folyamában, 27. köt. 375. s k 1. 

2) L. Hann J Bericht über die Fortschritte der geographischen Meteorologil', 
Geographisches Jahrbuch rnn Behm. IV. köt. 172. s k. 1. 
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meleg eloszlásának egyszerü tö~vényeit egy tekintetre fölt~1ja, m~lyek~t a hő
mérsékleti számadatok sorozataiból csak nagy nehezen suthetnen.k ki . vagy 
talán nem is sejthetnénk, ugy az egyidejü megfigyelések egybeálhtása is fe
lette hasznos. S az áttekinthetőséget még fokozza az, ha a beérke~ett tu· 
dósitások nyomán mindjárt synoptikus földképek készülnek. A francz1a „Bul
letin international" mindennap közli a földképeket, melyeken a~ Európában 
reggeli 8 órakor. meg~gr,~lt légnyomás. fel „va~ tüntetve. Ausztnáb~n s ~ost 
Oroszországban is az idoJelzések s az 1lle.to fo~dképek nem ugy mmt„ F1~n
cziaországban a tenger niveaujára átszámito~~ isoba_rokat (az egy.enlo .. le~
nyomás vonalait) s isothermákat (az egyenlo légmerséklet vonalait) kozh~, 
hanem a sok évi közepes eredményektől való egyenlő elteréseket vagyis 
az isanomalokat, melyeket a baromet~ri é~ th~rmometeri á~lás?~ ,!?utat~ak. 
- A Bulletin international" naponkmt .Jelemk meg s távHatt idoJelentese
ket ne~csak Francziaországról, hanem Hollandiáról, Belgiumról, Spanyol
országról és Po·rtugalliáról, Olaszors.zágról, Török-, Norvég- és ... ~.védors~ág: 
ról is közöl. - A britt „Meteorolog1cal Office• az ott egybegyuJtott tá~1rat1 
tudósitásokat félévenkint teszi közzé a „Weather Reports •-ban, de a vihar
jelzéseket naponkint kétszer is közli. A n~met, os,zt;ák, orosz ~s .ma.grar?.r
szági időjelzéseket a hirlapok teszik közze ; N orvegiá~an a cbnstiamai ko~ · 
ponti meteorologiai _,intézet ~orvégi~,, ~védors~ág,, Dáma •. Skótország, ~n~~ia 
és Francziaország foállomásairól gyuJti a támat1 tudósltásokat s a~ idoJá
rási jelentéseket. 3: lapok .utj~~ t.es.zi„~öz.zé. Ha vihartól lehet tartam, legott 
táviratilag tudósitJák az 1lleto k1köto1 h~vatalokat. . . . 

Igy tehát Lisszabont.ól Archan~ehg, Valencz1ától Kathen.~enburg1g. s 
Christianssundtól Orenburg1g és Bakmg egész Európáról nyerunk áttekm· 
tést az időjárásra nézve, még pedig napo_nkint. 

Észak-Amerikában az időjelző táviratok napon~int ~emcsak e!Syszer~ 
mint Európában, hanem háromszor küldetnek be, meg pedig a ~asbmgtom 
idő szerinti reggeli 8; délutáni 4 és éjféli 12 óráról. A tudós1tásoka~ a 

Central Office• Washingtonban gyüjti; ezen intézet 1870 óta katonailag 
~an szervezve. Még Kalkuttában, Kelet-Indiában is jelzik az időt és 
viharokat. 

A viba1jelzés vagyis figyelmezteté~ közeledő viharra, főleg a követ
kező két tételen v~gyis törvényen alapszik .. Egyik igy szól.: a levegő a ~eg
kisebb légnyomásu hely felé nem egyenes uányban áramlik, hane~ kanká
ban ömlik feléje, még pedig az északi félgömbön az örvény a nap Járásával 
megegyezőleg, tehát az óramutató járásával ellen~ezőleg. Ha ugy állunk, 
hogy arczunk a legkisebb légnyomásu hely, vagyis a legnagyobb. barome· 
teri depressio helye felé van forditva, akkor balkezünk felől ÍÚJ a szél. 
Ezt B u y s-B a 11 o t fejtette ki legalaposabban s azért az ő törvényének 
nevezik. 

E törvény szerint következtetést vonhatunk arra, hogy micsoda irány
ban fog fújni a szél a legközelebbi időben, hat. i. a légnyomás egyidej~ el
oszlását nagyobb területen ismerjük. A második alaptétel nyomán pedig a 
bekövetkezendő szél sebességét vagyis erejét gyaníthatjuk. Ez igy szól: va
lamely helynek barometeri állása magában véve semmi következtetést nem 
engerl valamely viharra. Csak a különbségekből, melyeket több helyen a 
légnyomásra nézve egyidőben tapasztalunk, vonhatunk következtetés~ a szél 
erejére, tekintettel az illető helyek egymástól való távolságára. Mmél na
gyobb a barometeri állásban való különbség, annál erőse.bb. a szél. H~ .a 
két helynek egymástól való távolságát, kilométerekben kifeJezve, a m1~h
méterekben kifejezett barometeri különbséggel felosztjuk, akkor megkapjuk 

169 -

azt, mit barometeri hajlásnak vagyis gradiensnek n~vezneksez 
szolgál a várható szél erejének mértékeül. 1) 

S c o t t, a britt meteorologiai intézet ig-azgatója, továbbá Moh n, a 
norvégiai meteorologiai intézet igazgatója és mások kimutatták, hogy a két 
emlitett alaptételnek csakugyan van gyakorlati érvénye. Mohn ugy találta, 
hogy a szél ereje s a barometeri hajlás között átlag véve a következő vi
szony tapasztalható. (A barometeri hajlásra vagyis gradiensre vonatkozó 
számok azt jelentik, hogy egy milliméternyi légnyomási különbség hány ki
lométernyi távolságra esik.) 
A szél ereje: orkán J vihar igen erős szél 
Barometeri hajlás: 17 -nél kisebb · 17-23 23-34 
A szél ereje: erős 1 középsz. gyenge · 
Barometeri hajlás: 34-50 50-rüO 100-nál több. 

Kénytelen vagyok tehát azokhoz csatlakozni, kik a viha1jelzéseket 
nem tartják komédiának, s e tekintetben Brassai okoskodását el nem fo
gadhatom. A hajósok igenis hasznát veszik a meteorologok fáradozásainak. 

De kérdés, mit használhatnak az időjelzések a szárazföldön lakóknak, 
földmivelő gazdáknak? 

Francziaországban 1876-ban tervezték az időjelzést a mezei gazdaság 
érdekében, még pedig szintén Le Ver r i e r inditványa és javaslata alapján, 
A mezei gazdaság érdekében életbeléptetendő időjárási figyelmeztetés - mondja 
Le Verrier - ma ugyanoly bizonytalan tapogatódzás, ugyanoly nehézségek
kel küzködik, mint 1858-ban a hajózás érdekében meginditott vihai:jelzés. 
De a nehézségr,ktől ne riadjunk vissza ... ezek lassankint csökkenni fog
nak s eljön majd az idéí, mikor a mezei gazdaság az időjelzéseknek ugyan
azt a hasznát fogja venni, mint a hajózás már most is veszi. Le Venier 
azután felemlíti a fő mozzanatokat, melyeket tekintetbe kell venni; azt ja
vasolja, hogy az egyes megyékben meteorologiai bizottságok állittassanak fe 1, 
melyeknek feladata volna flZ eső 'beállását, mennyiségét és elte1jedését 
számba venni; az égiháborukra, a jégesőre vonatkozó adatokat összegyüjteni, 
továbbá megvizsgálni, használ-e igazán a füstölés a tavaszi fagyok ellen, 
micsoda befolyásuk van az erdőnek, a hegyeknek, a folyó és állóvizek-

. nek stb. 
A legközelebbi állapotok sem egyenkint, sem együttvéve nem változ

nak oly gyorsan s minden megelőző ok nélkül, hogy annak, ki a jövő 
órákra vagy jövő napra nézve a várható változást jelezni aka1:ja, 500 vagy 
épen 2 L millió eset közül kellene válogatnia, mint Brassai állitja. Ha te
hát az időjelzés mostani rendszere még hiányos és tökéletlen, azért nem 
kell még lemondani a reményről, hogy idő multával az is tökéletesedni fog. 
Bármily szeszélyesnek látszik is az idő és időjárás, lassankint mégis sike
rülni fog egyes pillantásokat tennünk titkos műhelyébe. 

Minden tudomány a gyakorlati életnek is akar használni, tehát a me· 
teorologia sem mondhat le ebbeli törekvéseiről, hogy a gyakorlati életnek 
is nyujtson tájékozást és okulást az időre és időjárásra nézvEl. 

II. 
A föld éghajlati viszonyai első sorban a világtérben való állásától, 

vagyis azon helyzettől függnek, melyet a föld a világtérben s különösen a 

1) L. B u y s-B a 11 o t : Das Aeroklinoscop, Zeitschrift für Meteorolo~ie III. Band; 
Hann : Bericht über die Fortschritte der geographischeu Meteorologie, Geographisches 
Jahrbuch, lV. Band, 1872. 
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fényt és meleget árasztó nap irányába°: elfoglal. ~zen állásából és __ hely~e
téből erednek az ugynevezett k o s-z mik u s feltetelek, m~lyek. a fold. eg
hajlatára mint főtényezők hatnak. Ide tartozik a föld kenn~é-~1 pá,~yá.iá.nak 
nagysági és alakja, tengelyének állása, a napon való kulonbozo folya
matok a hold és a bolygók hatása. E koszmikus feltételek nem állandók, hanem bizonyos időszakos vál-
tozásokat szenvednek. . 

A föld keringési pályája ellipszis, de alakja nem állandó. Mmden~k 
előtt meg kell emlitenem, hogy a pálya excent~·icitása felvál:v.a nagyob~,odik 
és kisebbedik az egész változása ugyan nem igen nagy, megis érezheto ~~
folyást gyako~·ol a meleg eloszlására a .két félgömbön. Most az excen~nci
tás körülbelül 333,500 mfldet tesz, tehát a földnek a N apt61 yaló legkisebb 
és legnagyobb távolsága között a különbség 667 ,?OO mf~d. Mmtegy ~O .~zer ~ 
év előtt az excentricitás 1.550 OOO mfldet tett s igy a fold az egyik evszak
ban 3.110,000 mflddel esett közelebb a Naphoz mint az ~lle_nlrnző évs~a~
ban. Mostanában az excentricitás fogy, azaz a pálya mmdmkább a kor 
alakjához közeledik; körülbelől 18,~00 esztend~ mul~~ „ az ~xcentricit~s. a 
minimumát fogja elérni, azután megmt növekedm fog korulbelol 50,000 ev1g, 
a mikor a maximumát fogja elérni. . . 

A föld tengelyének hajlása a földpálya sikJára sem változatlan, az 
most kerek számmal 67 foknyi szögletet képez, s, évenként fogy; még pe
dig 47 századrésznyi másodperczczel, tehá.t száz ev alatt 47 egesz má~od-
1rnrczczel. Az egész változás a. t~ngely haJlá.sában 6 fokot t.esz. - A fold.
pálya nagy tengelye, az a pszi. s vonal. 1s megváltoztatJa állá,sá~, t. 1. 

nyugatról keletre mozog s évenkmt 11 ·3 1vmásodperczet halad: Vegul ~zon 
pontok, melyeken a világegyenlitő és. földpálya egy~ást ~ze~ik, vagyis a 
tavaszi és őszpontok szintén mozogm látszanak, meg pedig VIsszásan, azaz 
keletről nyugotra évenkint 50·2 ivmásodpei:czet haladnak, ugy hogy„ 25,800 
esztendő alatt az egész pályán köröskörül Jár0:ak. A tavaszpont. eze~ott 23~.o 
esztendővel a Kosjegygyel esett össze, most pedig már a Halak Jegyehez, ko
zeledik. Mivelhogy a földpálya nagytengelye nyugatról ke~etr~ halad even~ 
kint 11·3 másodperczczel, a tavasz- és ő~zpontok yed1g epen ~llenke.zo 
irányban 50·2 másodperczczel mozognak, azert az apsz!svon~l azon vegpontJa, 
melyet peri h el i u m na k, napközelnek nevezü~k, ,evenk1!1t 61 '.5 m~sod
perczczel, a tavaszi ponthoz, az apszisv?nal másik vegpontJa ,pedig, t. 1. ~z 
a p h el i u m vagyis naptávol ugyanann~1 máso~per?zczel az oszp~.nthoz ko
zeledik, ugy hogy az apszisvonal a napéJ-egyen\oségt pontokkal egyutt 21,000 
év alatt az egész földpályán fut körül. , . . 

Hogy az itt érintett tények és időszakos„ változások a . föld eghaJlati 
viszonyaira nag.v befolyást gyakorolnak, azt konnyen b~.láthatJuk. Az e~cen
tricitás s a földtengely hajlásának változása okvetlenul megváltoztatJa . a 
meleg eloszlását s módosítja a forró, mérsékelt és hideg földövök határait. 
Különösen az apszisvonal s a napéj-egyenlőségi pontok helyváltoztatása 
nagy különbséget okoz az éjszaki és déli félgömb .hőmérsék_lete köz_ött. Az 
éjszaki félgömbön a téli félév most akkor van, mikor a föld a földpálya 
kisebbik felét futja meg a napközelben, a nyári fé.lév pedig„ akk_?r, mi~or 
a föld a pálya nagyobbik felén a na:ptávolban ke;-mg. ~,bbol kovetkez1~, 
hogy nálunk a tavas~ és nyár 186 nai:~g és. 1~ ~rá1g_: az osz és té! pe~ig 
178 napig és 18 óráig tart, tehát az e.1szak1 felgömbon a meleg félev majd
nem 8 nappal hosszabb mint a hideg félév. Amde körülbelül 9000 év ~ulva 
máskép lesz a dolog; akkor t. i. az éjszaki félgö!llbön, te4át. nálunk,,is, ,a 
tavasz és nyár együttvéve majdnem 8 nappal rövidebb lesz mmt az osz es 
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tél, vagyis akkor az éjszaki félgömbön oly viszonyok lesznek, mint most 
a déli félgömbön vannak. 

Az említett koszmikus változások időszakosak s az időszakok rö
vid emberi életünkhöz, sőt az emberi-nem ismeretes történelméhez képest 
igen hosszuk. Tudományos megfigyeléseink még csak néhány évtizedre vo
natkoznak; föl kell tennünk, hogy a koszmikus vált0zásokkal a megfe
lelő éghajlati változások földünkön karöltve jártak, de megfigyelésekkel 
számba még nem vehettük. 

Vannak azonban még más körülmények, melyek hihetőleg szintén be
folyást gyakorolnak földünk éghajlati viszonyaira. Ide tartoznak egyebek 
között a napon mutatkozó sötét f o 1 tok. Nem tudjuk még, hogy voltaké
pen mik ezek a n a p fo 1 tok, micsoda folyam:itok okozzák azokat a nap 
felszínén; de annyi bizonyos, hogy számuk felváltva hol növekszik, hol fogy. 
Azt is constatálták, hogy a napfoltok növekedésének és apadásának idő
szaka átlag véve s kerek számmal 11 évet tesz, még pedig ugy, hogy a 
napfoltok minimumától a maximumig rendesen csak 3·7-4 esztendő telik le, 
mig ellenben azon időköz, mely a napfoltok legnagyobb számától azoknak 
legkisebb számáig lejár, rendesen 7 -7 ·3 évet tesz. Tehát a maximumtól a 
minimumig való időköz jóval nagyobb, mint az, mely a minimumtól a ma· 
ximumig létezik. A 11 évi időszakhoz képest legtöbb napfolt mutatkozott 
(maximum volt) az 1829, 1837, 1848, 1859/ 60 , 187 °/1 és 188 1/ 2 • években, 
ellenben legkevesebb napfolt volt 183 3/ 4 , 1844/ 5 , 1855/s, 186 6/ 7 és 187 7/" 

években. 
Számos tudós vizsgálgatta, vajjon van-e valami kapcsolat a napfoltok 

időszakos változása és a földön megfigyelt mtiteorologiai jelenségek között. 
•A vizsgálódások több tekintetben már határozott eredményre vezettek. So
kan tigyan azt tartják, hogy valamennyi meteorologiai jelenség ugyanazt 
az időszakosságot mutatja, mint a napfoltok tüneménye, tehát a napfoltok
nak vagyis inkább azon folyamatoknak, melyek a napon a foltokat előidézik, 
döntő befolyást tulajdonitanak az éghajlati viszonyokra. 1) 

De a dolog még nincsen végleg kiderítve. 
Némelyek ugy találták, hogy bizonyos vidékeken a napsütés (insolatio) 

ereje a napfoltok számával karöltve növekszik és fogy; mások ellenben ugy 
találták, hogy azon években, melyekben sok napfolt van, a nyarak hüsebbek 
s a telek tartósabbak. Hann szerint azon években, melyek a mnximumtól 
a minimumig következnek, a tél igen kemény szokott lenni, a minimumot 
követő években. pedig a nyarak igen forrók. 

Az 1882-diki tél nem csak nálunk, hanem egész Európában nagyon 
enyhe volt, pedig a napfoltok maximuma épen 188 1/ 2 -re esett. 

M e 1 dr u m, a Mauritius szigeten levő observatorium igazgatója, kii· 
lönösen a napfoltok és az esőzés közötti viszonyt törekedett felderíteni. 
Vizsgálódásainak nyomán a következő eredményekre jutott: a napfoltok ma
ximumának idején, kevés kivétellel, mindenütt nagyobb a csapadék, mint a 
napfoltok minimumának idején. E csapadéki többlet pl. Angliában 1 ·94, a 
többi Európában 3·64, Észak-Amerika Egyesült államaiban 5 17, Kelet-Indiá
ban 8 98, Ausztráliában 6·23 angol hüvelykre rug. A 9 évből, melyekre a 
napfoltok maximuma esett, Európában 7 maximumos év közül 6-ban, Ame
rikában 6 maximumos év közül 5-ben, Kelet-Indiában 6 maximumos közül 
4-ben esett több eső, mint a minimumos esztendőkben. Különösen az 1829·5, 

1) L. Dr. F r a n z v G e r ny: Die Veranderungen des Klimas und ihre Ursachen, 
Hartlebens Verlag, 1881. 



172 -

1837·2, 1848·6 és 1860·2 maximumos négy évben átlag véve 9·5 angol hü
velykkel több eső esett, mint ugyanannyi minimumos években 1) 

Ha a maximumokból és minimumokból három éves periodusokat ve
szünk s csapadékuk mennyiségét összehasonlitjuk, ugy találjuk, hogy a mi
nimumtól a legközelebbi maximumig az esőmennyiség rendesen növekszik. 

A folyók vizállásai természetesen az esőzéshez képest változnak. A ma
ximumos években a vizállás évi átlagban véve 16·2 hüvelykkel magasabb, 
mint a minimumos években. 

Minthogy a napfoltok változásainak időszaka egyre-másra 11 ·l évre 
teijed ki, s a minimumtól a maximumig való időköz körülbelől 3·7, a ma
ximumtól a minimumig való időköz pedig 7·4 évet tesz, azért az esőzések 
maximumai és minimumai között való időközök sem egyenlők. A legned
vesebb és legszárazabb évek közötti időköz Angliában rendesen 10-11 évet 
tesz, de a legszárazabb évtől a legnedvesebb évig 3·9, s a legnedvesebb év
től a legszárazabbig 6·8 év szokott letelni. A többi Európában a legnedve
sebb és legszárazabb esztendők 5 évenkint váltakoznak; Kelet-Indiában a 
legszárazabb évtől a legnedvesebbig 4·5 s a legnedvesebbtől a legszára
zabbig 5·8 év telik le; körülbelől igy van a dolog Ausztráliában is. 

Az egéílz földre nézve az esőzési időszak 10·6 évre te1jed, a legszára
zabb évtől a legnedvesebbig 4·6, a legnedvesebbtől a legszárazabbig 6 esz
tendő telik le. A folyók vizállására nézve a minimumtól a maximumig 3·8 
s a maximumtól a minimumig 6·8 esztendő szokott lejárni. 

Ezek Meldrnm vizsgálódásainak igen érdekes eredményei. Ugy látszik, 
hogy az esőzési cyklusok csakugyan nag_11jából öiiszeesnek a napfoltok cyklu
saival. Helybeli kivételek lehetnek és mindenesetre vannak is; igy pl. nyu
gati és közép Európában 1844/ 5 , 1854/ 5 , 1866/, években több eső esett, mint 
a mennyi a normalis csapadék, pedig azok az évek a napfoltokra nézve 
minimumos évek voltak De ebből nem következik, hogy a csapadék az em
litett években az egész földön nagyobb lett volna. 

Kelet-India déli részében néha nagy szárazság uralkodik, s ekkor 
a szüktermés miatt nagy inség és éhhalál szokott lenni. Hunt e r ugy ta
lálta, hogy ott a száraz évek mindig összeesnek oly évekkel, melyekben 
legkevesebb napfolt van. Ugyancsak Sinát, Braziliát, sőt a tenger ölelte 
Mauritius szigetet is olykor nagy szárazság éri; M e 1 dr u m kimutatta, hogy 
ott is a száraz évek a minimumos évekkel esnek össze. Mauritius szigetet 
a mult században még nagy erdők fedték, ezeket már jobbára kiirtották a 
kávé és czukorültetvények miatt. De nemcsak most, hanem a mult század
ban is gyakran szenvedett a szárazságtól. - Nálunk 1863-ban volt nagy 
szárazság; azon esztendőben a napfoltok száma 45-re rugott, a maximum 
t. i. 1860-ban volt, mikor is 95 foltot észleltek, 1861- ben 78, 1862 ·ben 
61 napfolt volt.~) 

1) L Zeitschrift für Meteorologie, XI. köt. 296-299. l. 
2) Mint curiosumot megemlitem, hogy K ö p p e n, H a n n, F 1 a mm a r ion és 

W a 1 f o r d vizsgalódásai szerint a sáskák is rendesFn azon években jelennek meg Euró
páhaTI, a mely évekre a napfoltok minimuma esik, még pedig leginkább a minimum és 
maximum közötti években szoktak megjelenni, ellenben a maximum és minimum közötti 
időközben sohasem mutatkoznak Ennek okát Hann abban találja, hogy Közép-Európában 
a minimum és maximum közötti évek rendesen szárazabbak és melegebbek, mint awn 
évek, melyek a maximum és minimum között esnek. Tehát a vándor sáskák a száraz és 
meleg években l4togatják meg Közép-Európát, természetesen eledelt keresve. Még a ke
reskedelmi nag_y vál~ágok is, mint W. S tan 1 e y Jevons kimutatja. rendesen minden 
10-11 évben szoktak előfordulni, még pedig körülbelől a napfoltok miuimumáva\ esnek 
össve. IlyP,n nagy válsá1?ok voltak : 1711, 1721, 1731-32, 1763, 1772 - 3, 1783, 1793, 
1815, 1825, 1836-39, 1847, 1857, 1866, 1878. években (nálunk 1873-ban is.) 
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. .A ho Id. a nép hite szerint nagy befolyást gyakorol a Föl(lre és éghaj
lati v1szonyai_~·a, ~md~ a. tu?ománY: e hiedelmet nem igazolja. 

_De a fold eghaJlati VISzonyai nemcsak bizonyos koszmikus befolyások
t?l _fugg~ek, ha~em oly körülményektől is, melyek neki sajátjai. A földön 
k1vul eso koszm1kus feltételek, mint láttuk, kisebb-nagyobb időszakokban 
változnak ~ az általuk okozott meteorologiai változások szinté!t időszako
sak. Máskent v.an a dolog a te 11 u r i k u s, magán a földön előforduló felté
telekkel; ezek 1s folytonosan változnak, de nem időszakosan azaz nem u!ul-
nak meg és nem ismétlődnek határozott időközökben. ' 1 

, Az éghajlat nyomósabb tellnrikus feltételei ezek: a földrajzi szélesség 
es hosszuság, melyet változatlannak tekinthetünk· a hegyséo-e1' mao·assáo-a 
fk' , ' o"- o "'' e vese es csapása; az egyes földterületek általános kisebb-nao-yobb ma-
ga~sága a tenger szintje fölött vagy azoknak mélyfdése a tenger ~lá; a ten
ge~ek, ~agy t~v~_k, teiJe.delmes mocsárok, nagy folyók s az erdőségek szom
szedsága; s vegul, a m1 legfontosabb a száraz és tengerboritotta területek 
eloszlása a föld szinén ' 
. , .Mi~dez~k a körülmények µiint hathatós tényezők módosítják az egyes 

v1d,e.k~k eghaJlatát, tőlük függ a széljárás, a meleg eloszlása, a csapadékok 
gyeis~ge va~y szapor~sága stb. De ha a földrajú hosszuságot és szélessé
get ~~IVes~szuk, melytol a mathematikai földövek beosztása függ, a töbhi té
nyezok mrnd, változan~ók. A folyók megváltoztatják folyásuk irányát és tor
kolatu~ helyet, elhagyják régi medröket s uj ágyakat vájnak maguknak; a 
t~vak es mocsárok egy helyütt betemetődnek és kiapadnak, más helyütt 
UJak támadnak; a hegységek a légbeliek hatása alatt egy helyen foly
tonosan kopnak és törpülnek, más helyen pedig más erők müködése mel
lett . magasabb~a és magasabbra emelkednek, sőt uj hegyek és hegysorok i::i 
~á.madnak. Egesz nagy földterületek lassú száz.ados emelkedéssel magasabbr<t 
es mag~sabbra duzzadnak fel, más földterületek pedig lassankint alább meg 
a~á~b sul.)'.ednek. ~ tenger mindenütt rágja és rombolja a partokat, némel_y 
v~~eken UJ „meg UJ fogl~lásokat tesz, midőn majd lassan észrevétlenül, majd 
lm t.e~en eroszako~an te1Jedez a száraz területek rovására, más vidéh eken 
pedig hátrahuzód1k s a ~zárazföld nyomul előre az ő rovására. Uj szige
tek támadnak, más szigetek meg eltünnek.. Itt növekszik a partvidék, 
~mo!t meg fogyton fogy. ,E szerint a földségek és oceánok, a szigetek és 
~él~z1getek a beltengerek. e~ tengeröblök szabása, körrajza folytonos válto
záot szenved, s a geolog1ai korszakok folyamában a száraz és nedves terü
letek . eloszlása gyakrabban egészen megváltozott. A hol most szárazföld sőt 
magas hegyek yannak, ott valamikor a tenger hullámai rengtek; s a' mi 
most tengerfenek, az szárazföld volt. 

A mostani, égha~~.ati viszonyoka_t ~sakis a száraz és tenger jelen el- _ 
oszlása mellett erthetJnk meg, csalos ily eloszlás mellett létesülltettek a 
m?,s~ ~ralkodó .. lé~beli és tengeri áramlások, melyek a légmérsékletre és 
esozes1e ?ly donto befolyást gyakorolnak. Ha tehát valamikor a száraz és 
t~?gerbontotta területek másképen voltak elosztva - pedig abban kételked
nunk nem lehet - akkor okvetetlenül egészen más éghajlati viszonyok is 
voltak. 

. Egy uj geolog!a~ iskola, ~ely;iek élén a b~csi S u e s s és a 8Vájczi 
~e 1 m állanak, a reg1b_b vulkám nezeteket elveti, melyek szerint a hegyek 
es hegysorok földalatti erők működése következtében alulról fölfelé tó
d?ltak, a. mélységből a felszinre való kiömlés által keletkeztek, vagy pe
dig, ha kitörés nfim történt, feltolattak, mintegy h6lyagszerüen felfuvattak. 
Azt mondják, nincs hegy, mely alulról felfelé emeltetett volna, a vulkán-
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hegyek is csak a kilövelt anyagok felhalmozódása által támadtak, a töl
csér környezete és falai sohasem emeliídtek. A hegyek és hegységek .csak 
a földkéreg összezsugorodása k~vetkeztében t~.madtak, nem egye?e~.' mmt a 
föld felszínének redői és ráncza1, olyanok mmt a megszáradó es osszezsn
aorodó alma héjának a ránczai. 
"' A földréteaek vetődései gyüremlései mind ekképen támadtak. Az ösz
szezsugorodás kÖvetkeztében 'itt alásülyedtek, ott fe~felé szorn~~ak. S ~ föl.d 
ezen összezsugorodása még folyton folyvást tart, i;n~,~t e.zt a fold.renges.ek is 
tann,itják. - Ha e nézet áll, akkor a föld átmero.Je is változik, t. l. ~z 
összezsuaorodás következtében lassankint mind rövidebbé válik; .ha pedig 
ez az es~t, akkor a föld forgási sebessége saját tengelye körül se~1 „ válto
zatlan ; minél kisebb a gömb, annál lassubb lesz a forgása. E korulmény 
tehát szintén módositólag hatna az éghajlati viszonyok~a. , . 

Mindezekből meggyőződhetünk arról, hogy valammt az eg. alatt mm
den változik, ugy földünk s egyes részeinek éghajlata .is változ.ik;, s e vál
tozások részint visszatérők és időszakosak, részint pedig nem idoszakosak. 

III. 
A geologusok kimutatják, hogy földünkön az éghajlat a legrégibb 

időktől fogva folytonosan változott. Azt gyanítják, hogy a föld összes anyaga 
eredetileg gáznemü állapotban volt, . tehát hőmérsékletének roppant magas
nak kellett lennie. Lassankint kihűlve, izzón folyóssá lett az egész apyaga, 
akkori hőmérséklete is még vagy 1000 C. fokn lehetett. H e 1mho1 t z sz~-
1int körülbelől 350 millió esztendő kellett, mig annyira kihült, hogy ho
mérséklete 100 C. fokra szállt alá. Akkor tehát a föld saját melege még 
oly nagy volt, hogy a nap sütésének semmi hatása nem lehetett még. De 
saját melege a kisugárzásnál fogva folytonosan csökkent s végre kérge egé
szen meghűlt és megkeményedett; kérgének meleg·veszteségét a belső I!le
lege ki nem pótolhatta többé, s ekkor a nap hatása már érezhető volt raJta. 
A föld külső kérge mind jobban kihült, annyin, hogy élőlények, ~öv.ény~k 
és állatok népesithették meg. De a föld saját belső melege még mmdig k1-
l1atott a külső földrétegekre is s azért az egész felszinen még magas ~,s 
egyenlő volt a hőmérséklet.. Ebben a különbségek csak akkor ál~?tt.~k ~lo, 
mikor a föld belső melege annyira megfogyott, hogy hatása a kulso rete
gekre már alig, vagy épen nem volt érezhető, tehát a felszine egyedül a 
nllptól kapta melegét. 

A geologia rendesen négy nagy korszakot különböztet meg földünk 
történelmében. Az első legrégibb korszakban a hőmérséklet az egész földön 
körülbelől egyforma s mindenütt magasabb lehetett, mint most a forró öv 
alatt. A második korszakban a hőmérséklet egészben véve már alacsonyabb 
volt, s az egyes vidékeken már tetemesen különbözött. De az északi sarkvi
déken, pl. Grönlandban még akkor is körülbelül oly meleg volt, mint most 
Egyiptomban vagy a Kanári szigeteken van. A harmadik korszakban az ég
hajlati viszonyok már majdnem olyanok voltak, mint mostanában, az egyes 
vidékeken a légmérséklet már nagyon különbözött, noha az északi sarkvidé~ 
kek még akkor is sokkal melegebbek voltak mint most. Ezután oly időazak 
következett, melyben a hó és jégmezők igen nagy kiterjedést nyertek. Ezt 
jeges időszaknak nevezik. Akkor Svájczország, Anglia és Skótország, Skan
dinavia olyanok voltak, mint Grönland, Izland, a jegesek az Alpokról a lom
bardiai és franczia sikságokig nyultak le,. a norvégiai és svéd jegesekről le
szakadt jéghegyek, a tengt>ren, mely akkor Németország éjszaki sikságát el
borítja vala, a Harcz hegységig, a thüringiai erdőig és a Kárpátokig usztak 
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le. Közép EnrópábLJn, Francziaországban stb. oly növények és állatok éltek 
akkor, minők most csak az éjszaki sarkvidékeken élnek. Ezen ugynevezett 
jeges időszak berekeszti a harmadik s megnyitja a mostani negyedik geo
logiai korszakot. 

Kivált a "jeges időszak" sok fejtörést okozott a természettudósoknak, 
kik nagyon sokféle hypothesiseket gondoltak ki annak megmagyarázására. 
Aga s FI i z ngy vélekedik, hogy minden geologiai korszak végén majdnem 
az egész földkerehéget hatalmas jégburok vette körül, ugy hogy minden 
élőlény odaveszett. Azután uj korszak kezdődött, melyben valamivel alacso
nyabb hőmérséklet volt, mint az előbbiben, s uj élőlények keletkeztek. De 
Agas:;iz nem mondja meg, hogy miért állott be oly nagy hideg minden kor-
szak végén ? , 

E tekintetben igen merész elméletet gondolt ki P e t t k o János. 
Hypothesisét a magyar akadémiában, 1863-ban tartott székfoglalójában adta 
elő. Laplace elméletére támaszkodva állitja, hogy a föld és hold kelet
kezése után még a Vénus és Merkur s talán még nehány apróbb bolygócska 
váltak el a nap testétől. 

Mikor a nap teste még oly nagy volt, hogy a középpontja. és a Vénus 
pályája között levő egész teret foglalta el, akkor kétségkivül sokkal erőseb
ben világitott és sütött a földre, mint mostanában. Akkor tehát a föld a7. 
első geologiai korszakát élte. Azután az a tömeg, mely utóbb a Vénust ké
pezte, lassan kint mint gőzgyürí.í elvált a naptól; a Vénus gőzgyí.írí.íje tehát 
a nap és föld között keringett s mint ernyő a nJp sütését gyengítette. Ez 
idő az első geologiai korszak végét jelzi, a midőn a földön a légmérséklet 
tetemesen alászállt. Azután a gőzgyí.írí.í egé,zen elszakadt a naptól s gömbbé 
~ett; ekkor a hosszu vajudás után ujult erővel sütött ki a nap s a földön 
ismét nagyobb meleg lett; igy bekövetkezett a második geologiai korszak. 
De a nap vajudásn ismét előkezdődött, uj tömeg vált el testétől, t. i. a 
Merkur gőzgyíírí.íje; megint fogyott a nap ereje s ezzel a második geolo
giai korszak éré végét. A mint a Merkur megszületett s gömbje meglett, 
ujra fellobogott a nap, ismét erősebben sütött, de többé nem oly erősen, 
mint a második s még gyengébben, mint az első geologiai korszak alatt. 
A harmadik geologiai korszakban a földön az állat- és növényvilág már 
sokban hasonlitott a mostanihoz, mert a mérsékleti viszonyok majdnem 
olyanok voltak, mint jelenben. Utóbb a harmadik korszak végén s a ne
gyediknek elején a nap ereje annyira meggyengűlt, hogy a jeges időszak 
állott be. Ekkor támadtak az alsó aszteroidák, melyek - mint sok csilla
gász állítja - a Merkur és nap között keringenek. Ezeknek megszületése 
után ismét melegebben sütött a nap, a na~y jegesek mindenütt hátráltak és 
csak az északi sarkvidékeken tartották meg nagy kite1jedésöket. A negye
dik, azaz a mostani geologiai korszak végén még sokkal hidegebb időszak 
fog beállani, de ez uj jeges időszaktól nem kell félnünk, mert még nagyon 

· sok viz fog addig a Dunán lefolyni, s mi akár tiz :: zer is meg fogjuk még 
ünnepelhetni hazánk ezredéves fennállását. - Pettkót, kissé mP.rész elmélete 
miatt S u e s s és H o ch s tett e r amugy bécsiesen elpáholták. 1) 

A franczia Ad hé mar a nap- ~j-egyenlőségi pontok előhaladására s 
a földpálya nagy tengelyének mozgására alapitja okoskodását. Említettem, 
hogy a nagy tengely vagyis apszisvonal végpontjai 21,000 év alatt az egész 

1
) L. Johan n von P e t t k o: Die jüngste Controverse über die Tbeorie der 

Eiszeit. Separat-Abdruck aus dem berg- und hiittenmaennischen Jabrbucbe XIV. kötet. 
Bécs 1865 . 
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pályán körüljárnak; ennélfogva az évszakok hossza a két félgömbön 10,500 
évenkint változik. Most az éjszaki félgömbön a tavasz és nyár hosszabb, 
ennélfogva az éjszaki félgömbön a nappali órák száma jóval nagyobb, mint 
az éjjeli óráké, a déli félgömbön megforditva a nappali órák száma 4294, 
az éjjeli óráké pedig 4464. Az éjszaki félgömbön éjjel kevesebb, a délin 
pedig éjjel több meleg sugárzik ki, mint a mennyit a föld a naptól kap. 
Azért most a déli félgömbön halmozódnak össze a jégtömegek s ezek a 
déli sark körül oly roppant tömeget képeznek, hogy a föld súlypontját is 
félre nyomják dél felé; onnan van, hogy a tengerek a déli félgömböt áraszt
ják el Most ott van a jeges időszak. Körülbelől 9200 év mulva ellenkező
leg az éjszaki félgömbön fognak oly állapotok bekövetkezni, minők most 
a délin vannak; a súlypont az éjszaki félgömbre fog esni, a tengerek oda 
fognak áramlani s a jeges időszak ismét az éjszaki félgömbön lesz. Igy volt 
ez a régibb geologiai korszakokban is. 1

) 

Nagy zajt ütött S ch mi c k Henrik kölni tanár, ki részben Adhémár, 
rész~?t a~ ang?l Crol! ~) néz~teire alapitja okoskodását. Szerinte a nap majd 
az ejszak1, maid a deli félgombre nagyobb vonzást gyakorol, s a szerint a 
tengerek is ide:oda áramlanak. Most s már 5871 év óta a nap a déli fél
gömböt vonzza erősebben, mert ezen a nyár a napközel idejére esik. Az 
erősebb vonzás következtében a tengerek a déli félgömbre áramlanak legin
kább, s a déli sark körül nagy jégtömegek képződn ek. Mintegy 9298 év 
előtt az éjszaki félgömbön voltak oly viszonyok, minők most a délin vannak, 
mert akkor ott a nyár a napközel idejére, a tél pedig a naptávol idejére 
esett, tehát akkor az éjszaki félgömbön voltak egybegyűlve a nagy tenge
re~ és nagy jégtömegek. Ez állapot mindegyik félgömbön felváltva 10,500 
évig tart, ennyi esztendeig 8 nappal hosszabb a téli s illetőleg a nyári fél 
év; a 8 nap 10,500-szor véve 118 esz~endőt és 25 napot ad. Ennyivel 
hosszabbak az egész időszak alatt felváltva a téli és nyári évszakok. 

De vegyük annak csak felét t. i. 59 esztendőt s tegyük fel, hoO'y egy
egy ily esztendőben mindennap csak egy hüvelyknyi vastag jégréteg 

0

támad, 
akkor az 59 év alatt 1734 lábnyi vastag jégtömeO' képződnék s ily óriási 
jégmen~yiség untig elég minden jelenség megmagyarázására. ' 

Mmdezekhez, Schmick szerint, még hozzájárul, hogy a nap és hold 
vonzása a föld belsejének izzónfolyós tömegeit is felváltva hol a déli hol 
az éjszaki félgömbre hajtja s e szerint még jobban kitolja helyéből a 'suly
pontot. 3) 

Több angol tudós s legujabban egy franczia tudós is, t. i. C a r re t 
Gy u l a4

) azt vitatta, hogy a föld súlypontja s vele együtt a tengelye 
~assu mozgáss_a~, megváltoztatja helyzetét, hogy lehát a forgási sarkpontok s 
igy ~z egyenhto és az összes egyközü körök ide-oda költöznek a föld fel
szmen. ~,nnen van, hogy az ~ghajlati övek is h,el~et cserélnek. Ily véleményt 
~dott elo egy magyar tudós is a magyar akademrn valamelyik ülésében, t. 
i. Pólya József. - De a föld súlypontjának és tengelyének helyváltoz-

') L. Ad h é m ár: Les revolntions de la mer, 1842. 
') L. Ja m e s C r o 11: Climate and time in their geological relations etc. Lon

don, 1875. (Leginkább a excentricitás változásából indnl ki, most az excentricitás 333 500 
mfid., 30,000 év előtt pedig 1.550, OOJ mfidet tett.) ' · 

„') S eh _mi c k számos külön értekezésben tetti: közzé nézeteit; megemlitjük a kö
vetkezoket: Die Um setzung der Meere und der Eisze1ten der Halbknueln der Erde ihre 
Ursachen nnrl Periodea, Köln. 1869 ; Das Flutphaenomen und seiu Zusammenhanu' mit 
den seculaeren Schwanknngea des Seespiegels, Leipzig, 1874. " 

4
) L J n 1 e s C a .r re t: Le déplacement po!aire, prenve de la variation de l'axe 

terrestre, Paris. 1877. 
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ta~ásáról szóló hypothesisek kétségkivül még merészebbek és alaptalanabbak, 
mmt Peltko János elmélete. ' 

Mellőzöm. a többi nézeteket s röviden még csak az angol C a mp
b e 1 1 kutatásamak eredményét közlöm. Campbell szerint sohasem volt a 
földön kivételesen nagy hideg és általánosan mindenütt uralkodó jeges idő
szak ; ez csak partialis és localis jelenség volt s okát egyedül földi körül
~é~yekben, ~em pedig koszmik1;1s változásokba_n kell kert:>~nünk. Az egyes 
v1dekeken elofordult nagyobb elJegesedést a khma helybeli változltsai okoz
ták, ezek pedig annak vol~ak. eredményei, hogy a száraz és tenger máskép 
YOlt elosztva, a domborzati VIszonyok s a légköri és tengeri áramlások is 
.k~_lönbözlek a mostaniaktól. A jeges időszak az egyes vidékeken különböző 
iclo Len állott be, de a forró övben nincsen nyoma. 

IV. 

, 4,z ~gha)lati viszonyok, mint láttuk, bizonyos koszmikus és tellurikus 
teny~zoktol függnek. Hát az ember gyakorolhat-e rájok némi befolyást? Az 
égbaJlat általános· jellemé~, a meteorologiai viszonyok alapfeltételeit az cm
b.er ~eg nem változtalh~t~a, de az éghajlat lokális viszonyait mégis módo
sithatJa s tettleg ~ódosi~Ja is majd öntudatosan, majd öntudatlan'ul. Az 
ember hatása a khmára mkább közvetett, mintsem közvetetlen. Városokat 
épit s már ezzel a városok falain belől a légmérsékletet 1-2 C. fokkal 
magas~bb_ra emeli; itt n~~y mocsár?,kat. csapol le, ~ásutt nagy földterüle
teket ontoz, ezzel módos1tja a levego nyirkosságát, sót némileg a csapadék 
eloszlását az .egy~s. évszakok között s annak évi mennyiségét is. Midőn a 
mocsárokat k1szántJa, a levegőt az ártalmas miazmáktól tisztitja meg· mi
d~n sivár ~erü~eteket megmivel és befásit, a futó homokot megköti, ~ ta
lajt a~ag~so_v~z1: ~.e:ric_sak a fö~d termékenységét fokozza, hanem az éghaj
la~ot is jav1t~a. Kulonos.en pedig nagy befolyást gyakorol közvetve ez ég
liaJlat.ra azon bánásmódjával, melylyel az erdőket kezeli, mert az erdők 
a k hm á na k 1 e g b a t ható s ab b tény ez ő i közé tartoznak. 

Régóta gyanitották már az erdők nagy szerepét a természet háztartá
sában. A természettudósok kivált H u m b o 1 dt S á n d o r óta részint elmé
leti fejtegetések, részint tapasztalásból meritett okoskodások által bizonyit
gattak az er~ők hatását és befolyását az éghajlatra. Egy amerikai tudós, 
Ma r,s h ~ Y.o r gy, nagyon érdekes könyvet irt az ember befolyásáról a 
termeszet1 viszonyokra s abban különösen az erdők szetepét tárgyalja nagy 
s~akavatottsággal. 1) Francziaországban kivált . B e c q u ere 1 és B o u s- · 
s 1ngau1 d foglalkoztak e kérdéssel. Németországban L ö f fel h 0lZ·e01-
b e r g irt egy kimerítő munkát az erdők jelentőségéről. 2) ~álunk kivált 
1863. óta szólaltak fel többen ez ügyben s a magyar akadémia 1875-ben 
erre vonatkozó p~lyakérdést is kitüzö~t. A pályadijt G a 1 góc z y Kár o 1 y 
nyerte el, munkáját a nemzetgazdasági egylet adta ki. 3) 

. Leg1tjabb időben legelőször BajororszáO'ban azután Szász Porosz 
Elszász, Sv~jcz, Olasz, Franczia, Cseh és Oro;zors~ágban külön é~zlelőállo~ 
másokat álhtottak fel, melyekben az erdők befolyását tüzetesen figyelik 

1) L. George P. Mar s h: Man and Nature, or Physical Geography as modi· 
fied by human action, New-York, 1869. 

• • 2) L. L ö f f e 1ho1z·Co1 be r g: Die Bedentung und Wichtigkeit des Waldes 
Le1pz1g. 1872. 

3) G a 1 g ó e z y K á r o 1 y : Az erdőségek s a befásitás fontossága Magyarorszá· 
go~ éghajlati s nemzetgazdasági tekintetben. · 

12 
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meg. A bajor állomásokon gyüjtött adatokat Eb e r ma y e r aschaffenburgi 
tanár dolgozta fel és tette közzé. 1) Munkáját én ismertettem meg a magyar 
olvasó közönséggel a Budapesti Szemlében (1875-dik évfolyam II. köt. 323-
s k. l.) 

A mit azelőtt csak elméleti érvekkel lehetett kiemelni, azt most már 
tüzetes megfigyelések utján nyert adatokkal bizonyíthatjuk be. Ezek sze
rint most már kétségtelen, hogy az erdők hatása kettős, egyik közvetett, in
kább m e ch a ni k a i, másik közvetetlen. Mechanikai hatásuk abban áll, 
hogy a szelet feltartóztatják s erejét megtörik, hogy továbbá a falevelek és 
lombkoronák nem eresztik át oly gyorsan a napsugarakat és az esőcseppe
ket s hogy a lehulló levelek és galyak az erdei talajon oly takarót képez
nek, mely a vizet, mint szivacs veszi be, tehát beszivárgását a talajba elő
mozdítja, felszíni lefolyását pedig késlelteti. E szerint az erdők mechanikai 
hatása főleg abban áll, hogy az eső vizét felfogják, leh!.ltő nagy i:;iennyi
ségben visszatartóztatják s igy lassankinti besúvárgását a mélyebb földréte
gekbe előmozdítják. 

Az erdők közvetetlen hatása az éghajlati viszonyokra leginkább abban 
nyilvánul, hogy a légmérsékletet és a csapadékot módosítják. A megfigye
lés utján nyert adatokból kitetszik, hogy erdőben a levegő évi közép mér
séklete alacsonyabb, mint a szomszédos nyílt mezőn; e tekintetben az erdő 
hatása a különböző évszakokban különböző, nyáron sokkal nagyobb, mint 
télben. 

Nappal az erdei levegő mindig hűsebb, de éjszaka minden évszakban 
melegebb. Tehát az erdő egészben véve csökkenti a 1égmérsékleti szélsősége
ket; erdőben a légmérsékleti változások mind az évszakokban, mind az egyes 
napokon csekélyebbek, mint nyílt mezőn. E szerint az erdőpusztítás egyik 
eredménye az, hogy nyáron a nappali forróság 2-3 R. fokkal emelkedik, 
télben pedig 1 R. fokkal alább száll. 

Tehát az ember, midőn az erdőket kiirtja, ezzel az isotherm vonalok 
hálózatát is megválto tatja s különösen a mérsékleti változások nagyságát 
fokozza. Bizonyosnak vehetjük, hogy nálunk és egész Európában a légmér
séklet napi, évszaki és éd változásai gyorsabbak és nagyobbak lettek az 
erdőségek nagy mértékben való kipusztítása óta. Már Észak-Amerikában is 
tapasztalják, hogy a mérsékleti változások fokozódtak. Svédországban a ta
vasz most két héttel később áll be, mint a mult században. a kései tavaszi 
fagyok pedig sokkal gyakrabban fordulnak elő. Madrid klimáját a 16. szá-

. zadban még igen dicsérték, szelídnek, enyhének mondták, most a letarolt 
spanyol fö~sikon a légmérsékleti változások oly nagyok, s oly hirtelenek, 
hogy Madnd a legegészségtelenebb városok közé tartozik. . 

Az erdőh:tással karöltve járó mérsékleti szélsőségek okozzák, hogy bi
zonyos s:ele~ is so~kal nagyobb erővel fujnak most, mint azelőtt fujtak. 
Ilyen szel Fiume kornyékén és Dalmátországban a . b ó r a, Francziaország
ban a Rböne völgyében a mistral. A bóráról ezt irja egy utazó: A ki 
á bóra zugását nem. hallotta . éjjel a Dinara karszt mészkő szirtjei kÖzött, 
az ~l ,,sem ~épzel~eti magának,, hogy az élettelen „ természet jelenségei mily 
rém!toek neh,~. ~!ntha a termeszet az emberek. orültsége miatt dühöngene, 
a kik az erdot knrtották, melynek lombkoronám évezredek előtt a légkör 
hullámai .megtö;:őd~ek. Kárörvendve tombol, romlással, halállal fenyegetve 
azokat, kiknek osei oly oktalanul gazdálkodtak. - A szélvihar gátolja a 

1) L. Eb e r ma y e r: Die physikalischen Einwirkungcn des Waldes auf Luft 
und Boden und seine klimatologische und hygienische Bedeutung. Aschaffenburg, 1873: 
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lélekzetet, elfojtja az ember szavát. Az utas kénytelen olykor háttal neki 
fordulni, hogy más levegőt szivjon, mint azt, melyet a fagyos áram. őrült 
sebességgel feléje hajt. Ily zugásban és üvöltésben koromfekete éjszakán 
százféle han.got vél hallani a megzavarodott fül: kedves hivogatást, vig 
dalt, örömkiáltozást, meg a sakál üvöltő vinnyogását, mely a dalmát he
gyekben még otthonos s mely a távoli harangok szólását vad ordítással 
üdvözli." 1

) 

A légmérsékleti változásokkal szoros kapcsolatban van a levegő vi
szonylagos nyirkossága. Erdőben a levegő viszonylagos nyirkossága átlag 
véve több mint 6, nyáron több mint 9 százalékkal nagyobb mint nyilt me
zőn, onnan van, hogy erdőben a csapadékok, a harmat, köd, eső, hó gyak
rabban fordulnak elő s évi mennyiségük is nagyobb. Továbbá erdőben az 
elp~rolgás . sol~kal kis eb~ m.int nyílt me~őn, a talaj tehát nyirkosabb, s igy 
a földalatti v1ztartókat is Jobban ,táplálJa. Onnan van, hogy erdőben a for
rások bővebbek és tartósabbak. AJtalában az erdők nemcsak a földalatti 
vizkeringésnek, hanem a felszinen lefolyó vizeknek, a forrásoknak, patakok
nak és folyóknak is föszabályozóL '.!) 

A hol az erdőket kipusztították, ott az eső vize s a hóolvadék be nem 
hat a mélyebb rétegekbe, hanem hirtelen lefolyik, mély árkokat váj a he
gyek oldaláb~, magával sodorja a televényt és törmeléket, feliszapolja a 
folyók medreit, elönti a völgyeket és lapályokat. Mikor az ár lefolyt és 
száraz _idő áll be, a források kiszáradnak, a patakok és 'folyók elapadnak. 
Ezt mmden országban tapasztalták,· s nekünk is bőven kijutott e szomoru 
tapasztalásból; egyszer nyakig ázunk, máskor meg minden füszál kisül. 

A ki az erdőpusztítás szomoru következményeit aka1ja látni más or
szágokban, látogassa meg Görögországot, déli Olaszországot, Szicziliát, Spa
nrolorszá.got, Fra.ncziaország némely vidékeit, Csehor;;zágot és Sziléziát, 
THolt, kivált pedig az Etsch völgyét. V~gy olvassa el a feljebb idézett 
munkákat é~ különösen C z e r ny t is. 3) En csak nehá11y példát saját ha
zánkból emhtek fel. Ott van Hevesmegyében az a vidék, mely Pétervásá
rától be a Mátrának s keresztül Borsodmegye felé vonul· ez hegyes-halmos 
vidék. Hajdan szép erdőség volt. Most sivatag pusztaság'. A hegycsúcsok és 
oldalok az eső és hóviz rohanásai, a szabadon nyargaló szelek aszalása és 
szaggatása által még a gyeptől is megfosztva vereselnek az égre. - Ott 
van a szomszéd Nógrádmegyében a palóczok földje. A Jegyhegyről belát
hatjuk egészen, átláthatjuk kietlenségét a maga vigasztalan nagyszerüségé
ben. Az alacsonya~b dombokról az erdők végkép eltűntek; a viz m!tgával 
sodorta az egykon televényt, a szem egyebet nem lát, mint merő homok
tengert; a hullámvölgyekben az erőltetett emberi szorgalom még fentartja 
a növényéletet, de a hegyeket csak vízmosások árkolják. - Ott van az 
Ipoly melléke s még más vidékek is, hol a hegyekről és dombokról aka
dálytalan rombolással lefutó vizek a szántóföldeket is elárkositják már. Ott 
van Mármarosban számos völgy, kO.lönösen az Izavölgye; ott van Erdélyben 
a Mezőség, az Ompoly völgye stb. 

Az emberi ·működés eddigelé csaknem mindenütt többet rontott az 
éghajlati viszonyokon, mintsem javított, a pillanatnyi haszonért feláldozta a 

1) L. No e, Dalmatien und seine Iaselwelt, 1870. 
i ) L. H u n fa 1 v y J á n o s: A folyóvizek apadásáról, s az erdők befolyásáról. 

Budapesti Szemle, 1876-diki évfolyam, XI. köt. 285. & k. l. 
3) L. Dr. F r a n z von C z e r ny: Die Veraenderlichkeit des Klimas Wien, Pest 

Leipzig, 1881; különösen a 36-:-75. !. ' ' 
12* 
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·övő nemzedékek boldogulását. A természeti erők hosszas küzdelem után 
~izonyos megállapodásra, egyensulyra jlltnak. Az ember gyakran avatatlan 
és kiméletlen kézzel belenyul és megzavaija az egyensulyt, ezzel rend,es~n 

, g rősebb küzdelemre készti a természetet s fokozza a váltakozó szelso
~~ek:t Ezt tapasztalhattuk a Tiszaszabályozás~ál is. Sokan követk,ezetlen
séggel vádolnak ezért, mivel 1863-ban azt álhtottam, hogy az aszál~t az 
elhibázott Tiszaszabályozás növelte, s ezutá,n a hetvenes ~vekben az áiadá~ 
sokért megint a Tiszaszabályozást okoltam. Amde ebben mncs ellenmon~ás,, 
az elhibázott munkálatok a sz~lsőségeket .fo,~ozták, megbontottáh. . a, te1_me
Ezetben előállott egyensulyt s igy száraz idoben az aszályt, nedves eveUen 
pedig az áradást nevelik. "l 

Az erdőpusztítás is egyfelől a folyók rendkívüli ap~dás~t, más~elo 
edig azok áradását fokozza, ezt csak oly ember tagad~at1a, kit elfogult

~á a süketté és vakká tett. Voltak és vannak még most is n~lunk emb,ere~, 
ki~ az erdők jótékony befolyását tagadják s irtásuk szomor~ következmenyeit 
el nem ismerik. Vannak olyanok is, a kik átalában tagadJák, h0gy nálunk 
az erdőt pusztitják, s vele rosszul gazdálko~nak, s .. v~nn~k nag7~n 

1
Sokan, a 

kik az erdőben elkövetett visszaéléseket egeszen kozonyosen nezik. ) De .én 
azt hiszem és vallom, hogy Kerner ne k igaza van,~ midőn ezt mondJa: 

Az erdő mindenkor és minden népnél ~z alkotó . i;,:iu.~rzé~ legnyomósab~) 
~'erkentője volt s minél tarkábban és buJábban feJ.lodott ki v~lahol, az ei

dős vidék lako~ainak képzelméből annál dúsabb .és illatoz~bb ~irágok keltek 
ki. Ellenben amaz egybangu erdőtlen, a képzelmet elbo,ntó vidékeken, hol 
azon serkentő hibázott, s hol csak a végtelen mennyet es végtelen puszta
ságot látni, a szellem és kedély világ,ában . o~y ü1: és egyhangusáf támad, 
mely kietlen ridegséget erdei lakos kepzelm is alig tud magának. 

Azért ezen értekezésemet is a köyet.kező szavakkal r~keszt~m be, m~
lyekkel már 1864-ben a magyar Akademiában tartott egyik eloadásomat ) 
fejeztem vala be: ,Én az erdőt nemzeti tőkének, nemzetünknek ugy szólván 
utolsó tőkéjének tartom melyet nem szabad megtámadnunk, melynek m~g
tartásában és neveléséb~n kormánynak, egyeseknek, községeknek s .~z egesz 
nemzetnek, törvényhozásnak, közigar.gatásnak és népnevelésnek kozre kell 
működniök!" 3) 

1) Rét b y Lajo s a „ Vasárnapi ujság" 1882-diki évfolyama 30~ik szá~1.ában. „K!
rándulás a Rettyezátba" czimü czikkében kedvtelten üja le, miképen n:t~gatJak a JUha
szok a fut<'> fenyőt a HettJezáton, egy árva szót. sem l e~ amiak rosszahisa1:~· ~e hog~ e. 
„fis anu• és utit ársai előtt kucsmájukat sem b1llent~tt~k meg ~ azt mar kissé. zo~~.1~ 
vesli. E r d ö di A do 1 f az „Erdőszeti Lapok" III-d1k evfolyamaban egyenesen az erdo 
irtás mellett kardoskodik. . · · · E t r · 

2) L. H un fa 1 v y J á n o s: Az. e~dők b ~folyas~ró l. ! „Magyar ~kademm r es1 o 
a philosophiai, törvény és történettudomany1 osztalyok kozlonye. IV. ~öt . 416 .. s k: 1. _ 

3) E helyen az erdőkről c;ak annyiban lehetett szó, a me.nny1b.e1~. az egha}latu.ak 
egyik hathatós tényezőjét teszik; arról nem szólhattam, hogy leguJa~b idob~n .a f~t ~m
denféle chemiai és technikai czélokra kezdik mind nagJobb . mértekb en ~rtekes.1tem, ~ 
hogy a faanyagok ilyetén felhasznáhís~ ké.~ség l:ivül nem so~ar~. az oly erdo~nek is nag} 
értéket fog adni, melyek eddigelé az 11leto birtokosnak . keves Jovedelmet haJtottak. 
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Rodwell J. F. : Recent vulcanology. 
(A jelenkori vulkanologia, írta Rodwell ]. F. a Marlborough College 

tanára; ford. Inkey Béla.) 

. . During the last few years I have Az utolsó években meglátogattam 
v1sited Etna, Hekla, Vesuvius Strom- az Etnát, aHeklát, a Vezuvot, Strom
boli, Vulcano, ancl the ruinecl' Volcano bolit, Vulcánot és Mull sziget vulkán
of Mull in the Inner Hebrides ancl romját a Belső-Hebridákon, azonfelül 
have witnessed many effects of' past a mult és jelen vulkáni működésnek 
and present volcanic action in Iceland számos eredményeit tekintettem meg 
aud the Lipari lslands, ancl I have Island és a Lipari szigeteken. Ugy 
thought that, although I am unfor- hiszem, hogy ezen megfigyeléseim elő
tnnately compelled to speak ina foreign adása nem lesz érdektelen a nagygyü
tongue, the records of some of my lés tagjaira nézve, habár szerencsét~ 
observations might not be clevoid of lenül abban a helyzetben vagyok, hogy 
interest to the Members of this Con- egy a jelenlevőknek idegen nyelven 
gress. szólani vagyok kénytelen. 

Vulcanology has of late years made A vulkanologia nagy haladást tett 
great progress. The improved modes az utóbbi években. A kutatási módsze
of obsenration, tb.e increase in the num- rek javitása, a megfigyelő helyek és 
b,er of ob.ser~atones and observers, and a kutatók számának szaporodása, végre 
tne pubhcat10n . of exact records of a tiinemények pontos leirás'<linak köz
ph~nome~a, to_gethe~· with a more zététele, egybekötve az eredmények
pbilosophical discuss~on of the results, / nek tudományosabb értékesítésével, e 
have all tended to its advancement. tudományág haladását nagy mérték-

1 ben mozdították elő. 
Yulcan?logy .is a .r~cent Science. A vulcanologia ujkori tudomány; 

Spallanzam was its. ongmator. Others, Spallanzani volt a megkezdője. Vol
even from the earhest a~es, had ob- tak ugyan mások, már a i'égi időben 
served and crudely descnbed volcanic is, kik vulkáni tüneményeket megfi
})henomena, fo1: such e:tfects appeal gyeltek és nagyban leírtak, minthogy 
~oudly and. forcibly, even to the most ezen tünemények hatásai hangosan és 
~gnorant mm ds, but he for the first tim e erőszakosan szólnak még a legtudat
mtroduced method and orderly modes lanabbakhoz is d(;l ő volt az első ki 
of observation. Others. had simply a megfigyelésb~ rendszert és szigoru 
r~corded tb~ effects which they had eljárást hozott. A többiek egyszerüen 
w1tnessed,w1thoutanyatteJ1!pt~o explain felsorolták az általuk látott jelensé
them, or to connect or cl~s.s1fy th~m . gek~t, m~nden magyarázati kísérlet, 
muc~ less to apply a leg1timate m- megJegyzes vagy rendszerezés nélkül; 
duct10n They had ho appliances: they hasonlatok nem állottak rendelkezé
commonlJ:observed somegreat paroxys- sükre, általában csak a nagy roham
mal erupt.i~n necessarily at a distance, szerü kitöréseket vették figyelembe, ter
or they visit~d the scenes o!its action, mészetesen kellő távolságból, vagy pe· 
when tbe mam e:tfects Lad disappeared. dig a kitörés színhelyét később, mikor 
· Spallan~ani chos~ a new _methocl főhatása már eltünt, látogatták meg. 
of observation. He d1d n?t wait. for a Spallanzani az észlelésnek egy uj mód
paroxysmal outburst: neither clid be jához fogott. Nem várta be a rohamos 
stncl.y the after-efl'.ects. He wisely de- kitöréseket, sem pedig az utóhatások 
termmed to examme an ever-actiYe tanulmányozásához nem fordult hanem 
vokano, wltich although it rarely bölcsen feltette magában, hogy' egy 
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approaches the paroxysmal phase of örökké tevékeny vulkánt fog megvizs
Etna or Vesuvius ín a state of violent gálni, mely ugyan ritkán éri el az 
eruption, ne ver sinks to the quasi-dor- Etna vagy a Vezu v heves kitörései
mant condition ofVulcano. It furnishes nek rohamszerű tüneményeit, de vi
in fact an epitome of volcanic action. szont rnha sem sülyed a Vulcanonak 
S t rom b o 1 i has heen active for more mintegy alvó állapotára. Stromboli vul
than 2000 years ; and it is possible kánja már több mint 2000 év óta foly
to examine its . operations closely. ton te,'.ékeny és müködésének közelről 
Tbere is a projection a little above the való megfigyelését engedi. Egy csak 
crater, and a point, when the wind does kissé a krater fölött kiálló sziklafok 
not blow the steam vapours in his face, oly álláspontot ad a megfigyelőnek, 
the observer may sit for hours and melyről, ha a szél nem éppen feléje 
watch tbe pl1enomena wicb are taking fujja a felszálló gőzöket, órákig tart
place within the crater. Spallanzani hatja szemmel a kráter belsejében 
pursued this plan) and came to tbe folyó tüneményeket. Spallanzani ezt 
conclmsion) that volcanic phenomena are tette, és arra a következtetésre jutott, 
mainly if not entirely the result of the hogy a vulkáni tünemények főleg, ha 
escape of steam and other g"ses at a egészen nem, a magas nyomás alatt 
high pressnre from molten matter. This álló vízgőznek és más gázoknak ol
view has been abundantly confirmed 1 vasztott anyagból való kiszabadulása 
by snbsequent observers. 

1 

által magyarázandók. Ezen nézet kime-
ritő megerősítést nyert a későbbi ku
tatók részéről. 

ln 1874 Prof. J. W. Judd visited Az 1874. évben Judd J. W. tanár 
Stroml•oli, and from the standpoint látogatá meg a Strombolit és Spallan
once occupied hy Spallanzani minutely zani hajdani álláspontjáról tüzetesen 
examined the operations which were vizsgálta a kráterben működő folya
taking place within the crater. He matokat. Ezen folyamatokat három 
divides them into three classes. Large csoportra osztja. Széles hasadékok lát
apertures were seen in the floor of szottak a kráter fenekén, melyekből 
the crater, and from Jhese steam a nagy nyomás alatt álló vizgőz han
escaped at high pressure in loud gos szabálytalan böfögésekkel jött elő; 
irregular puffs; within others lava más hasadékokban látható volt a láva 
could be seen, which at intervals rose a mint időnként emelkedett és fel
and swelled out, emitting great volu- duzzadt, nagy gőzgÖmölyöket lökvén 
mes of steam; while in the third case ki ; a harmadik esetben szívós olvadt 
viscous molten matter rould be seen anyag mutatkozott kisded kráterek 
within tbe dephts of miniature craters, mélyében a forró vizhez hasonló moz
in. ~ state of violent_ agitation like gásban, és időközönként, a hogy a 
bo~lmg water, and at mtervals as the mozgás fokozódott, egy-egy nagy bu
ag1tation increased a great bubble like borék-alaku lávatömeg dagadt lel és 
mass of lava would swell out and hirtelenül felpattanván, erős nyomásu 
suddenly bnrst emitting steam at high vizgözt lökött ki, ugy hogy a lökés 
pressure, the force of which hurled ereje a habot messze fellövelte a le
masses of the scum bigh into tbe air. vegőbe. Ezen folyamatok másodiká-
0~ tbe second of these effects, I was nak igen szép példáját figyelhettem 
w1tness of an excellent example) a few meg nehány éve a Vezuv kráterében. 
years ago, in the crater of Vesuvius. Előttünk volt egy kis „bocca", nem 
A small b o c_c a, _perhaps not more több, mint talán 4 lábnyi átmérővel, 
than 4 feet m dmmetor was close és ebben a ·nagyon hig láva olykor
b~fote ~s, . and ever and anon. tl~e olykor feldágadt; majd egy kúpalaku 
h1ghly hqmd lava swelled up w1tbm . tömeg emelkedett a közepén, egészen 

it. Presently a domed - shaped mass 
r?se m_ the centre) exactly as the water 
~-1s~s m the Icelandic geysirs and 
f_allmg overflowed the rim of the 
ht le ctater. It was a veritable g e y
s i r of fire. 
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u~y a mint az izlandi creysirekben a 
viz emelkedik, és lassa~ .a kráter szé
lén átömlött. Valóságos tüzes geysir 
volt. 

. Thus the three conditions essen-
tial for the production of volcanic E szerint ugy látszik, hogy a vul-
phenomena) appear to be: _ (1) káni tünemények előidézésére szüksé
aper~ure_s or fissures affording com- ges a következő három feltétel : 1, 

mumcafaon with the interior of the hasadékok nyílása, melyek a föld bel-
earth; (2) highly-heated matter be- · 
neath the sur~ace _; and (3) subterra- SeJe felé utat képeznek; 2. magas 
nean water tvh1ch m the form of high- fokra izzított anyag a földkéreg alatt· 
pressure steam, is competent to pro- és 3. földalatti viz, mely magas nyo~ 
duce all _ t~e operations which take másu gőz alakjában képes mindazon 
place w1thm the crater. The viscous folyamatokat előidézni, melyek a krá
m?lten mass within the cavity con- t b 
tarns water entangled in its mass er en adják elő magukat. A kráter-
and as this rises to the upper part ~~n lévő sürű ömlött anyag a maga 
of the column (which no doubt ex- tomegébe _bekevert vizet tartalmaz, 
~en~s to _some depth into the earth)) mely, a mmt a (kétségkivül bizonyos 
it is rel~eved from the pressure of mélységre leérő) lávaoszlop felso" i·e' _ 
th_e supenncumbent mass, and flashes 
w1~h explosi\Te violence into steam. szébe jut, a fölötte lévő tömeg nyo-
Thi~ resto~es equilibrium for a while) mása alul megszabadul és hirtelen 
dunng wb1ch more steam is gener- gőzzé válván explosiós erővel kiront. 
a~ed, and presently another explo- Ez által az egyensuly egy időre is-
s10n occurs. The intense dynamic mét l"áll ·k b 
energy of this imprisoned steam , ~ ~ · , ~1 ?z en uj meg uj gőz 
ma~ be judged of by the fact that kepzodik,_ m1g ismét egy kitörés jön 
durmg the eruption of Vesuvius in létre. Mily nagy ezen fogva tartott 
1 ~72, masses of vapour, and it is vízgőznek dynamiai ereje, megitélhető 
~aid fragmen~s of scoriae, were pro- abból a tényből, hogy a Vezuvnak 
.J~ ~ted to a he1~h~ of 4 mi 1 e s. Quan- rn72 , · k' 
fafaes ~f _electnc1tj are generated by . ev1 itörésénél a vízgőz és -
the fnct10? of this high-pressure . a mint mondják - salakdarabok is 
steam agamst the sides of the cra- 4 (angol) mérföld magasságba löket
ter and the adjacent rock masses) tek fel. Nagy mennyiségü elektromos
a~~ hhe~ce the flashes of lightning, / ság keletkezik ezen erős nyomásu 
w nc ISsue from the clouds of steam 1 . " k k 
above the crater. After an able dis- vi:gozne a rát~r falaihoz való dör-
c~ss~on of the generation of steam zsol~s~, ált~l ~~ mnen eredtek a gőz
w1tbm the molten mass) and the felhobol k1töro villámok. Judd tanár 
ca~ises that must result tberefrom, ezután behatóan tárgyalván azon kér
Piof._ Ju_dd asserts the following ge- déseket mi módon képződik e v1· " 
nerahsat10n - tb k t f ' zgoz 
Vulcanoloo·y' . - e Tehys on.~ od modern az ömlesztett anyagban és mik annak 

o • „ e vane appea- k„ tk é . 
rances pr~sentcd, alike in tJ:ie grand- ?ve ez~. nyei, a ~övctkező általános 
est and feeblest outbursts, can all tetelt álhtJa fel mmt az njkori vul
be referred to one simple cause) viz. kanologia alapkövét: „A különböző 
tbe escape from the midst of mol- jelenségek, melyek ugy a legnagyobb 



1 
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ten materials of imprisoned steam or mint a leggyöngébb kitörések bennyil
r,rater gas."' vánulnak, mind egyszerű okra vezethe

tők vissza, t. i. az izzófolyó anyagban 
foglalt vizgőznek kiszabadulására." 

It is not difficult to account for the Nem könnyű megmagyarázni a 
pi·esencc of ]arge quantities of water nagy vizgőz· mennyiségnek a földben 
within the recesses of the earth. való jelenlétét. Igaz ugyan, hogy a 
Water of course sinks through rifts viz hasadékokon és repedéseken át 
and fissures to a lower levei'; we mélyebbre szivárog a földbe; vannak 
have springs, subterranean lakes, the források földalatti tavak, vízfolyások 
flow of water in underground chan- és áthatatlan rétegek közé szoritott 
nels, water imprisoned between im- víztömegek. Azonfelül a vulkánok ren
pervious rock strata; moreover Vol- desen a tengerpart közelében vannak 
canoes are commonly not far from és a sósavnak azon nagy mennyisége, 
the sea coast, and the ·constant emis- mely a kitörés bizonyos szakában ki 
sion. of larae volumes of hydroch1oric szokott szabadulni, arra mutat, hogy 
add during one stage of an eruption a tenger vize hatot be a vulkán tüz
shows us that seawater has penetrated helyéhez. De a mellett nem könnyü 
into the 'recesses of the Volcano. But \ szá~ot adni arról a tény~~őr,ől, mely 
it is no such easy matter to account a vizet magas nyomásu gozze változ
for that which connects the water tatja át, t. i. a föld belső h(;lvéről~ 
into higl1-pressure steam, - the in- Ennek valódi oka még mindig meg
ternal heat of the eartb. The true cause fejtetlen problema Ujkori vizsgálatok 
of this is still an unsolved problem. arra tanitottak, hogy földünk nem egy 
Modern research has taught us that cseppfoly6 olvád,t tömeg? melyet ~é
onr earth is not, as was long be- kony szilárd kereg bont - a mmt 
lieved a molten mass surrounded by sokáig hittük. H o p kin s azt gondolja, 
a thin 'solid shell. H o p kin s imagines hogy a föld egyidőben szilárdult meg 
that the earth has solidified both at belsejében és kúlső felszínén is, mig 
the tentre and circumference, while a mag és a kéreg között izzófolyó 
cavities füled with molten matter exi'st anyag maradt. Ma 11 e t felteszi, hogy 
betwen them. M a 11 e t considers that a föld belső hősége a kéreg össze
the interior heat of the earth, may huzódása folytán kel_et~ezik, és ki van 
be developed by the cont.raction of its számítva, hogy ha a földkéregnek egy 
crust and it has heen calculated, that 50 (angol) mérföld vastagságu része 
if a portion of the ea1 ths crust, fifty 200 fokkal magasabbra hevittetnék_, a 
r,niles in thickness were to have its kitágulás által ezen földrész kűlszi,ne 
temperature raised 200° F. the sur- 1000 lábnál magasabbra emelkednek. 
face wonld be raised by expansion Azonfelül a föld sok részében elő
more thall' 1 OOO feet. Moreover, the forduló gyürődzött és összenyomott 
crumpled and distorted strata, which rétegek világosan tanusitják azt. lt 

are met with in so many parts of the roppant nagy nyomást, melyet a szik
world, clearly prove, that enormons lahegy összehuzódás~ gyakorolt. Dal
pressures have been exerted by the Ion kapitány azt véh, hogy az olvadt 
contracting rock-masses Captain láva a rajta fekvő kőtömegek sulya 
Dulton believes that molten lava is által nyomatik fel a föld külszinére; 
forced to tbe surface of the earth by azt is állítja, hogy lehetetlen egy kö
the weight of superincumbent rocks, zös földalatti lávamedenczének léte
and be asserts :that it is impossible zését elfogadnunk, mivel különféle 
for us to aclmit the existence of one össztételü lávák ömlenek ki egy és 
general subterrnnean reservoir, because ugyanabból a kráterből különböző 

!avas posessing different compositions 
1ssue fr~m the same crater, at diffe
rent penods ; moreover a lower vol
canic vent sometimes remains open 
while the lava rises and flows from ~ 
higher ?n~. Sir H?mphry Davy at 
th e begmnmg of th1s century, sought 
to account for the beat of volcanoes 
orr tlie supposition, that large quanti
ties of the alkaline metals sodium 
potassium tc. exist beneath the surfac~ 
of the ea1:th, whicb in the presence 
of water v10lently decompose it , aene
rating heat, and evolving hydrggen · 
but this theory has deservedly beed 
consigned to oblivion. Some bave as
serted that the interior of the- earth, 
a.lthough heated to a temperature which 
exc_eeds the melting point of th~ least 
fusible rocks, remains solid on account 
of the enormous pressure, and that 
the effect of any local diminution of 
pr~ssure will be to lower tbe fusing 
pomt, and thus cause the solid rock to 
hecome liquidlava. Volcanicphenomena 
would thus be exhibited at tbe points 
of climinished pressure. 

Th~s _ín the face of so ma.ny diffe
rent opm1ons we must remit the settle
ment of this vexed question of the cause 
of the internal heat of the earth, to the 

. future. For ~he present we may content 
ourse~ves w1th a more minute and sys
tematic study of volcanic phenomena 
in al~ their J?hases. And for the pro
secution ofth1swe cannotdo better,than 
recommend_ the young rnlcanologist to 
prosecute h1s researches in that interes
ting group of volcanic islands - the 
1 i p a r i s, and afterwards to turn bis 
attention more exclusiv~ly to the 
wonders of that paradise of vulcano
logists - I c e 1 a n d. 

Of t~1e Liparis unquestionably 
Stromboh and Vulcano are the most 
interesting. I visited the former in 
January 1880. We started for the 23 
miles of journey from Lip~ri to Strom
boli in a small open boat, manned by 
four rowers. There was not a breath of 
wind, and it was necessary to :row all 
the way. At eleven miles from Lipari 
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időkben, és megtörténik, hogy egy 
alacsonyabb vulkáni kürtő nyitva ma
rad, mialatt a láva egy magasabb 
kürtőben felszáll, sőt kiörrilik. Sir 
Humphry Davy, e század kezdetén 
a vulkánok hőségét azon feltevés áltai 
akarta megmagyarázni, hogy a föld
kéreg alatt az alkalifémek u. m. ka
lium, natrium stb. nagy mennyiség
ben léteznek, melyek vízzel érintkezre 
vegybontást idéznek elő, mi által hő
ség fejlesztetik és hydrogén lesz sza
bad ; de ezen elmélet méltán fele- · 
dés be me11t. Némelyek azt állították, 
hogy a föld belseje, habár oly hő
fokra van hevítve, mely a legnehe
zebben olvasztható sziklák olvadó 
pontját is felülmulja, mégis szilárd 
állapotban marad az óriási nyomás 
következtében, és hogy a nyomásnak 
legkisebb enyhülése az anyag olvadó 
pontját alább szállitván okozza azt, 
hogy a szilárd kőzet cseppfolyó láva 
állapotba megy át. 

Igy tehát, ennyi különféle nézettel 
szemben, kénytelenek vagyunk a föld 
belső heve iránt való kérdésnek el
döntését a jövőre bizni. Jelenleg pedig 
elégedjünk meg a vulkáni tünemé
nyek gondosabb és rendszeresebb ta
nulmányozásával. E czélra a fiatal 
vulkanologusnak nem ajánlhatunk job
bat, mint hogy a L i p a r i szigetek 
érdekes ·vulkáni csoportját válaszsza 
tanulmányai tárgyává, azután pedig 
fordítsa figyelmét ki vált a vulkanolo
gusok ama paradicsoma fölé, melynek 
neve - 1 z 1 a n d. 

A Lipari szigetek közül a legér
dekesebb kétségkívül a Stromboli és 
Vukano. Az előbbit 1880.január havá
ban látogattam meg. Stromboli szi
ge~ig a 23 mértföldnyi tengeri utat egy 
nyitott sajkában négy evezővel tet
tük meg. Teljfls szélcsend vala és 
a_z egész uton kellett evezni. Lipa
ntól 11 mértföldnyire egy vulkáni 



we passecl between a group. of volcanic 
islets of which Panaria is the largest. 
They probably represent the remains 
of an ancient Crater Ring. Late in the 
evening we arrived at Stromboli, and 
started at 7 a. m. the next morning 
for the summit (3090 feet). The as
cent is steep and occnpied two bours. 
The vast conical shadow of the moun
tain stretcheu many leagues out to 
sea, and gradually approached the base 
of the mountain as the sun got higher 

· in the heavens. The inhabitants of 
Stromboli have asserted for the last 
2000 years that the eruptive force of 
the volcano, is always weaker in calm 
than in stormy weatber, - and they 
reiterated the same statment to us. W e 
were not therefore surprised to find 
tliat our perfectly calm day was fol
low. d by a comparatively inactive 
condition of tbe volcano. It is pre
snmable, that differences in the athmos
pheric pressure may affect the pres
sure of the steam witbin the rent. 
When we reached a point overlooking 
the crater, the activity was seen not 
to be great: vast clouds of steam were 
indeed emitted, but recl hot ashes were 
only ejected at long intervals of time, 
and never to a greater height than 
200 feet. 

On anotber occasion, while staying 
in the Lipari island, we macle an ex
pedition to Vulcano, which lies between 
4 and 5 miles to the south of Lipari. 
Il contains a semi-active crater, some
times clormant for years, and anon 
emptive. Its dynamic action is greater 
than that of the solfatara at Puzzuoli, 
le«s tban tbat of Vesuvius Sulphur, 
alnm, ancl boracic acid are profitably 
extracted from the crater proclucts, 
and are exported. Tbe crater was 
bought some years ago by a scotch Firm 
for L. 8000 ancl chemical works were 
establisbed at the base of the cone. 
The crater is nea.rly a thircl of a mile 
in diaineter, and more than 400 feet 
in depth. It has not emitted lava for 
a number of years, but in 1874 seve
ral large fissmes opened in the sides 
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szigetcsoport között haladtunk, mely
nek legnagyobb szigete Panaria; ezek 
a szigetek valószínűleg egy régi krá
tergyürű maradékai. Későn este ér
keztünk Strombolira és másnap reg
gel 7 órakor a sziget (3090 láb ma
gas} csucsa felé indultunk. A lejtő me
redek és két órai hágást vett igénybe. 
A hegynek nagy csúcsalaku árnyéka 
sok mértföldre teijedt a tenger szí
nén, de fokonkint, a hogy a nap föl
fölszállott, a begy tövéhez közeledett. 
Stromboli lakói 2000 év óta azt ál
litják, hogy a vulkán eruptív műkö
dése csendes időben mindig gyengébb 
mint szélvész idején, nekünk is ugyan
ezt ismételték. Ennélfogva nem lepett 
meg bennünket, hogy a tökéletesen 
csendes szép nap után a vulkánt 
aránylag nyugodt állapotban i alál
tuk. Elképzelhetéí, hogy a légköri 
nyomás változása befolyással van a 
gőznyomására a rnlkán kürtőjében. 
Mikor egy oly pontra jutottunk, mely
ről a kráterbe lehetett nézni , a 
tevékenysége nem volt épen nagy : 
nagy gőzfelhök szálltak ugyan fel, 
de izzó hamu csak hosszu időközök
ben és 200 lábnál nem magasabbra 
hányatott. 

Más alkalommal, mikor a Lipari 
szigeteken valék, Vnlcano szigetre tet
tem kirándulást. Ez a sziget 4-5 
mértföldre van Liparitól délre és 
rajta van egy félig-tevékeny kráter, 
mely néha éveken át pihen, mig eruptio 
áll be. Dynamikai működése nagyobb 
mint a Puzzuolinál levő Solfatáráé, 
de a Vezuvénál kisebb. Kén, timföld 
és bórsav haszonnal nyerhetők a vul
kátli terményekből és kiaknázás tár
gyait képezik. Néhány éve, hogy egy 
skóthoni társaság vette meg a krátert 
8000 font sterlingért és chemiai mfí
helyeket alapított a hegy tövénél. A 
kráter átmérője közel egy (angol) mért
föld, mélysége pedig 400 lábnál több. 
Lávát nem bocsátott ki a kráter már 
évek sora óta, de 187 4-ben széles ha
sadékok képződtek fenekép és olda-

and floor, ancl from these stones, 
asbes, and great volumes of vapour 
were ejected. W e descended into the 
crater and found various eviclences of 
existing volcanic activity: steam issuecl 
at high pressure from various orifices 
in the floor around which crystals of 
sulpbur and of the sublimations had 
collected. About 20 feet from tlie floor 
of the crater, and on the sonth-west 
side ofit, we saw a considerable b o c c a 
~pparently goni~ down to some depth 
mto the mountarn. Loud surging noises 
proceeded from it, as if molten Java 
in extreme agitation exi. tPcl within it 
butno Java was visible,ancl tbe air abov~ 
and around it was so hot tl.tat it was 
impossible to approach 'within many 
feet. At tbe orifice itself, lead would 
probably have been melted. Hot sand 
ang blue and green flames are said 
to the frequently emitted from this 
opening, and also from other fissures 
in the bottom of the crater. The blue 
flames would of course be clue to bur
ni~g sulphur; and the green ones 
m1gh~ be . coloure~ with copper or 
boracic ac1cl. Subhmates of sulphicle 
of arsenic, of salts of copper, of selen
~nlpbur, and of cbloricle of ammonium 
were apparent in different parts of the 
crater; also aluminous incrustations. 
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lain s ezekből kövek, hamuk és nagy 
gőztömegek hányattak ki. Leszálltunk 
a kráterbe, hol a vulkáni tevékenység
nek számos tanujeleire akadtunk : fe
nekén magas nyomással gőz ömlött ki 
különféle nyílásokból, melyek mintkén
kristályok és egyéb fellengülési termé
nyek rakódtak le . Körii.lbelől 20 láb
bal a ,kráter f~ne~e alatt, a hegyol
dal delnyugati reszében, egy jelenté
ke~y boc.cát (nyilást) láttunk, mely 
nyilván b~zonyos mélységig nyult be a 
begy be; mnen hangos dörömbölő zaj 

The most complex mixture of vol
canic products ever found, was dis
covered hy Prof. Cossa of Turin· on 
the edges of a Amall fumerole at' the 
bot.tom of the crater of Vulcanö. It 
contained no less tban s e v e n non
metals and e i g b t metals, and con
sisted of sulphides of arsenic and sele
nium, chloricle of Ammonium boracic 
acicl, sulphate of lithium · 'caesium 
alum, tliallium alum, and tr~ces of tbe 
alums of potassium, and rubídium. 
Vnlcano furnisbes the richest Jrnown 
snpplies of caesium and rubídium. 

jött ki, mintha benne az olvadt láva 
rendkívüli izgatottsággal működnék, 
de magát a lávát nem láthattuk· fö
lötte és körülötte a levegő oly forró 
vala, hogy lehetetlen volt a nyílás
hoz közeledni; ugy hiszem hogy ma
gában a nyílásban még az ólom is 
meg?lvadott vo~na. Mondják, hogy 
e nyllás, valammt a kráter fenekén 
levő hasadékok is gyakran löknek ki 
forró homokot és kék vagy zöldszinfí 
I,á~,go~at. A ~é~ lángok kétségkívül az 
eg:o !en láng1a1, a zöldek pedig való
szm~leg vagy réz vagy bórsavnak kö
szömk a szinüket. A kráter lengülési 
terményei között találtam kénsavas 
arzent, rézsókat, selenként és ammo
niumchloridot (salmiakot), nemkülön
ben timföldes bekérgezéseket. 

A vulkáni terményeknek legválto
zatosabb keverékét fedezte fel Cossa 
turini tanár, bizonyos kis fumarólák 
szélén Vulcano kráterében. Ebben nem 
kevesebb mint két nem-fémes és 8 Jé
mes anyag volt képviselve a következő 
ásványokban: arsén é~ selenium kén
vegyületei (sulfid), chlor-ammonium 
bórsav, lithium-sulfat, caesium-timsó' 
tballium-timsó és nyomokban kálium~ 
és rubidium-timsQ. Vulcano szolgál
tatja a caesium és rnbidium legg:mfa
gabb lelhelyeit. 

Cossa has recently discovered a 
natural fluosilicate wllich be 
proposes to call H i e ralit e in the 
crater of Vulcano. H was associated 
in concretions with s e 1 e n s u I p h u r · 
re alga r; mi rabi l i te; g I a u~ 

/ 

Vulcáno kráterében Cossa ujabb 
időben egy természetes fluorsilicatot 
talált, melyre a H i e r a 1 i t nevet 
ajánlja. Concretiókban fordult elő se
Jenkén, realgar, mirabilit, glauberit 
bórsav, kalium - caesium és rubi~ 
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b e r i t e ; b o r i c a c i d ; p o t a s
s i u m, c a e s i u m, a n d r u b i di u m, 
a 1 u m s ; together with compounds of 
a r s e n i c, i r o n, t h a 11 i u m, z i n c, 
tin, bi smuthJ lead, and cop
p e r, soluble in water N ex.t to. iron, 
tin was most abundant, poss1bly m the 
fönn of an alkaline fi u o s tan na te. 
A volcanic ash ejected from Etna 
lastJanuary (1882.) was found to con
tain traces ot titanium, cbromium 
m:rnganese) and phosphoric acid 

Turning our attention now: to t~e 
northern limits of the volcamc act1-
vity of Europe, we come to Iceland. 
I have twice visited this island, -
in 1878. and I 879, - and have mar
welled at the wonderfnl variety of 
evidenoes of past and present volcanic 
action: - tbe Geysirs and Langs of 
Hankadalr ancl Reykir, the silicPons 
and sulphurous springs of Krisuvik 
and Cape Reykjanes, the fumeroles 
and solfataras, and the active vol
canoe3 such as Hekla, and Askja. 
All these are more or less familiar to 
you. I will only mention that we ascen
ded Hekla (5108 feet) and visited the 
scene. of the eruption of February 
1879, about 4 miles to the N. E. of 
it. Hekla is an easy mountain to 
ascend. Its difficulties have been much 
exaggerated, ancl so long as the day 
is clear, and no fog descends upon 
the traveller, he has nothing to fear. 
On the summit of the mountain tbere 
are four craters ; the last eruption 
from any one ofwhich occurred in 1845. 
'fhe only very noticeable feature ab out 
the scene of tbe eruption of 1878 was 
the enormous quantities of Hydro
chloric acid which were evolved. Large 
rrnrfaces of the Java were covered wíth 
chloride of iron, aúd hot hydrochloric 
acicl issued from many cavities in the 
lava. 

When I ascended Etna in 1877, it 
was unfortunately in a state of qui
escence, but ít has since been active. 
Tt impresses one by its magnitude, its 
height, and its majestic isolation. Jt 

diumtimsók társaságában, továbbá ar
sén-, vas-, thallium-, zink-, ón-, bis
mut-, ólom- és réz-nek vízben olvadó 
vegyülékeivel; a vason kívül l.egelter
jedtebb volt az ón, talán al kalts fluor
stannat alakjában. - Az Etna ~lta l 
1882-ben kihányt hamuban a titán, 
chrom , maguesium és pbosphorsav 
nyomait találták. 

Etuópa vulkáni müködéséuek éj
szaki határa felé fordulván, Izlandon 
akad meg figyelmünk Két izben lá
toaattam meg a szigetet, u. m. 1878-
ba~ és 1879-ben, mindannyiszor bá
mulattal szemlél vén a mult és a jelen 
vulkáni működésnek csodálatos válto
zatossáaát: Haukadalr és Reykir gey
sireit é~ „lang-•jit, Krisuvik és Re.y
kjanes kovasavas és kénes forrásait, 
a Hekla és Askja fumaroláit, solfata
ráit és működő vulkántorkait. Mind
ezek többé-kevésbé ismeretesek. Csak 
megemlítem, hogy a (5108 láb magas) 
Heklára másztunk és ettől körülbelül 
4 mérföldre Ék. felé az 1879. 'évi 
februári kitörés szinhelyét látogattuk 
meg. A Heklát megmászni kön~1yü; 
nehézségeit tulozták és hacsak .tiszta 
marad az idö és köd nem lepi meg 
az utazót, nincs mitől félnie. A he~y 
csucsán négy kráter van, melyek egy~
kéböl 1845-ben történt az utolsó ki
törés. Az 1878-iki kitörésnek egyet· 
len nagyon figyelemre méltó v~n~sa 
a sósavkiömlések roppant menny1sege 
volt. A láva nagy teijedelemben el 
volt lepve vaschloriddal és üreg~ib,?l 
sósavgőzök fejlődtek a láva ürege1bol. 

Mikor 1877-ben az Etnára mentem 
fel, szerencsétlenségre nyugalmas álla
potban volt a vulkán, de azóta ismét 
működött. Ez a hegy az ő nagysága, 
magassága és fejedelmi el~zigeteltsége 

f 
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towers above Sicily to a 11cight of által hat a látogatóra. 10,868 lábbal 
10,868 feet; it coYers an area of nearly magaslik Sicilia fölött és közel 500 
500 square miles. Ifthe highest moun- négyzet mérföldnyi területet foglal el. 
iain in England, were put upon the Ha Angolország legmagas;:ibb hegyét 
lop of the highest mountain ín Scot· Sk6tország legnagyobb magasságára 
lancl; and npon that the higbest in tehetnők, erre pedig még Irország 
Irelancl, the mass of the new monn- legnagyobb hegyét is, az ily módon 
tain would not nearly equale that of keletkező hegy tömege meg sem kö
Etna; ancl its height woulcl scarcely zelitené az Etnáét, magassága pedig 
exceed it. The road at the base of to alig mulná valamivel fölül. Az Etna 
Etna is 90 miles in length. 'l'he radius t.övénél haladó ut hosFza 90 mérföld. 
of vision from the summit exceeds 150 A hegy tetején a látkör sugara 150 
miles, and includes an area greater mérföldnél nagyobb és Irl:mdnál na
than that of all Ireland. More than gyobb térséget fut be. Több mint 
300,000 persons live upon its slopes. 300,000 ember lakik az Etna lejtőin, 
lts sides are clothed with numerous melyeket részben számos erdő borit 
forests, and d.otted here and there with és itt-ott kisebb vulkáni kúpok, me
small volcamc cones, o.ut of which lyekből valamikor láva folyt, tarkázzák. 
lava ~as. poured. Th.e view from. the A hegy csucsán a kilátás nagyszerű, 
summ1t is Yery _magmficent, especially / különösen akkor, mikor a nap tisztán 
when the sun nses clear from the sea. kel a tenger szine fölé. Szerencsénk 
·w e. were so fortunate as to witness a / volt napkeltekor egy érdekes és nem 
wnous phenom~non, which ~oes n.ot gy~kran kínálkozó tüneményt látni, 
always ~res~nt itself at sunnse, v1z. / t. i. a hegynek hároniszögalaku ár
~he proJect10n of the ~ast tringular nyékát, a mint az egész sziget fölé 
~hadow of the mou~tam across the és azontul még messze a tengerre 
1sland, a hundred miles away: This vetődött; nekünk ugy látszott, mintha 
sha~ow appeared to be suspended ez az árnyék függőlegesen állna Pa
vc~·tically m spa.ce at or beyon~ Pa- lermó fölött vagy azon tul, a gyengén 
le~mo, and restmg. upon a shghtly ködös légkörön; fokonként azonban 
mJS.ty. atmosphere ; it gradually sank leereszkedett, mig a sziget szinét 
~mtil it reacbed the surface of the érte el, és a mint a nap magasabbra 
~sland, and of course as the sun rose szállt, természetesen az árnyék csucga 
it approached nearer and nearer to mindinkább közrledett a hegy tövéhez. 
ihe base of the mountain. 

'fhe last eruption of Etna took 
placc in may 1879. and is considered 
by Prof. Silvestri of Catania to be 
the fulfilment of the abortive attempt 
made by the mountain in 1874. A 
~issure. six milr,s in ler:gth extended 
1tself m a northerly direction between 
the great crater and Mojo, and passing 
through. tbe crater appeared for a 
short d1stance upon the south side of 
the mountain. Eight eruptive mouths 
opened along this fissure on the south 
side of the mountain, and discharged 
small quantities of Javai but soon af
terwards the Iava found an exit at a 
lower level, - a patbe of least resis· 
tance, - on tbe north side, and began 

Az Etnának utolsó kitörése 1849. 
május havában esett. Silvestri tanár 
Cataníában, e kitörésben látja azo~ 
törekvés beteljesedését, melyre a hegy-
187 4-ben eredménytelen kísérletet tett. 
Hat. mérföld hosszában nyílott egy 
hasadék északi csapásiránynyal a fö
krát~r és Mojo között, majd a krátr.
ren is keresztül hatolván, a hegy déli 
oldalán is mutatkozott egy darabig. 
Ezen hasadás mentéLen nyolcz eruptív 
nyílás keletkezett a hegy déli olda
lán, melyekből kevés láva folyt, de 
nemsokára a láva mélyebb színvonal
ban talált kimenetet a hegy északi 
oldalán és innen kezdett a hegy 
lejtőin lefolyni. Május 28~án (1879·. 
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to flow down the slopes of the .moun~ 
tain. On may 28 the 1879 S1lvestn 
observed a great column of smoke, 
soon after followed by la 1 u .c e 
t r is t e p 1 u m b e a observed durmg 
a total eclipse, and by showers of vo~
canic sand, of which he collected m 
less than ten minutes more than a 
kilogram in an inverted umbrella. Re 
afterwards approached nearer to the 
scene of action, and when about 6,~00 
feet above the sea on the north s1de 
of the mountain, he heard loud d.e
tonations, arrd experienced great oscil
lations of the soil. Re then approa
ched nearer to the rift, and observed 
tbree new craters near Monte N ero 
from which dense clouds of steai;n 
issued and from one of them a cons1-
clerabl~ stream of lava, which by the 
evening of the next day (May 29-th) 
bad flowed down the mountainside 
for· 6 1/ miles. It stopped half a mile 
from the village of Mojo, and then 
had a breadth of 23 feet and a height 
of 32 feet. When the stream of lava 
was examined near to its source hy 
a spectroscope, it showed .the lines 
of hydrogen, calcium1 sodmm, and 
potássium. 

If we faun now to Vesuvius we find 
that since 1872, the volcano has only 
been active at intervals1 and has never 
attained the paroxysmal phase which 
it then exhibited. Pa 1 mi e r i has pu
blished annual reports since that date. 
1 last ascencled the mountain in Ja
nuary 18801 and founcl the c~·ater in .a 
state of slight and increasmg . a?t1-
vity. The cone of 1878 was em1ttmg 
great quantities of steam and of r~d
dish smoke, and large masses of sco.nae 
were ejected to a consiclerable height 
at frequent intervals. The lava sur
ged up within the throat of-the cone 
vei'y frequently, owing to th~ s.udden 
disengagement of vapours w1th.m .the 
mass. N ear the base of the prmcipal 
cone, a small opening four or ~ve 
feet in cliameter, had opened to g1ve 
vent to lava, the pressure of which 
had no doubt forced this path of least 

ben) Sil vestri ur nagy füstfelhőket 
vett észre, mire csakhamar azon 
luce triste plumbea" (komor ólom

;zinü világítás) állott be, melyet a 
tökéletes napfogyatkozás is szokot! 
előidézni, és záporként kezdett ht~llam 
a vulkáni homok, ugy hogy o egy 
megfordított esernyőben 10 ~~r~z alatt 
egy kilogrammnál többet-gyuJtott be
lőle. Később a működés szinhely~hez 
még jobban közeledett, és mikor 
vagy 6200 lábnyi magasságban volt 
a hegy északi oldalán, han~os d~~Ta
násokat hallott és a talaJt erosen 
inogni érezte. ~kkor még köze~ebbmen
vén a hasadékhoz, három UJ k.~·áte~·t 
pillantott meg a Mo11te N er?. ~oze~e
ben · mind a háromból suru füst 
szátlt elő és az egyikből egy te~emes 
lávaár folyt ki, mely a következó n.ap 
(május 29.) estéig 6 1/ 2 mérföldnyue 
terjedett le a he~y olda~án1 de 1/9 
mérföldnyire MOJO fnluJ~tól megál
lott; szélessége ekkor 23 láb,. n;ia~as
sága 32 láb volt. A spectroscopiai v_1zs
gálat melv a lá„aáron, forrása koze
lében' meg lett ejtve, a ~ydrogen, ca!· 
cium, natrium és kalmm vonalait 
tüntette fel. 

Ha most a Vezuvhoz furdulunk, 
azt találjuk, hogy 1872 óta e~ a vul
kán csak időről időre működött, de 
soha sem fejtette ki többé a rohamos
ság (paroxismus) azon f~ká.~, mely~t 
akkor ért el. Attól az evtol kezdi e 
Palmieri évi jelentéseket tett közzé. 
Én magam 1880. febr. havában voltam 
utolszo1· ezen a hegyen s ekkor a krá
tert gyenge, de fokozódó tevékenys,é~ 
állapotában találtam. A.z, 1~78.: eyi 
kúp ( conns) nagy menny1segn gozt es
vöröses füstöt bocsátott ki és néha
néha tömérdek salak repült fel tetemes 
magasságra. A kráter torkáb~n ~,láva 
igen gyakran felbuzzant, a vizgoz.~ek 
hirtelen kisiabadulása folytán. Kozel 
a fökúp tövéhez egy kis, n_rilás képz?,
dött, 4-5 lábnyi átmerovel; ebbol 

"láva folyt, melynek nyo~ása okozta 
kétségkívül ezen, ~, ~~gk~sebb el}en~
állási helyen képzodo ny1lást. Ket kis 

resistauce. Two small streams had 
flowed from this1 one in a southwes
terly direction, which had not reachccl 
the rim of tbe crater; the other -
the main stream of December 17-th 
1879 - had flowed towards the north
west and running over the ruin of 
the crater, had, found its way into the 
Atrio del Cavallo. As we stood wat
ching this small b o c c a1 the Java 
within it became furiously agitated, 
and presently it surged up over the 
opening, exactly like some <i'f the 
Ankadah geysirs, and then it flowecl 
over the rim1 and followed the course 
of the main stream. By 1 a. m. the 
next morning we saw from Naples that 
this stream had flowed down into 
the Atrio del Cavallo. Clouds of rn
pour marked the course of the stream, 
and a good deal of bydrochloric acid 
was given off. The lava was highly 
leucüic ili character, and very similar 
tl10 that of 1871. The fumeroles afforded 
sublimations of chlorides and sulphates 
and the spectroscope showed tbe pre-
sence of lithium and thallium. 
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lávaár folyt ki innen, az egyik déI
nyugafürány ban folyván, nem érte el a 
kráter romjait, a másik pedig, az 
1879. decz. 17-iki kitörés főlávaára, 
éjszaknyugat felé folyt és a kráter 
romja fölött elfolyván, az Atrio de Ca
vallo-ba jutott. Midőn ott állván ezt 
a kis boccát szemmel tartottuk, a 
láva benne dühösen felforrni kezdett, 
majd pedig felduzzadván a nyilás fölé 
emelkedett, éppen ugy mintAnkodalen 
némely geysir, azután a nyilás széle 
fölött kifolyt és a főár utJát követte. 
Másnap délelőtti 1 órakor Nápolyból 
láttuk, hogy ez az ár szintén az A trio 
de Cavallo-ba folyt. Gőzfelhők jelöl
ték a lávaár utját és sok sósavgáz 
fejlődött belőle. Ezt a lávát nagy leucit
tartalma jellemezte és az 1871-iki
hez nagyon hasonlitott. A fumarolákon 
chloridok és sulphátok képződtek fel
lengülésáltal és a spectroscop lithium 
és thallium-ot mutatott ki. 

The eruption of Santorin which 
began in J anuary 1866 and lastecl till 
October 1870, furnished many facts 
of interest to vulcanologists, and gaye 
rise to M. Fouqués magnificent vo
lume, „S a n t o r i u e t s e s e r u p
t i o 11 s." The mineral products were 
of especial interest. Also during the 
greatest period of activity, it was noti
oecl that inflammable gaseous matter 
was emitted, which took fire on co
ming into contact with the red hot lava. 
The flames when examined hy the 
spectroscope were found to consist 
mainly of hyclrogen containing small 
quantities of copper, cblorine, and 
sodium. 56 percent of hydrogen was 
found in some of the exhalations, ancl 
lVI. Fouqué concludes, we think without 
sufficient warrant1 that water-vapour 
cloes not exist as such within the red, 
hot magma of lava, but as dissocia

Santorin kitörése, mely 1866. 
januárban kezdődött és 1870. évi októ
berig tartott., a vulkanologiának sok 
uj és érdekes adatot szolgáltatott, me
lyeket Fouqué ur egy gyönyörü mun
kában „Santorin et ses eruptions" gyüj
tött. Az ásványképzödmények ott kü
lönösen érdekesek voltak. A legerősebb 
működés idejében ki lett mutatva, 
hogy ez a vulkán éghető gázanyagokat 
bocsátott ki, melyek az izzó lávával 
érintkezvén, meggyultak. A lángok 
spectroscopiai vizsgálata kimutatta, 
hogy az égő gáz főleg hydrogénből áll 
csekély mennyiségű rézzel, chlorral 
és natriummal; 56 százalék hydrogen 
találtatott némely kigőzölgésben, és 
Fouqué ur ebből azt következteti -
nézetünk szerint nem elég meggyőző 
alapon - hogy az izzón-folyó lávában 
vizgőz, mint ilyen, nem létezik, ha
nem különvált hydrogen és oxygen. ted hydrogen ancl oxygen. 

If we turn now to other evidences A vulkáni müködés legujabb 
of recent volcanic action, we shall nyilvánulásai felé fordítván figyelmün-
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fl.nd an unususl amount of earthquake 
energy. Within the last two yea1:s 
there have been t.brce most calamr
tous eartbquakes : - at Agram, at 
I scl1ia, and fa Chios. ln the latter 4000 
persons perished, double that number 
were maimed, and 30,000 were rende.
red homeless. It commenced on Apnl 
3 thl 881,but several mo~thsafterwards 
a minaret and a tottenng wall were 
overtbrowne, and in all it is reckoned 
that there were 250 shocks. Numerous 
of the earthquakes have been lately 
recorded. ln fact thev are much more 
common than we ordinarily imagine. 
Thus in 1878 there were m o re t ha n 
100 earthquakes awl t w e 1 v e vol
canic eruptions. Take one other 
example: in 1870, a great earthquake 
oGcured in Phocis, north of the gulf 
of Corinth. During the first three days 
a shock was felt every third minute, 
while 2000 were counted in the 24 
hours, four days after the great out · 
brcak. ln October 1870 the most severe 
earthquake observed during the present 
cenLury in the N orth-eastern States 
of North Amerioa1 was felt at Quebec 
lt was instantly -telegraphed to Mon
treal and the message arrived nearly 
half 'a minute befor the shock. The 
Peruvian earthquake of August 1868 
was felt the same evenig as Hawaii 
ti,300 miles <listant 

Jf now we turn for a moment to 
the literature of the s.ubject, we bave 
to record many new works of impor-. 
tance The splendid D e r A e t n a of 
Dr. Arnold von Lasaulx; M. Fouqué's 
Santorin et ses Eruptions; 
the .Studien űber Erdbeben 
of Dr. Julius Schmidt; the United Sta
tes · R e p o r t o f t h e G e o 1 o gy o f 
U t ~h" by captain Dulton; the V o l
e a n o e s of Prof. J. W. Judd; and 
the admirable treatise on min ér a
f o g i e mi e r o g r a p h i q u e of M. 
M. Fouqué and Michel Lévy, are some 
of the most prominent. . 

Vulcanology is beCOJ::?ing a ·muc,11 

ket a földrengési erélynek rendki vüli 
haÚsaival találkozunk. Az utóbbi két év 
alatt három földrengés esett, mely 
rendkívül károsan hatott, u. m. Zági:áb~ 
ban Iiichián és Chios-on. A ch1os1 
föld

1

rengésben 4000 emberélet veszett 
el, kétannyi ember sebesült meg és 
30 OOO maradt hajlék nélkül. Kez
dete az 1881. év ápril hó 3-ikára 
esik de még nebány hónappal ké
sőbb feldöntetett egy minaret és egy 
roskadó fal. Mindössze 250 lökést 
számitottak. Még számos egyéb föld
rengésről kaptunk az ujabb időben tu
dósítást· s valóban, a földrengések 
sokkal gyakrabban állnak be, mintsem 
rendesen gondoljuk. Igy p. o. az ~87~. 
évben több mint 100 földrenges es 
12 vulkáni kitörés történt. Másik példa: 
1870 ben a legnagyobb földrengés 
Phocisban, Corintb-tól éjszakra a~ta 
elő magát. Az első három napon mm
den harmadik pHczben érezte~, egy
egy lökést és négy nappal az elso nagy 
rengés után 24 órában 20_00 lök~st 
számitottak. A leghevesebb fold~~nges, 
melyet a jelen sz~z~db,an ~Jszak
Amerika éjszak-keleti reszeben ereztek, 
1870. évben októberben volt Que
bec-en. A tudósitás, melyet azonnal 
Montrealba táviratoztak, majdnem fél 
perczczel előbb érkezett oda mint a 
lökés. A perui földrengés 1868-bau 
augusztusban, Hawaii szigeten, 6300 
mérföld távolságban, ugyanaznap este 
éreztetett. 

Az ezen tárgyakra vonatkozó 
irodalom számos fontos uj köny\'ekkel 
szaporodott. Dr. Lasaulx )eles mu~
kája: „ Der Aetna", Fouque: „Santo~·m 
et ses eruptions", dr. Julius Schmidt 
Studien über Erdbeben", az Egyesült

Allamo:c hivatalos jelentése Utah ál
lam geologiájáról, Dallon kapitány 
által; Judd munkája • The Volcanoes" 
és Fouqué és ~ichel . Lévy u~ak ~á
mulatos munkáJa: ,Mmeralogie m~c
rographique" - ezek csak a legie
lesebb munkák czimei. 

A vulkanologia most már sokkal 

! 

more systematic study than it used 
to be, and this state of things has 
been largely promoted by the esta
blishment of seismological observato
ries, in which self recording instru
ments register every tremor of the 
earth The Vesuvius observatory was 
the first to be established on any thing 
like a scientific basis, and a yearly 
report issues from it of much value. 
But before another year has passed, 
we shall bave a magnificent sismolo
gical observatory on the finest site in 
Europe. For sixteen years Tacchini 
the Roman Astronomer Royal, and 
Silvestri the Catanian Vulcanologist, 
have persistently advocated the erec
tion of an observatory 011 the sum
mit of Etna. At last their efforts have 
been successful, and the Italian go
vernment and the municipatily of 
Catania, have liberally contributed to 
the accomplishment of the design. It 
will be be nearg 10,000 feet above 
tbe sea, and will be in telegraphic 
communication with a similar observa
tory in Catania 24 feet above sea
level. It will also be connected with 
the princípal towns around the moun
tain - Aci Reale, Randazzo, Palermo

1 
Aderno, Bronte, Siarre, and Lingua
glossa. It will be furnished with a fine 
.refracting telescope by Merz of Mu
nieh, the object glass of which will 
be transported to Catania at the ap
proch of winter, and mounted in a si
milar instrnment. 

Owing to the perseverance of Prof. 
Michael Stefano de Rossi of Rome, the 
editoroftheBolletino del Vul
c a ni s m o It a 1 i a no, seismological 
observations are now made in more 
than 50 towns in Italy. Re has also 
applied the microphone to the detec
tion of slight subterranean noises, 
which in some districts may be heard 
at almost any hour of the day and 
night. Both in his obseTVatory in Rome 
near the Ara Coeli, and also at Rocca 
di Papa, be affirms that be has often, 
while watching the point of a seismic 
pendulum in a microscope, and simul-
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rendszeresebb tudománynyá vált mint 
az előbbi időkben, és ezen haladásra 
nagy befolyással volt a seismologfai 
(földrengési) megfigyelő intézetek fel· 
állitása, hol önmüködő készülékek 
jegyzik fel a földnek minden rezgését. 
A vezuvi observatorium volt az első, 
mely tudományos alapon berendezte
tett és minden évben nagybecsű 
jelentéseket bocsát ki De még egy 
év letelte előtt egy nagyszerű seismo
logiai ob§ervatorium lesz kész Európa 
egyik legsz'ebb pontján. Tizenhat éve 
már, hogy Zachiai, a római királyi 
csillagász és Sil vestri, a Cataniában 
lakó vulkánkutató, nem szüntek meg 
az Etna csúcsán emelendő obsrrvato
rium kérdésrt sürgetni. Fáradozása.ik 
végre is czélhoz vezettek és ennek 
megvalósításához ugy az olasz kor
mány mint Catania városi hatósága 
bőkezűen hozzájárultak. A tervezett 
obsrrvatorium közel 10,000 lábnyi 
magasságban lesz a hegyen és teleg
raphiai összeköttetésben lesz egy ha
sonló observato1iummal. mely Cata
niában a tenger fölötti 24 láb ma
gaságban fekszik . Szintoly összekötte
tései lesznek a körül fekvő jelentéke
nyebb városokkal, u. m. Aci Reale, 
Randazzo, Palermo, Aderno, · Bronte, 
Siarre és Linguaglossa · városokkal. 
Lesz benne egy szép refractor-távcső 
(Merz müncheni gyárából), melynek 
tárgylencséjét átél közeledtével min
dig le fogják vinni Cataniába és ott 
egy hasonló készülékbe beilleszteni. 

Michel Stefano di Rossinak, a 
római Bolletino del Vulcanismo Ita
liano kiadójának köszönhető, hogy most 
már Olaszországuak tBbb mint 50 
városában tétetnek rendes földrengési 
megfigyelések. Rossi a microphon~ 
alkalmazta a legcsekélyebb földalatti 
morajok felfedezésére, melyekről ki
tünt, hogy bizonyos vidékeken éjjel
nappal minden órában hallatszanak. 
Azt állitja ő, hogy ugy római obser
vatoriumában az Ara Coeli közelében, 
valamint a Rocca di Papán gyakran, 
mialatt microsr.opon át a seismicns 
ingát megfigyelvén egyuttal a tele-

13 
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taneously applying the telephone to phont tartotta füléhez,az utóbbiban éles 
his ear, heard barsh sounds in the recs gő hangokat hallott, abban a pil
latter at the instant when the pen- lanatban, mikor az ingát mozogni látta. 
dulum has been seen to quiver. Végre egy pillantást vethetünk 

We may for a moment advert in azon módszerre, mely most a kitörés
conclusion to the method which is now beli kőzetek vizsgálásánál annyira di
so much in vngue for the examina- vik, t. i. a vékony-csiszolatok készité
tion of eruptive rocks, by reducing sére és azoknak mikroszkop alatt po
them to very thin slices, and then larizált fényben való vizsgálására. 
:examining them under the microscope Ez az eljárás ép oly pontos mint 
by polarised light. The process . is érdekes és általa könnyen ismerhe
botlí accurate and elegant, and by its tök fel a különböző, de látszólag egy
·means, an insight into the differen- forma kőzetek összetételében lévő el
ces of composition which may exist térések. Obsidiánokban, melyeknek 
in two apparently similar rocks, is anyaga egyneműnek látszik, erős micro
obtained without difficulty. Obsidians scopicus nagyítással vizsgálva, igen 
are seen under such conditions, to be apró kristálykáknak vagyis crystalli
almost uniform in structure, buta high teknek egész rajait lehet felismerni. 
microscopic power reveals nebulous_ És a mint a csaknem szövet nélküli 
1atches which are made up of very üvegnemü közettöl átmegyünk az in-

- minute crystals or c r y s t a 1 i te s. And kább kristályos szövetű kőzetfajokhoz, 
as we pas·s from these glassy almost látjuk, hogy az üvegnemü alapanyag 
siructureless rocks, to rocks of a more mindinkább visszalép, a kristályok 
and more crystalline structure, the terjedelemben és számban gyarapod
glassy ground mass gets less and less, 1 nak, mig végre - a gránitnemü kőze
tbe crystals b.ecome larger and more tekben - oly tömegekhez jutunk, me
abundant, until in granitic rorks we 1 lyek csupán csak kristályokból, minden 
·arrive at masses of crystals without alapanyag nélkül állnak. A typusos fo
·any ground mass at all. A good example kokra jó példát szolgáltat a bazalt: 
of three typical stages is fmnished by G ab b ró n a k nevezzük a legtökélete
b a s a 1 t. G ab b r o is its highly crys- sebben kristályos válfajt, mig tachylit 
tallized granitic form ; while t a ch y- az egészen üveges vagy obsidianos mó
l i te is its glassy or obsidian form; ·dosulata; a tuhjdonképeni bazalt pe
and--. hasalt itself is the lavaform, viz. dig a lávaállapotnak felel meg, t. í. a 
the form in which we find a glassy melyben egy üvegnemü alapanyag crys
parte or groundmass with crystalli- talliteket és világosan kivehető na
tes and distinet larger crystals are gyobb kristályokat elszórtan tartalmaz. 
distributed. Érdekes vizsgálatok foglalkoztak 

Some curious researches have been ujabb időben a kristályok üregeiben 
lately made on the liquid and gaseous néha található folyadék vagy gáznemü 
bodies sometimes found in the cavities anyagokkal. Ily zárványokban talál
of crystals. Sometimes these are hy- tattak hydrogen-szénvegyületek, me
drocarbons, like some of the mineral lyek a kőolajfajtákhoz hasonlók; nem 
'oils, not infrequently the inclosed sub- ritkán a színtelen folyadékzárvány 
stance is liquefied carbonic acid gas, folyósított szénsavból áll, mely gáz 
- a gas which requires a pressure of egy 600 fontnak megfelelő nyomást 
600 pounds on the square inch to li- igényel, hogy a v:z fagypontjának 
quefy it at the freezing temperature hőmérsékleténél sürithetö legyen. Ez 
of water. This is sufficient proof ofthe elegendő tanubizonyság arra a rop

·great pressure under which crystals are pant nyomásra nézve, mely alatt a 
;nsuelly förmed. kristályok rendesen képződnek. 

[ 
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Biró LaJos: .Adatok Zemplén megye természetrajzi ismeretéhez. 
(II. Dr. Chyzer Kornél gyűjteményének bogarai.) 

(Contributi~nes ad faunam Comitatus Zempléniensis in Hungaria 
superiore. Coleoptera collectionis Dris Cornelii Chyzer.) 

.. A legközelebbi id?kig Zemplénmegye az álattanilag kevési:ié ismert 
terul~te~lrnz tartozott, kivált a bogarakat illetőleg. Zempléni bogarak neveivel 
legeloszor a „magyarországi futonczfélék" né\1sorában találkozunk · ezeket 
dr. Horváth Géz a ur, a hazai Hemipterák kitűnő tanulmányozÓja gyűj
tötte és küldte fel a nemzeti muzeumnak. ') 

. , Azutá~ ~ 87 f nyarán . M o c s ár y S á. n do r nemz. muzeumi örsegéd 
~u az akademia es nemzeti muzeum megb1zásából gyűjtés véo-ett Zemplén
Cí:i ,Ungmegyébe utazva, három heti tartózkodása alatt Homo~nán és kör
~yeké~ ked~~~cz tanulm~nyának tárgy~in a Hymenoptei:ákon kívül, boga
ia~at is gyujtott. Egy kirándulást a V1ho-rlatra is tett. Két kisebb gyüjte
meny. nem ~gész~n ,pontos és megbizható adatait is felvéve, az akadémiához . 
benyuJtott Jelenteseben 438 zempléni bogárfajt sorol fel a dr. Horváth 
adataival együtt. 2) 

Ily rövid idő azonban a legszorgalmasabb és leggyakorlottabb tanul
má~yozónak ~.em enged .meg többet, mint hogy csak igen vázlatos képét 

É
nyuJtsa a ten~let rovarvilágána~. Ez a tárgy különben is kimeríthetetlen. 

\'ek. hosszu .es fára~z!ó munkáj.a kell ~.sak ahoz, hogy megközelítőleg is 
fe~tá1Ja valaki egy v1dek állat-kmcsét. Osszegyüjteni sok ezernyi apró lényt, 
~1ket egyfonnákn~k lát a ~ozzájuk nem szokott szem, mik közt a különb
seg.et csak a nagyitó mutatja meg; a fejlődött tudomány rendszerébe illesz
tem a tem,érdek apró alakot, miket minden rendszer nélkül tár elönkbe a 
nagy termeszet. 
, ~zt a nehéz feladatot tűzte maga elébe dr. C h y z e r Kor n é 1 ur 
iei;iple~megye .. [ára.dhatlan szellemű főorvosa. Tüzetesen átvizsgálni a me~ 
g1 e~, „ osszegyuJt~m a reá .. ~onat~ozq természetrajzi adatokat, s maradandó 

. e~lekul fe~tartam. azok gyujtemenyet. A megye növényzetét szép gyüjte
~enyé.ben oss~e~lhtotta már, azután az állatvilágot vette sorba. Az állat-. 
világ ismer~~teset a halakkal maga .kezdte meg. 3) A rovarok egyik legna
gyobb r~ndJenek,, a ?ogaralmak '. mmt a mely több évi szorgalmas gyüjtés 
~1tán legjobban kepv1selve ~an, feldolgozásával engem bízott meo-, s nekem 
jtltott . a szerencse ~egutóbbi esztendőkön át tartott együttes gyŰjtéseink és 
buvárkodásunk e teren való eredményét a t. szakosztálynak bemutatni. 

Dr. Ch. y z e r K o rn é 1 ~rnak megtisztelő bizalmáért, melylyel nekem 
a~~al.~at nynJtott az ország egyik legsz~bb me~yéjének ismertetéséhez járulni, 
k~szonetet mon~va, egyuttal kedves kotelessegemnek tartom megemlékezni 
mmdazokró.l, kik e terhes mű létrehozását elősegítették s nekik ugy a 
magam, mmt a gyűjtemény tulajdonosa dr. Chyzer K o i'. né 1 ur részéről 
hálás köszönetet kifejezni. 

' ) F r i v a 1 dsz k y J á n o s : Magyarorsz. téhelyröpüinek futonczféléi. (Carabidae). 
Akad. ért ek. a term. tud. köréből. 1874. IV. k. 7. sz. 

2
) M ~e sár y Sándor: Adatok Zemplén- .és Uugm. faunáiához. M. T. Akad. 

Math. Termeszettud. Küzl. XIII. köt. 187.'i. " 
3

) eb y z e r K 0 r Dé 1 : Adatok Zemplén megye termé8zetrajzi ismeretéhez J A 
halak. A mag3 aromági KárpátegJesület évköuyve IX. évfolyam 1882. 1. füzet. · 
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Első sorban és mindenek előtt köszönettel tartozunk F r i v a 1 ds z k y 
János kir. tanácsos s muzeumi igazgatóör urnak, ki ugy régibb tanulmá
nyaim alkalmával éveken keresztül, mint a jelen munka összállitásakor is 
nemcsak a muzeumi gyűjteményeket, a legnagyobb liberálitással rendelke
zésemre bocsájtá s a legnagyobb készséggel oktatott, buzditott s utba igazi
tott; de a nehezebben, összehasonlitás nélkül meg · sem határozható fajok 
meghatározását maga sziveskedett teljesiteni, miáltal e munka becsét s meg
bízhatóságát neki köszöni. Csakis az ö közreműködésével állapithattam azt 
meg, hogy mely fajaink ujak az ország faunájára nézve. 

Munkám második szellemi támasza dr. E p p e 1 s h e i m E. ur volt 
Grünstadtban, Bajorországban - a Staphylinidák legkitűnőbb buvára, ki 
minden e családbeli · rovart revideálni s részben meghatározni szives volt. 
Neki köszönjük a nemcsak az országra, hanem a tudományra nézve is uj 
fajnak, általa H o ma 1 o t a Ch y z e r i nek nevezett faj felismerését, s az Apion
fajok pontos meghatározását. 

A gyűjteménynek, mit mi dr. Chyzer urral egyedül a legnagyobb 
igyekezet mellett sem lettünk volna képesek oly tökéletessé tenni, jelen
tékeny szaporitását több igen ügybuzgó társunknak köszönjük, kik saját 
vidéköke~ nagy szorgalommal buvárolva, gyüjtéseiket Tendelkezésünkre bo
csátották s ez által lehetővé tették, hogy a megye több pontja egyenletesen 
át lett kutatva, s meg lett ismerve, névszerint: 

M at o la y Kár o l y orvosnövendék barátom, ki a nyári szünidő alatt 
Homonna-Olyka környékét szorgalmasan átkutatva, sok érdekes éjszaki fajt 
talált itt fel. 

Ma t h i a sz József községi iskolai tani tó urnak N agymihályban, -
és Zs e 1 tv a y Bogdán községi iskolai tanító urnak Varannón, kik lak
helyeik környékét igen szorgalmasan átvizsgálva, sokat gyüjtötték. Utóbbi 
helyrö,l számos érdekes adatot köszönünk még R a is z G i z e 11 a kisasz
szonynak is. 

Dr. Kun Z o 1 tán főiskolai orvos ur Sáros-Pat~kon, ezen város nagy
teijedelmü határa rovaraival gazdagította a gyűjteményt. 

A hegyaljai katlan egyik legérdekesebb pontját, Tolcsvát ifj. F r i t s 
~ ó z s e f barátunk, (kitől a megye Lepidopt~ráinak · leirását váijuk) , és 
0 r dög h Dáni e 1 ur szakértöleg kutatták át régibb idők óta, s gyűjte
ményeik Coleopteráit, részben unicumokat, készséggel engedték át, ezen 
mondhatni megyei muzeumnak. , 

A tokaji l;iegy érdekes Coleopterái közül kevés kerülte ki S z ab ó 
S á n do r gyógyszerész ur figyelmét, ki ritka buzgalommal és nagy sikerrel 
gyüjtött számunkra; míg Szerencs és környékének átkutatását dr. Pa c z a u e r 
~ ó r ur teljesité. 

Végül nem hagyhatom emlitetlenül, kit, ha nem félj e gyűjteményéről 
volna a szó , legelöl kellene említenem , Ch y z e r K o r n él n é asszonyt, 
kinek nemcsak ltj fajok, de uj genus (Anisosphaera problematica. Tö
mösváry) felfedezését is köszöni a tudomány, s ki nemcsak a legbehatóbb 
gyűjtés, de a minMn oldalról érkező küldemények legügyesebb s kitartó 
feldolgozása és elrendezése által is támogatott bennünket. 

. Csakis ily támogatások mellett volt lehetséges néhány év leforgása 
alatt ezen teijedelmes megyét annyira átfürkészni, hogy ma 661 nemből 
1994 . faj Coleopterát ismerünk Zemplénből , melyek közül 28 faj az 
o r s.z ág_ faunájára nézve is uj; s ez által Zemplénmegyét rovará
szati tekmtetben Pestmegye után a legismertebbek egyikévé tenni. 

Fogadják ezéd az · emlitettek ·ismételt köszönetünket. 

• 
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. Bevezető soraimat azon óhajom kifejezésével :zárom be; vajha azon· t. · 
buvárok és gyűjtök, kik a jelen munkában fáradságuk eredményét és sikerét 
látandjá~, ez által b_uzdittatva érezz·ék. ~,agukat gyüjtéseilr folyfatásárn, hogy 
k~tatás.mk. által a megkezdett művet idovel a lehető legnagyobb tökélyre 
kiegészitem s az állatvilág más osztályaira is kiteijeszteni lehessen! 

Tasnád, január l-én 1883. Bir6 Lajo&. , 

_Zemplénmegye földrajzi fekvésének megfelelöleg, mint általában hazánk 
állatvilága, Középenrópa állatfajait tünteti fel, melybe a déli lapályon; kivált 
a fntó homok területen,. Keleteurópával, jelesen Déloroszországgal, az északi 
magasabb hegyeken pedig Északenropával közös fajok vegyülnek. · 
, E _,terüle~ 6194 négyszög kilométernyi helyet foglal el, nyullábra em-

lekezteto alakjával Gácsország határszélére támaszkodik s innen majd ·ki
szélesedve, majd összeszorulva, 17 l kilométernyi hosszuságban a Kárpátokról 
a, n~gy magyar síkságra egész Miskolcz alá s a Tisza partjáig nyúlik le. 
~-gy1.~e" hát ~z„ o:szág_ le~ho~sz~bb megyéinek, s hosszu futásában oly kü
lo~bozo fekvesu ,es k~imáJU y1dekeke~. vonul át, hogy m~n~hatf!.i, az ország 
mmdenféle term~szetu helyeit egyesiti magában. Feltaláljuk itt a színes 
fekete agyagtalaJn lapályt, a könnyü futóhomokot s az ái·vizlátogatott mo
csáros _}ielyeket; a világbii;ü bortermő Tokajhegyalja m{ivelt középhegységeit 
az erdos h~gyek váltják fel, mik észak felé húzódva fokozatosan magasabban 
nyulnak, m1g végre a. határokon az all:\avasi tájat érik el. Tulajdonképeni 
havas azonban már nmcs a megye területén vagy közvetlen közelében. 

E külöi:tbözö geographiai és physikai viszonyoknak megfelelöleg az 
állatok elterJedése is változatos. A hőmérséklet, a domborzati viszonyok s 
~ ~ö~ényze~ külön-kül_ön. feltételeke~ nyujtanak, s minden ál~at azt a helyet 
J,~1~s1 fel es ott. t_enyeszi]r, hol testi. s~ervezetének s életmódjának megfelelő 
k?nllméi:iyek ~eg1tik; ezert egyes v1dekeknek klimatikai és más physikai 
vi~zonya1 szermt módosul a különböző fajok jelenléte. .I!;y különböző ter
~e~zetü helyekn~k megvannak a m~gok, je_llemzö fajai azon kosmopolitákon 
lnv~l, melyek mmden helyen _feltalálJ~k es J_ól érzik magokat. E tünemény 
?kait. az_?n?a!l csa~. akkor fogiuk meg1smerm, ha már az egyes fajok elter
Je.~ési koret ism~IJUk. Nagy fontosságu tehát az állatok hazájának s elteijedési 
korének prntos ismerete, mert ez nemcsak annak a vidéknek hanem az 
országnak klimatikai és más természetrajzi viszonyaira vet világot. 

Megyénk t· rületét állattani tekintetben fel lehetne osztani a különböző 
tengerszin feletti magasság szerint, azonban a nélkül, hogy köztük szoro
sabb határokat húzhatnánk; mert maga a természet sem tart szoros határokat 
~gyik ~ más~kba képez áti:i;ienetet, sőt sok helyen a hegyi vidék faunája össz~ 
is f?lyik a s1~ságéval ~md a mellett legalább egyes képviselőkben min
demk megtartJa a maga Jellemét. A legnagyobb ellentét azonban mindig a 
legmagasabb és legalacsonyabb fekvésü vidék közt van, mert a kettő közt 
10 -15 mértföld már elég válaszfalat képez. 

Zemplénmegye síksága a nagy magyar-alföld északi szélére terjed. 
E síkságnak egy kis részét a tokaj-hegyaljai trachyt-hegyláncz a közvetle
nül alatta elfolyó Tiszával elzá1ja a többitől. Igy áll itt elő az alföldi me
clencz~nek egy kis, öble, melynek széleit Tarczal, Mád, Tállya, Szerencs 
s ,a. tole nyugatfele vonul? dombsorok és az alsó Hernád határolják, s mely 
~eh fel,~vel. a -~agy_ alföld~ síksággal fügfS össze .. Ez öböl külön jellemét pár 
.Jellemzo faJ :untet1. fel; ilyen a Chlaemus fest1vus és Zabrus blaptoides, 

,,. melyeket e s1kon, kivált Szel"encs körül, s.zámos példányban találunk, mig a 
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bodr~gkö.zi síkság hasonló természetü. helyein épen nem leltük fel. Jel
lemzo faJ?k, ~elyeket hazá~k más hasonló fekvésű vidékein is találtunk, Har
palus obhtus es Lydus trn:i;iaculatus Szerencsnél, Púrpuricenus bndensis 
M.ádról, Chrysomela hunganca és Harpalus pygmaeus Tállyáról. A több'i 
faJokban m~g~gyez a bodrogközi lapálylyal, melyet északkeleti hosszábau 
~,iszka, E1:doben.ye, ~olcsva,.Sárospatak és S.-A.-Ujhely bortermő hegyei koszo
~ uznak; d~lkelet: szele a '.1'1szán át a nagy síkságba olvad Szőllőskénél és 
~empJe?-nel e s1kság ágai. az Ondava-Tapoly és Laborcz folyók mentében 
esz~k1 irányt ve~znek, s m1g. keleten az ungmegyei lapálylyal lép összeköt
tetesbe; Nagym1hálynál a V1horlat hegyláncza szorítja össze, s itt két áO'ra 
oszolva Homonna és Varannó fölött vész el a hegyek közt. \ " 

. A szerencsi lapál;yi ö}löl s a bo~~ogközi lapály közé az epeijes-tokaji 
ti„a~.hyt-lrngyláncz végso csuc~a, a tokaji Kopaszliegy ékelődik. Távolról egész 
ko~:ul '„ .?ár~ely old~~ról ~ekmtve , egyforma hajlásunak látszik. Tetejéről 
gy?ny~ru k1l~t~s ~J:~ik ; . d.~l felől az alföld lapálya mint óriási sakktábla, 
tar~ázva a kulonbozo ,szmu bevet~tt földekkel, a kanyargó Tisza ezüst sza
lag1ával; a láthatárt eszakon a .vllághírü Hegyalja szegi be, mindkét végén 
e~y-~gy. s.át?rala~u hegygyel, mmt a Hegyalja régi leirója mondja: HeO'y-
alJa mc1p1t Ili Sator, desinit in Sátor. " " " 

. A tokaji K?paszhegy~!1 a dombvidéki fauna teljesen összefoly a lapályi
v.~l, ar;iaz~k a ~1ksá~ra leJonnek; ezek a hegy csúcsáig felhatolnak. E hegy 
tove ~epez1 legesza~1b.b pontját egy Délkelet-Európában honos hangyafajnak, 
a Myrn~ecocys~us _viaticusnak. Itt találtuk a nem rég leirt Eucera Perézi. 
Moct.O' r~tka i:ie~faJt, mely eddig Buda :idékének képezte jellemző sajátját. 
A bo.,,aiak koz~ll a nevezetesebbek Gyrmus minutus, Xantholinus distans 
N ecr.ophorus m.terruptus, Cardiophorus rubripes, Corymbites insitivus' 
c.temopus sulfunpes, Meloe nralensis, Larinus Iatus Baris nitens Pilemi~ 
lursut~la; ~zenk~vül a Stenus bifoveolatus nyugat-e'urópai fajt hazánkból 
csak mnen 1srneiJük. 

Tolcsva„ és ;idéke egyike a legérdekesebb vidékeknek. Az északi hide
gebb ~~elekto! ve~v,~ a bodrogközi lapályba ágazó szük völgyben fekszik, 
nag~~~IJedelmu szolo,?e,gyek k~_zt.; e szőlők már nem teijednek a hegyek 
teteJeig,t- ot~ ~~r erdoseg ~:zdo~1k, mely, rendesen a hegyek északi. oldalára 
vonul ~"· Tei;iedelmes erdoségeiben a ven tölgyek kérge s odvas belseje 
~edvezok a rovarok szapor~dásá~·a Igen vén fákból álló erdőt már nagyon ke-
1.es.et tal~lhatunk a He&'yalJán, rnnen van, hogy ilyen helyeket kedvelő bo
ga1<.1ka~ Jóformán csak itt gyűjthetünk. Ezek közé tartoznak Ptilium caesum 
a. le~ kisebb z~mpléni ?og.á~·, Ipi~ia 4 no tata, Apistus Rondanii, Osmoderm~ 
E\emi~a' Gno~·n:?-ns vanab11is , Di~e~·c~ Berolin~nsis, Eurythyrea scutellaris, 

ate1. )M:eg.eilei, Megapenthes tibiahs , Ludms ferrugineus , Orthoplenra 

Dsangmmcolhs, Hylecoetus dermestoides, Menephilns cylindricus Eryx ater 
ryophthorus lymexylon. · ' ' 

B '.1'?1csvát és ~idékét jellemző fajok ezeken kivül Blethisa multipnnctata 
.emb1d10n Dalmatrnum , Tynu,; mucronatus, Orphilns glabratus Anoxi~ 

p1losa, Let~rus apterus, Melolontha albida, Anisoplia segetum cyathiO'era 
lata,, Cetoma hungarica, Anthaxia candens, Acmaeodera 18 O'l~ttata tfavo~ 
fasciata,. Ochthenomu~ teuuicollis, Pentaria badia, Epicauta r~fidors1~m, Ha
pa1us . bipunctatus, Lwphloeus lentus, Dorcadion cinerarium AO'apanthia 
C8ardm. Hazánkba~ először találtuk Tolcsván Hypocyptus l~eviu~culus és 

árospatakon Crep1dodera Salicariae fajokat. 

A megye egész területén a legjobban átkutatott tér lakóhelyünk S.-A.- 1 
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Ujhely környéke. A Zemplénmegyéből ismeret~s bogarak. nagy részét egy
szersmind innen is ismeijük. Fekvése mutatJa már, mily változatos lehet 
rovarvilága. Maga a város a Hegyalja északkeleti végén fekszik, a Rongyrn 
völgyének a Bodrogközbe torkoJ,~~ánál. Közvetlen~!,,~ város felet,t tö?.b ,hegy
csúcs emelkedik, melyeknek szolovel beültetett leJtOJe felett gyer novenyze,~ 
tengődik a sziklás talajon; ilyen a Kopaszka és Várhegy. Itt fordult elo 
Chlaenius Dejeanii, Feronia aterr~ma, Harpalus hospe.s, hotte~totta var. sub
sinuatus tenebrosus, Ocalea badia, Ctemstes palpalis, Batnsus venustus, 
Scydma~nus claviger, Catopomo!'phus a~enarius ( edd~g . ~supán ~rdélyből), 
Cyrtusa latipes, Orthocerus muticus, Rh1zotrog~s a.ssimihs, E~cmetus hae
morrhoidalis, Pedinus fallax, Ochthenomus tenmcolhs, Phytoecia rubropunc
tata. Razánkban először gyűjtve az Apion dissimile. 

Az erdős hegyek közt már a magasabb hegyvidékek képviselőivel is 
találkozunk a középhegységeket jellemző fajok közt. ~tt ~alál~u.k ~ Ca.r~bus 
obsoletus var. Carpathicus, nemoralis, glabratus, Cymmdis m1har~s, Licmns 
Hoffmanseggii, Patrobus excavatus, Sphodrus punctatus, Feroma oblon.go 
punctata, Schueppelii, Gyrophaena laevipennis, . bihamata, ma~ca, Qued1?s 
xanthopus, scitus, limbatus, Euaesthetus ruficap1llus, Compsochil~1s palpahs, 
Homalium iopterum, Euthia scydmaenoides, Ptomapha&'lls colono1des, Elater 
Megerlei, Telephorus discoideus, Malthodes spretus, Las1oder~a l.aeve, Platy~
celis gages, Osphia bipunctata, Otiorrhynchus coarctatus, Sciaph1~us Haml?ei , 
Hylobius fatuus, Rosalia alpina, Exocentrus Clarae, Strangaha revestita, 
aurulenta, Lithophilus connatus ritkább és jellemző fajokat. 

S.-A.-Ujhelytől mintegy négy kilométernyire a Bodrog folytatja ka
nyargós utját; partján Bereczkivel szemben szép tölgyerdő t~rül el, m~ly
nek árvizlátogatott terét gyakran meglátogattuk. A folyó partJán nem y1tka 
a Feronia subcoerulea és Bembidion laticolle, itt találtuk a Leistus p1ceus 
magas hegyeken élő fajt is, melyet a Bodr?g valamelyik mellé~f?,ly;?ja sodo~·t 
icle. A fák tövénél földben , vagy oldalaikon a moh alatt keso oszkor es 
télen százával tanyáz a Dasyglossa prospera, mely hazánkban más helyen 
eddig még nem észleltetett. . 

A Rongyva keskeny lapálya és a Bodrogköz közé egy kisebb hegycso
port ékelődik be. Legmagasabb csúcsai sem haladják. a 200 m~tert a ~en: 
O'erszin föliitt. Van a~onban e hegycsoportnak egy saját állatfaja, a czekei 
~rdőben falevelek alatt felfedezett uj faj, Homalota Chyzeri. Epp. Itt találtuk 
még a nevezetesebb bogárfajok közül a Carabus arvensis, Hy~roporus Genéi 
Ochthebius margipallens, Phloeopora major, Astrapaeus Ulllll, Platyst~etus 
capito, Ebaeus ater, Laena Reitteri, Salpingus ater, Bradybatus subfasciatus 
és Dapsa denticollist. 

Természetrajzi tekintetben megyénk egyik legérdekesebb részét a Szo
motor és Páczin körül elterülő futóhom0k képezi. A rovarok fajszá_ma a 
homokterületeken sohasem nagy, de igen jellemző. Kivált a Hymenopterák 
rendjéből fordultak itt elő igen érdekes fajok, melyek azelőtt csak a p~st
megyei és a bánáti futóhomokról voltak ismeretesek. A futóhomokot Jel
lemzik a Cicindela hybrida, literata, littoralis, Harpalus servus, Ateuchns 
pius, Microzoum tibiale, Opatrum pusillum, Lichenum pictum, N otoxus cor
nutus, Myorrhinus albolienatus bogárfajok. Legnevezetesebb azonban a Cop
ropbilus (Zonoptilus) piceus, mely azelőtt csak Déloroszországból vol~ 
ismeretes. Az első és egyetlen példányt, melyet a mnlt évben a szomoton 
homokon találtam, a nemzeti muzeumnak engedtük át. 

A bodrogközi lapályt, szegélyző erdőivel, s a hasonló természetü On
dava-Tapoly és Laborcz melléki síkságot, mely Homonnáig és Varannóig . 
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nyulik fel, következő fajok jellemzik: Polystichus vittatus, Platyderus rufus, 
Amara rufipes, Harpalus· rubripes var. margin,llus, Bembidion obsoletum, 
laticolle, Agabus femoralis, Microglossa pulla, marginalis, Euryporus picipes, 
Tachyusa laevior, Tachinus scapularis , Tachyporus formosus , Meglwronus 
formosus, Staphylinus chloropterns, Phylontlms corvinus, Plathystethus nodi
frons. Siagonium quadricorné, Cephennium delicatulum, Ptomaphagus um
brinu~, N ecrodes littoralis, Scaphisoma limbatum, Hister inaequalis, Cucujus 
sangvmolentus, Cryptophagus fasciatus, Atomaria gutta, unifasciata, .Der
mestes ater, Pelochares versicolor, Cetonia hungarica, Anthaxia auruleuta, 
lhanca, Agrilus cinctus, Cylindromorphus subuliformis, Malachius ·coccineus, 
Tillns unifasciatus, Bostrychus varius, Blaps abbreviata, confusa, reflexicol
li:s, Alphitopfoigns 4-pustulatus, Laena Reitteri , · Hypulns bifasciatns, Dir
caea 4-maculata Melandrya dubia, Omophilus Proteus, Pelecotoma Fennica, 

. Meloe decorus, Cerocoma Schreberi, Mühlfeldii, Halosymus Syriacus, Otiór~ 
rhynchus scabrosus, Mesagroicus obscurus, Pseudostyphlus Pilumnus, Antbo
nomus rufus, Acalyptus rufipennis, Tychius ~rietatus, Scolytus castaneus, 
Rhamnusium bicolor, Grammoptera holosericea, Oberea Euphorbiae, Clytra 
chalybea. Combocerus gl;:ib.er, Epilacbna Argus, Hyperaspis concolor. 

„ A zempléni hegyek sehol sem hágnak oly magasra, hogy elérnék az 
erdoten~észet h~tárát; a legmagasabb csúcsok is tetejökig erdővel fedvék. 
Az eperJes-tokaJI hegyláncz, legmagasabb csúcsát Sárosmegye határán a 
~imon}rn ·kép~zi (1092. m. magas) . E hegyen már a havasalji táj képviselői 
is f~llepne~ ; _1gy Fer~ma metall_ica, fossulata, Ha1 palus laevicollis, 'l'elephorm; 
alpmns, mgncep$, pilosus, Otiorrhynchus corvus, obsidianus, Tropiphorus 
elevatus, Omias Hanákii. Jobban ismeijük azonban a vihorlat guttini hegy
láncz két legmagasabb pontját, a Vihorlatot (1073 mét.) s a Szinnaikőt 
(1007 m.) A magasabb hegyvidéki fuuna határában honos Cychrus rostratus, 
attennatus, Carabus glabratus, Feronia oblongopunctata foveolata metallica 
Trech1~s palp~lis, . Bolitobi1:1s speciosus, Quedius me~omelinus, 'monticoln,: 
Baptohnus p1hcorms, Amph1chorum canaliculatum, Colenis immunda, Cych
ran;ius . 4-punctatu~, Thymalus limbatus, Rhjsodes sulcatus. Synodendron 
cylmd~·1cu~, Rosaha alpina, Callidium hungaricum, Leptura scutellata, dubia, 
macuhcorms, ?-J~archa. metallica, Chrysomela luctuos;t, intricata, Cacaliae, 
Phaedon Carmohcus faJok közép Európa legtöbb magas hegyi faunájában 
feltalálhatók t1gyan, mint ez megyénk legmagasabb hegycsúcsán a Ra
~askalá,~ (~ 1_90. m) tapas~talhattük, de a központi ·és alacsonyabb Kárpátok 
Jellemzo faJa1t is észlelhet1ük a Carabus irregularis obsoletus Linnei Feronia 

fit . " ~ ' ' ' ru a~·s1s, 1o~sulat~ sub sinuata, Schüppelii, Trechus pulchellus, striatulus, 
Quedms. dubms, L1thocharis Brancsiki, Stenus glacialis, Bythinus Reitteri, 
Carpathicus, Ruthenus, Sphaerites glabratus, Ptenidium turgidum, Athous 
melanoderes, Eros _Cos~_ardi, Telephorus alpinus, sudeticus, nigriceps, pilo
sus, Platyde~a DeJeann, Laena Reitteri, Otiorrhynchus obsidianus, Kratteri, 
corv~1s, a~nfer, fus?ipes, _morio, Phyllobius maculicornis, Polydrosus 
molhs, Om1as Hanák1, Trop1phorus elevatus, Hypera velutina, Scleropterus 
offensus, globulus, Chrysomela marcasitica, Hypnophila obesa Orestia 
arcnata fajokban. ' 
· A '.'ihorlatról Ochthebius exsculptus, Homalota validiuscula, lepida, 

au~.1~~n~~1s, Megac_ronus bicolor nyugot-európai fajokat hazánkban először itt 
gynJtottuk, valammt az Északoroszországban s Finnlandban honos Stelidota 
sexgutpata pár példányát. 

Összegezve mo~t már az elmondo~t.akat, a Zemplénmegyében eddig 
észlelt 1994 bogárfaJból a Carabu~ momhs, Harpalus rubripes var margi-
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nellus, Ochthebius exsculptus, Dasyglossa prospera, Homalota picipes, simil
lima, soror, validiuscula, sodalis, basicornis, a.utumnalis, laevana, lepida, 
tenera, fuscipes, parvula, Gyrophaena laevipennis, Megacronus bicolor, 
Tachyporus posticus, Conurus binotatus, Stenus bifoveolatus, Zonoptilus 
piceus, Stelidota 6-guttata, Apion dissimile1 Crepidodera Salicariae, Lon-· 
gitarsus pellucidus, Orthoperus coriaceus. Összesen 27 fajt találunk, me
lyek hazánk faunájában csak megyénkből ismeretesek, mig a Gyrop -
haena manca, minima, bihamata, Catopomorphus arenarius, Laena Reit
teri Erdélyből már ismen-e lévén, csak a szorosan vett Magyarország 
fannáj ára nézve tekinthetők uj szerzeménynek. Egy faj pedig az ujonnan fel · 
fedezett Homalota Chyzeri Epp. megyénk saját faja. 

Van· szerencsém ezek után bemutatni a t szakosztálynak az általnnk 
Zemplénmegyében gyüjtött bogarak névsorát részletes lelethelyeikkel. A 
rendszer, melyet összeállitásomban követtem, a Stein és W eise általánosan 
elfogadott rendszere. · 

A mindenütt található, vagy épen közönséges fajoknál a k. (közönsé
ges = ubique communis) és gy. (gyakori = frequens) jelzőt használtam. 
A hol pedig szükségt'snek tartottam az egyes lelhelyeket elő'sorolni, - ott 
a helynevek legnagyobb része, csak rövidítések által van jelezve, melyeknek 
magyarázatát a következőkben adom : 

Az. = K. Azar. 
B. = Alsó-Bereczki. 
Bar. = Barkó. 
Bly. =Bély. 
Br. =- Hom.-Bresztó. 
Cz. = Czéke. 
Czig. = Czigánd 
Eb. = Erdőbénye. 
Geszt. = Gesztely. 
Hel. = K.-Helmecz. 
Horn. = Homonna. 
Imr. =- Imreg. 
Jesz. = Jeszenő. 
Lab. = M.-Laborcz. 
Lel. = Lelesz. 
Mál. = Málcza. 
Mer. = Mernyik. 
Nm. vagy N. =Nagymihály. 
Oly. = H. és Sz.-Olyka. 
P. . S.-N.-Patak. 

Par. = Parnó. 
Pácz. = Páczin. 
Rab. vagy R. = Rabaskala. 
Rok. . H.-Rokitó. 
Sim. = Simonka. 
Sz". = Szerencs. 
Szin. = Szinna. 
s·zkő. = Szinnaikő. 
Szom. = Szomotor. 
Szől. = Szőllőske. 
T. = Tolcsva. 
Tar. = Tarczai. 
Tárk. = Tárkány. 
Ter. = Terebes. 
Tlya. = Tállya. 
Tok. = Tokaj. 
U. . .S.-A.· Ujhely. 
Var. = Varannó. 
Vel. = Velejte. 
Vih. = Vihorlat. 

Zemplén megye bogarainak i:endszeres jegyzéke. 

(Consignatio systematica coleopterorum comitatus Zempléniensis.) 

Carabidae. 

Cicindela carnpesfris L. k. 
„ hybrida L. U., T., Var., a 

szomotori és páczini fu
tóhomokon közönséges. 

Cicindela iylvicola Dej. A., Sim., 
· Var., Szkő, Rab. 
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Oicindela literata Sulz, var. Vien
nensis Schrk. Szoru 

" 
littm·alis Fab1'. Szom., ta-

vaszkor igen gyakori. 
. „ germanica L. k. 

Omophron limbatus Fab„. Var. 
1\lof?'ophilus rufipes Ciirt. U., P., Horn., 

Var., Szk., Vih. 
„ biguttatus Fab. k. 

Elaphrus ?'ipa1·fos L. k. 
„ am·eus Müll. Nm. 

Blet.~isa multipunctata L. Tol., ritka 
(Ordögh D.) 

Cychrus rosfrafus L. Vih., Szkő., Oly. 
„ attenuatus Fabr. Oly. 

Proc1·ustes c01·iaceus L. U., Tol., Szkő., 
Oly. 

Camiuy 

" 

" 

" 
" 
" n 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

nodulosus Creutz. Tol. 
int1·icatus L, erdős hegye

ken k. 
frregula?·is Fabr. Vih. 
auronitens Fab1-. Var. Escheri 

Pall. Rab., Vih., korhadt 
fákban. 

clathratus L. U., Rongyva 
parton. 

1·epercussus D1·ap.U.,P.,Var. / 
cancellatus Fabr. et var. k. 
,q1·anulatus L. et 1;a1·. k. 
arvensis Fab. Szöl., P. 
obsoletus Stu1·m. Rab. 

„ va?'. ca?"Pafhicus 
Pall. U. 

nemo~ alis. Müll. U. 
convexus Fabr. P., Szől. 
hortensis L. U. 
Linnei Panz. Vih., Rab., Oly. 
scabriusculus Oliv. k. 
Scheidleri Fab1·. k. 

„ vm· . P1·eyssleri 
Duft. Rab., fakéreg alatt. 

glabratus Payk. U., Horn., 
. Sim.,magasabb hegyeken. 

violaceus L. k. 
monilis L. Mál. Hazánkban 

itt először. 
Calosoma inquisito1· L. U., P., Az. 

„ sycophanta L U., P., T„ 
Var. 

„ se?·icum Fab1-. U. ritka. 
Nebria b1·evicollis Fabr. Szkő., kövek 

alatt. 

Le1'stus ?'ufomm·ginatus Du(t. U., 
Eb., Az. 

„ ferrugineus L. U., Vel., Bar. 
Var, Nm. 

„ piceua Fröhl. Sim„ Vih,. Rab. 
és B., a Bodrog · parton. 

Cliv1:na fosso1· L. Uj., Szöl., Szom., 
Bély Véke, Nm., Var. 

„ collaris Herbst. Var. 
Dy.schirius globosus Hbst. U., Som., 

" 
" 
" 
" 

Vih., Szkő. 
rufipes Dej. U. 
nitidus Dej. U., B . . 
politus Dej. U. 
aeneus Dej Szom., Bod

rog parton. 
BrachiniM crepitans L. k. 

„ explodens Duf't. k. 
D1·ypta dentata Rossi. U. 
Polystichus vittatus Brullé. Par. (Hor

váth.) 
Drom?'.us linearis Oliv. U., Cz. 

agilis Fabr. U., B., Bély. 

" 
" 

quadrimaculatus L. U., P., 
Bély, Az. Var. 

nig1·ivenfris 'I homs. U.,Nm., 
Var., Rom., Szkő. 

„ sigma Rossi. B. 
Bleclwus glabratus Duft. U., P., Sz., 

Szom. Horn. 
Metabletus obscuroguttatus Duft. k. 

„ pallipes Dej. U., T„ Szom, 
Var., Tárk. 

truncaiellus L. Par. (Hor
váth.) 

Lionyclms quadr1llum Duft Tol. pa
tak partján. 

Amblystomus metallescens Dej. var. 
niger Heer. U., Szom. 

LelJia cyanocephala L. U., Tol. 
chlorocephala. Hojfm. U., Sz., 

Par. (Horváth,) 
" C?'UX min01· L. U„ 'r., Var., Szol. 
„ humemlis St. U., Sz. 

Cymindis lmmeralis Fab. U., (ma
gas hegy) Szől., Szin. 

miliaris Fab. U., egyet
len példány a kopaszkán. 

. Panagaeus c1·ux major L. k. 

„ 

„ quad1"1:pustulatus St. U., 
· Var. 

Callistus lunatusfFabr:U., T., Var., Az 

/ 

Chlru.m:us Dejeani (Sol.) Dej. Gö
rögországban honos szép 
faj, melyből néhány pél
dány a temes - megyei 
Grebenácz falunál s Bu
dapestnél találtatott. Uj
hely ben a Várhegy déli 
lejtőjén gymnasinmi ta-

" 

" 
" „ 
" 

nulók leltek egy példányt. 
f estivus Fab. déleurópai 

faj , mely Szerencsnél 
nem ritka. 

spoliatits Ross1:. U., T., 
Tar. Sz. 

vestitus Payk. 'T., Var., 
Szin. 

nitidulus Sckrk. Nm., V a.r. 
tibialis D~j. Nm., Var. 
nigricomis Fab. vm·. me-

lanocornis Dej. U., Var. 
tristis Schall. U., Nm, 

Horn, Vih. 
Oodes helopioides Fabr. U., Szom. 
Licinus depressus Payk. Szin., a 

Cziróka partján. 

" Hojfmanseggii. Panz. U. 
Magas hegy, Vih. 

Badiste1· bipustulatus Fab?'. k. 
„ sodafü Duf t. Bereczki. 
„ peltatus Panz. U, P., Var. 

Bi·oscus cephalotes L. U. 
Pat1·obus excavatus Payk. U., (Bod

nárvölgy) Szkö. 
Sphodrus leucophtalmus L. U., T. 

„ punctatus Dej. U. hegyek 
közt ritka. 

Calathus cisteloides Ill. k. 
„ melano ephalus L. Bar. 

Dolichus jlavicomis Fab. Sz. 
Platynus jimceus Scop k. 

„ livens Gyll. Szől. 
dm·salis Pont. k. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
„ 

" 

albipes Fabr. Szin, Nm. Tol. 
oblungus Fab1·. B., (Bocl-

rogpart.) 
marginatus L. Rad. 
sexpunctatus L. Var., Szin. 
Mülle1·i Hb~t. U., Mer., Var., 

·Nm., Oly. 
Aust?-iacus Fabr. T ., Tok., 

Az., Nm., Rad. 
lugens Duft. U., P., Nm., 
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Platynus viduus Pz. Va?'. moestns 
Duft., _k. 

" 
" 

antennm·ius Duft., k. 
atratus Diift. U, T., Szől., 

Nm, Ter. 
„ micans Nic., k. 
„ piceus L., U., P., Nm. 

Olisthopus rotundatn' Payk. 'l'lya, Az, 
„ Stm·mii Duft. Var. 

Stomis pumicatus Pz., U., Var., Szin. 
Platyderus 1·ufus Duft. Szin. 
Feronia punctulllta Fai. U., Tok., 

Szom. 

" 
" 

" 

" 
„ 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
„ 

„ 

" 
" 

" 
" 
" „ 

cuprea L. et vm·iet. affi
nis St., k. 

ve1·úcolor St. Szin., a Cziróka 
partján. 

lepida Fab. D., Var., Vih., 
Szin na. 

siiicoe1·ulea Quens.U., a Bod
rog partján. 

picimana Duft. U., Var., 
vizpartokon. 

Vel'nalis Pz. u„ Szől., Szom., 
Bly., Var. 

„ var.maritimaGauf. 
U., Szom ritka. 

atle1·ima .Pay k., U. Kopasz
kán kövek alatt. 

nigra Behalt. U., Az , Nm., 
Var., Horn., Vih, Szkö. 

vulgaris L., k. 
nig1·ita F., Szkő., kövek alatt. 
anthracina Ill. U., T., Hel., 

Nm., Var., Szin. 
gracilis Dej. U., Tok. 
interstineta Stunn. U., T1y., 

Mer., Var., Szkő. 
st?-enua Pz. U., T., Nm., Az. 
diligens Sturm„ Horváth 

gyüjtötte Zemplénm.-ben. 
oblongupunctata Fab1'. U. 

Vih., Szkő. 
rufita1·sis Dej. Vih., korhadt 

fákban. 
melas C1·e1ttz. k. 
fossulata Schh, Sim., Vih. 
foveolata Duft. Vih. 
metallica Fabr. Sim„ Szkö. 
subsinuata Dej. Vih. 
striola Fab1„ k. 
ca1·inata Duft. P., Az., Szkő, 



Feronia ovalis Dilft. Sim., Szin. 
„ parallela Dvft. U., Tllya. 
„ Schueppelii Pall. U., Vih., 

Szkő, Rab. 
terricola Fabr. U., Rok.) 

Oly , Szkő, Vih. 
Amm·a 1·ufipes Dej. U., réteken, P.) 

Sz. 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

plebeja Gyl'. Mocsáry gyüj
tötte Rom. 

sfoiilata Gyll U., Sz., Vel., 
Az .• Vel., Var, Nm. 

ovata Fabr. Vel. 
nitida St1·m. Szin , Vib. 
lunicollis Scli'iöclte. Sim. 
cm·ta Dej, Szin, Bar. 
trivialis Gyll. k. 
awmin,ita Payk. Nm. 
familiaris Duft k 
lucida Duft. T., Eb., Oly. 
ingenua Duft. U., P., Tok. 
aulica Pz. Szin., a Cziróka 

partján. 
convexivscula Mm·sh. Par., 

(Horváth). 
" fulva Deg. Szin. 
„ ap1·icm·1'.a Payk. Tol., P. Rad. 
„ patricia Duft. Var. 

Zabrus gibbus l!ab1'. Mád, Sz., Tar 
Tol, Nm. 

" 
blaptoides Creutz. Sz. körül 

nem ritka. 
DiachromtlS ge1·manus L. k. 
Anisodactylus signatus Ill. U. , Tok 

Szom. Nm) Var. 

" 
" 
" 

binotatus Fab. Tok., 
Zboj. 

var. spm·catico1·nis Dej. 
U., Nm. 

nemorivagus Duft. U. 
Nm., Var., Bar. Lab. 

Harpalus obsciwus Fab. U. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" n 

azureus Fab. U.,T.,Sz.,Var. 
1·upicola Stimn. Oly. 
puncticollis Payk. U., Tok., 

T., Czig., Oly. 
1ufibarbis Fabr. Tar., Tok. 
s1:gnaticornis Duft. Nm. 
hospes Sturm U., ritka. 
pubescens Mill. k. 
grisceus Pz. k. 
calceatus Duft. k. 
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Hr.mpal1ts ferrugineus Fabr. Szom., 
Nm. 

" 

„ 
„ 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

n 

" 

" 
" 
" 

" 

Hotteniotta Duft. U., Sz. 
„ vai·. subsinuatus 

Diift. ritka válfaj, U. 
laevicollis Duft. Sim., Vih., 

kövek s fakéreg alatt. 
honestus Duft. U., Szom, 

Bar. 
pygmaeiis Dej. Tlya, egyet-
len példány. . 

oblitus Dej. va1·ielas , Sz., 
egyetlen példány. 

Psittacu.~ Fow·c1·. k. 
r.teneus Fab1·. k. 
semipunctatus Dej. Tok., 

Szől. 
cupreiis Dej. U., Tol., ritka. 
discoideus Fab1·. k. 
mb1·ipes Duft. U , Szom. 

„ · var. ma1·ginellus. 
Dej. Hazánkban 
Parnón elő s zör 
(Horváth.) 

latus L. U., Tok., Nm. 
luteicornis Duft. Par.(Hor

vátb). 
tenebrosus Dej. U.) Ko· 

paszka. Hazánkban ezen 
kívül csak a Fertő kör
nyékén találtatott. 

tm·du.~ Pz. k. 
se?·ripes Quens U., Tok., 

Szől., Szom., Bar., Var. 
hirtipes Pz. Sz., Szom. 
Gaspius Stev. U., Tlya, 

Szől., Var. 
impige1· Duft Hel. 
servu,s Duft. Szom. 
anxius Duft. Horn. (Mo-

csáry). „ va1·. piinúlu.~ Dej. 
U., P., Tok.; Bar. 

„ picipennis Duft. U., Tok., 
Sz., Szom., Hel. 

Stenolophus Teutonus. Schrk. U., T., 
Tok., Szől., Bély. 

" 
" 

Skrimshfranus Steph, 
Tok, Bély. 

d-iscophorus Fisch. Tok. 
Szoni., Var., Pácz. 
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Stenofophus ·vespe·rt'Ínils Pz . U., "Tok.) 
Szom., Hel., Nm., Var. 

Acupalptls dorsalis Fab. Ter„ Vel. 
„ silturalis Dej Szom., · a 

" 
Bodrog parton. 

exigims Dej. U., T ., Var., 
Szom. 

meridianus L . Vizek part
jain k. 

„ consputils Duft. U., B. , T. 
Bradycelfos collaris Puyk. U., Szom., 

„ hmJJalintlS Dej. Czéke. 
T1 ·echus pulchellus Putz. Rab. , Vih. 

„ striatulus Putz. Vih. 
„ palpalis Dej. Vih. 
„ quadristriattlS Sch1·k k. 

1'uchys quad1·is·ignaiils Dtljt. Tok. 
Szkő. 

;, nanus Gyll. k. 
„ bisfriatus Duft. k. 

Bembidion guttida Fab. U., 'l'ok., T., 

n 

n 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

Ter., Bély. 
biguttaiilm Fabr. U., Bély, 

Tárk., Ter., Az .. 
a.~simile Gyll. U., 'l' ok., 

Tárk. 
quadrimaculatum L. Vi- , 

zek partjain k. 
q·uariripiistulatwn Dej. 

U., P., Tárk. 
quad1·i_qiittatum Fab. U., 

Cz, Bély. 
articulatum Pz. U., T., 

Tok Bély, Tárk., Rad. 
Stimnii Pz. U.) B., T., 

Bély. 
lamprós Hbst. k. 

„ · var. velox Er. 
Tárk., Nm., P., Sz. 

decorum Pz. Eb. 
obsoletum Dej. Tapoly 

partján Par., (Horváth). 
nitidulum Marsh U., A. 
Dalmatinum Schamn 

Tol., egyetlen példány. 
A.nd1·eae Fab. va1·. femo

ratwrn Sfr. Horn., (Mo-
csáry). 

littorale Oliv. U., Szőll. 
Var., Szkő. 

pygmaeiim Fab1'. Mád 
Gercsely. 

Bembidion dentellmn Thunb. U., T., 

" 
" 
" 
" 

Bély, Tárk. 
'VCti·ium Oliv. k. 
adiistmn Schaiim. U. 
punctulatum Drap. U. 
laticolle Duft. Szom, B. 

a Bodrog partján. 
Tachypus fiavipes L. Nedves helye

ken levelek alatt k. 

Dytiscidae. 

Cnemídotus caesus Diift. U. , Cz. , 
Var. 

Haliplus fulvits Fabr. U., Tok.) Cz. -
„ ruficollis Deg. U., B., Cz., 

Hyphyd1·us ovatus l. Tok. 
Hydroporus úiaequalis Fabr. U., Cz., 

Var. 

" 
" 
" 
" n 

" 
" 

conjluens Fabr. U., Cz., 
picipes Fabr. ú., Sókut 

Var., Horn. 
geminus Fab1·. K. 
pumilusAub. Cz. 
bilineatus fitrni.-U., Cz., 

Hel., Var., Nm. 
plrmus Fab. U, Cz. , Az. 
paliist?'is L. U., Cz., 

Hel. 
„ Genei Aub. U. , Cz. 
• lineatus Fab. U. , Cz. 

Note1·us clavicornis Deg. U. , Lel. , 
„ semipimctatus Fab1·. U., Cz., 

Nm. 
Laccophilns minutus L. U., Nm. 

hyalinus Deg. k. 
variegatus Sturm. Pácz. 

a Bélatanyán. " 
Colymbetes fu~~us L. U., P., Pácz.

Orös. 

" 
" 

" 

piilve1·osus Steph. U., Mi
halyi , Var.) Nm. 

1'0l'idus Miill. Tok. 
adspersus Fabr. U., Cz., 

Tárk. 
exoletus Forst. Tok, B ., 

Cz. 
Ilybius fenest1·atas Fab1\ Oly. 

„ giittiger Gyll. U., T., Tok., 
Liopterus agilis Fabr. U., Var. 
A.gabus maculatus L. U., Szin. 

„ femoralis Payk. U. 
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Agabus vliginosas L. U., Nm. 
" nitidus Fab1·. Rab. hideg pa-

takban. 

" bipust·idatii,y l. Cz., Szom. 
Var., Vih., Hab. 

Cybistm· vfrens Müll. K. 
Dytiscus marg·inalis l. Cz. 

„ cfrcumcinctus Ah1'. U. 
„ dimidiatus Be1',qst. k. 

Acilina sulcatus L. U., Cz. 
Hydaticus zonatus Pz. U. 

" austriacus Strm. U. 
„ sem·inige1· Deg. U., Cz. 
„ transversaUs Pont. U., 

Var. 

Gyrinidae. 

Gyrinus múiutus Fabr. Szkő, Tok. 
„ natator L. k. 
„ bicolor Payk. Var 
" . colym.bus Er. Vih (Mocsáry). 

Orectochilus villosus Milll. E ritka 
fajból egyetlen példányt Szinnánál 
fogtunk a. Cziróka kiöntéseiben. 

HydropbiJidae. 

Hydrophilus piceus L. k. 
" aten·imusEschch. U„P„ Tok. 

Hyd1·ochares caraboides L. U., Tok, 
Var., Nm. 

„ ftavipes Stev. U„ Var. 
Hydrobius oblongus Hbst. U„ Cz„ 

Sz„ Bély. 
„ fuscipes L. U., Sz., Nm. 

. „ limbatiis Fabr. U, Var. 
Philhydrus melanocephalus. Oliv. et 

vai-. U., T., Cz., Szől. 
„ mai·,qinelfos. Fab1'. Cz. 

Helochares lividits. f;'o1·st. U., Tok., 
Cz., Bély, Nm., Rad. 

Laccobius minutus. L. U., Cz., Örös. 
„ alutaceús. Thom. U. 

Berosus spin'JSU~. Stev. u„ Cz., Só
kut, űrös, Bély. 

„ aericeps. CU?·t. B„ Cz , Tok. 
Lúnnebius trimcatelliis. Thunb. U , Cz. 

„ atomus. Duft. U. 
Chaetarthria Seminulum. Payk. Tárk. 
Helophoms nubiliis. Fab1" U., Sz. 

„ aquaticus. L. U., Cz., 
Szom., Az. 
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Helophorus g1·anula1'is. L. K. 
„ griseus. Hb.t. K. 
„ do1·salis. MU'rsh. U., P 

Hydrochus elongatus. Schall. Var. 
„ an,qustatus. Germ. U., T., 

Cz., Var., Pácz. 
Ochthebius exsculptus. Germ. Nyugat

európai faj, mely h a
z á n k b a n most ta
láltatott először 
a Vihorlat hegyi patak
jainak kövei alatt. 

11 niargipallei6s. Latr. U., Cz. 
„ pygmaeus. Fabr. U., Cz. 

Hydmena lapidicola. Kies. Vih. pa„ 
takban levő köveken. 

Cyclonol.iim orbiculare. Fab1'. k. 
Sphaeridium Scai·abaeoides. L. k. 

" bipustulatiim Fab. k. 
C'ercyon haemorrhoidalis Fub. Var. 

„ flavipes. Fab. U., P., Az., 
Var. 

" iinipnnctatus. L. Var. 
„ qitisquilius. L. U. Ter. 
" nnalis. Payk Rab. 

Cr.!Jptopleiirum atom'lrium. Fcibr. U., 
Az., Nm. 

Stapbylinidae. 

Antalia impressa. Oliv. H,ab., Szkő, 
gombákon. 

Falagria sulcata. Payk. 'r. lehullott 
levelek alatt. 

" obscum. Grav. T. az előb
bivel. 

„ nigm. Grav. T., Tárk. 
Bolitocham lunulata. Payk. Eb., Szin. 
Silusa rubiginosa. E1'. Horn. a Szirt-

alján ritka. U. 
Ocalea badia Br. U., Vel. 
Ischnoglossa corticina, E1·. U. 
Leptusa analis Gyll. U. 
Microglossa pulla Gyll. U .. Ber. 

„ marginalis Gytl. U., B. 
„ siitiiralis Mann. Tok„ 

T., Cz. 
Aleocham fuscipes G1·av. U. 

„ lateralis Heer. U. 
„ morio G1·av U., P., Vel., 

Hel. 
„ bisi!Jnata Er. U. 

1 

' 
' 

1 

1 

1 

J, 
1 

1 

1 

(1 

~ 
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Aleochara lanuginósa Gr. Az. 
„ villow Mann. Az. 
„ ' moesta G1'. U. (Mocsáry). 

1Yyrmedonia cognata MaM·kl. Ta-
varna. 

„ limbata Payk. Nm 
„ lugens G?'. U., Szom. 
„ canaliculata Fab. k. 

Dasyglossa prospera E1'. U. a bod
rogparti Mocsolya nevü erdőben 
késő őszkor fák tövében s moha 
alatt számos példányban.Hazánk
b a n itt el ősz ö r. 

Ilyobates nigricollis Payk. U. a Ko
paszkán. 

l'alodem nigrita Mannh. U., B., Ter. 
„ aethiops Gi-. U., B. 

Tachyusa laevio1· Tau1·. U. 
Oxypoda lividipennis Mann. U., Az., 

„ Horn. 
„ vittata Maerkl. U., B. 
„ opaca Gr. U., Horn., Szkő. 
" alte1·nans G1'. Vih., Szkő, 

Rab. gombákon. 
Homalota gregaria Er. U., Bély, 

Ter. 

" 
" 
" 
" 

" 
" „ 
" 

" 

elongatula Gr. Par., 'l'er. 
labilis E1'. Rad. 
cuspidata E1·. U. 
occulta E1'. U. 
picipes Thomson. U. Ha-

z á n k b a n első. 
angiistzda Gyll. Horn. 
linearis Gi·. U., P. 
analis G1'. k. 
simillima Sharp. U., T., 

Szom., Perbenyik, Vel. 
Hazánkban csak 
Z e m p l é n m e g y é
b ő 1 i s m e r e t e s. 

soro1· Krtz. Bély. Ha
z á n k b a n i t t e l ő
sz ö r. 

exilis Ei·. U , Szom. 
validiuscula K1·tz. Vih. 

Hazánkban csak i n
n e n i s m e r e t e s. 

Homalota indocilis Heer. U. 
melanocephala HeeT. Var. 
euryptem Steph. U. 
sericans Gi". Szkő. 
nigritula Gr. H., Oly. 
humerali.9 K1·tz. Vih. 
sodalis Ei" Szerencs és K. 

" 
" 
" 
·' 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

"· 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

Azar. H az ánkb an itt 
el ősz ö r. 

basicornis Rey. Ujhely, Be-'
reczki. H a z á n k b a n 
c s a k innen is m e
ret e s. 

autumnalis Er. Szinnaikő. 
Hazánkban csak 
i n n e n i s m e r e t e s. 

amiciila Steph. U. 
sordid•J,la Er. Rom. 
picipennis Mannh. Oly. 
longicornis Gr. Vel., Az. 
laevana Rey. Hazánk-

b a n csak Azarból 
ismeret e s. 

lepída Krtz. (corvina. 
Thoms.) Hazánkban 
csak a Vihorlatról. 

sordida Marsh. U. 
tenera Sahlb. Ujhely. Ha-

z á n k b a n másutt 
n e m t a 1 á l t á k. 

fuscip es Hee1·. Hazánk
ba n csa k Ujhely és 
V a r a n n 6 n á 1. 

vernacula Ei-., U., Horn. 
Hél. 

pa1·vula llfannh. Hazánk
b a n e d cl i g csak U j
h el y bő l. 

ste1·corai·ia Krtz. U., Szkő. 
fiingi Gr. k. 

„ 'Vltl'. clientitla Er. U., 
B., Sílom. 

orphana E1-. U., _Vel. 
circellm·is Gr. U., B., Ter. 

Horn., Szom., Szkő. 

Homalota (Geostiba) Chyzeri. Eppelsh. n. sp. 
Elongata, sublinearis, aptera, rufo-testacea, capite abdomineque obscu

rioribus, thorace ovali, posterius scutellum versus produ-ito, elytris hoc 
latioribus duploque brevioribus crebre fortius granuloso-punctatis ; abdomine 
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basi .parcius punctato, .apice .laevi. ~ong. l 1/ 8
111

• - • Mas: thorace posterius 
longrns producto, elytns sub1mpress1s1 scutello margmeque laterali elevatis 
abdominis segmento superiore penultimo tuberculis duobus oblongis paral~ 
lelis munito 

Ez uj faj a Rom. spinicollis és armata fajokkal a Geostiba alnemben 
~gy természetes csoportot képez, mely hátrafelé .a paizska fölibe kinyuló tor
J~val tün.ik. ki, s a nevezett két fajtól különösen a hím végszelvényeinek más
fele. nemi Jellege által különbözik. Nagyságra és alakra nézve a Horn spini
~o,U1sho~ igen ~ason~ó, szine kevésbé intensiv vörös, inkább barnásba hajló, 
feJe to1Jához v1Szony1tva nagyobb; torja keskenyebb, hosszabb, kiálló része 
nen;i háromszögüen hegyes1 hanem hátul majdnem egyenesen lemetszett1 ke
rek1tett szögekkel. 

Teste megnyult, .fényes, finom szőrz . tü. Feje világosabb vagy sötétebb 
b.~r~a, ker~kded1 a to1Jnál keskenJ'.e~b, ~lig pontozot.t; csápjai veresbarnák, 
tovuknél. v1lág~sabbak, a Horn. spm1?olhs cs~pjaival egyenlő alkotásnak. A 
A„ t' to1J~ maJdnem, olyan széles m1!1t a IDily hosszu, oldalain kerekitett, 
kozepe elott a legszelesebb, hátul ahg keskenyebb mint elől elő- és hátsó 
szögletei!1 erőse~ kerekitett, - a ,ő to1ja tojásdad1 egy har~adával hosz
szabb mmt a mily széles, hátrafele határozottan keskenyedő. hátsó széle a 
szárnyfedő~ előszéle„ föli~e k~nyuló, ő és t' -né~ mérsék~lten domboru, fényes, 
fin?m o.~as.~mul~ szorzetu, ahg ~ont~zo~t1 a pa1zska elótt világosan látható 
h~1ántgodrocskevel. A szárnyfedok kisse szélesebbek, csak felényi hosszuk 
mmt a t~rj, sü1:ün, i;neglehetős erősen s kissé szemcsésen pontozottak. A 
po~ro.h (Hmterleib) alig keskenyebb a szárnyfedőknél, meglehetős egyenlő széles, 
szelei m~~~.san felállók, fényes, gyér és finom ~zörzetü1 az első szelvények nem 
nagyon suru pontozással, a hátsók egészen simák; jól kifejlett szinü példá
nyok~ál koromfekete, az utolsó előttinek háts.6 harmadrésze s az egész utolsó 
s~ebeny vereses sá~·ga, kev~sbé ~ret~ példányoknál elől világosabb vagy sö
~etebb barna) ~z ~,-1k. sze,lveny mmd1g határozottan sötétebb, többnyire ko-
10mfekete1 a, vegsok. 1sme~ vereses sárgák. A lápak világos barnássárgák. 

. , A, ő-nel a torJ a lell't alaku, a szárnyfedók laposabbak a korongon 
k1sse rezsu~osan benyomottak, :-oldalszéleiken jól látható emelk~dett párkány
ll.Y,~l., A pa1zska, d~dorkása~, kiálló. Az utolsó ~lőtti hátszelvény közepén az 
elo es hátsó szeltol egyenlo távolságra rnn ket párhuzamosan futó hossz
ormó, melye~ n~ha. kicsiny gömbölyded dudorodássá zsugorodnak össze. 

~zen UJ faJt tisztelt collegám dr. Chyzer Kornél ur nevével diszitém 
fel, ki ezt ~emplénmeg~ében S.-A.-Ujhely és Czéke mellett, mely utóbbi he- · 
lyen nem ntk~nak látszik, fedezte fel. (Eppelsheim in litt.) · 

Placusa humilis Ei-. Vih 1 

Phloeopora 1·eptans Gr. B., levelek 
alatt. 1 „ corticalis G1" B.1 tölgyfák 
kérge alatt. 

„ rnaj01· K1·tz„ U., Gesz., A. 
Oligota pusillima G?·„ T„ erdőben 

levelek alatt. 
„ flavicornis Lac„ P. 

Gy1·ophaena nitidula Gyll., Vih. 
„ aj.finis Sahlb., Vih. 
„ gentilis Er. Az. 
„ la~vipennis Krtz. H a-

z á n k b a n csak U j
h elyből s a Vi h or-
1 a t ró l. 

Gyrophaenct fasciata Marsh. U. 
lucidiila E1-. U. 
bihamata 1'hom., U., B. " 

" 

" 

" 

Hazánkban csak 
innen ismerjük. 

mim'ma Er. Vih„ Rab. 
Eddig csak Erdélyből 
volt ismerétes. 

rnancaEr. U. Vih. Eddig 
csak Erdélyből 
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Gyrophaena st1·ictula E1·. Cz. erdőből. 
Pronomaea rostrata E1·. Var. 
Myllaena intermedia Er. B. 
Hypocyptus longicornis Payk. P., T. 1 

Szom. Tok., Nm. 
„ laev1'.usculus Mannh. T., P. 

Trychophya pilicornis Gyll. U., igen 
ritka. 

Habrocerus capillaricornis Grav. 
Rom., Az 

Leucopm·iphus silphoides L. U.1 T., 
Tachinus scapularis Ste·v. 

„ 1·ufipes Deg. Var. 
„ fimetarius Fab. U., P. 
„ collaris Gr. U. 

Tachyporus obtusiis L. K. 
„ formusiis, Matth. U. Ter. 
„ rnficeps Krtz. Szoin. 

" 
" 
" 

solutus Er. Horn. 
chrysomelinus L. K. 
hypnornm P. K. 
ruficollis Gr . P.1 hegyi 

erdőkben. 
ruficollis var. posticus 

Först. Eb. Hazánk
ban csak innen 
ismeret e s. 

„ macropte?·us Steph. U., T. 
„ pusillu11 Gr. T. 
„ nitidulus Fab. k. 

Conurus pubescem Payk. k. 
„ pediciilaris G?·. U., Sz , 

Szom. 
binotatus G1'. U. s Rab. 

Hazánkban itt elő-" 
sz ö r. 

Bolitobius lunulatiis L. U„ Szom„ A. 
„ spP.ciosas Er. Igen ritka 

szép faj. Vihorlaton fa- · 
gombákban. 

" 
" 
" 

" 

pidchelius Mannh. B. 
trinotatus l!Jr. Vih„ fagom

bákban. 
apicolis Steph. U„ hegyi 

erdőkben. 
pygmaeus Fab. Vih., Szkő. 

gombákon. 
Megacronus striatus Oliv. U„ T, Vih. 

„ cin,qulatus Mannh. U„ 
:ijm. 

formosus G1'. U., Mocso
lya nevű erdőben fák 

tövénél földben igen 
ritka 

Megac1·onus bico!.or G1'. Igen ritka faj 
a Vihorlatról. .U j adat 
hazánk faun áj á
h 0 z. 

Mycetoporus splendidusGr. Rom. Ter. 
Maerkelii K1·tz R1b. 
splendens Marsh. U., Az., 

Nm. 
" 
" 

Ewyporus picipes Payk. Oly. Ed
dig csak a Tátrán. 

Acylophorns glabri<;ollis Grav. U„ rit. 
Heterothops quadripunctula Gyll. T. 

„ dissimilis Gr. U., Szom 
Quedius fulgidus Fab. U., Vih. 

„ mesomelinus Marsh. Nm, 

" 
" 

Vih„ Rab. 
cruentus Oz.iv. T. 
Xanthopus $r. U., Oly. 
scitus Gr. U. Szkő. 
dubius Heer. Igen ritka faj. 

Rab. 
„ . ochropterus Ei·. Rab. 
„ obliteratus E,„ U.1 H. 
„ lirnbatus Heer. U., Rom., Az. 
„ fulig_inosus Gr. Var. 
„ rnolochinus Gr. Vih. 
„ attenuatu~ Gylt. Gálszécs. 
„ rnont·icola Er. Vih. 

Astrapaeus Ulmi Rossi. U., Szől. 
Emus maxillosus L. k. 

„. Ji,frtus L. U., Az., ritka. 
Leistotrophus nebulosus Fabr. U., T. 

„ · murinus L. k. 
Staphylinus pubescens Deg. Az. 

„ chloropterus Pz. Ritka 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

faf Eb. 
chalcocephalus Fabr. U. 
fossor Scop. U. (Mocs.). 
erythropt,erus L. U., T. 

Nm., Rab. 
caesm·eus Cederh. k. 
olens Müll. U., Oly. 
br·unnipes Fab1·. Nm. 

Vih., Szkő„ Rab. 
nitens Schrk k. 
picipenn.is Fab. U., Nm. 
fulvipennis Er Nm.,Lab. 
edentulus Block. U„ Nm., 

Bar., Bánszka. -
Actobiu1 cine1·ascens Gr. U. 

" 

14 



Philonthus splendens Fab. Az. 
„ proximus K1 tz. Bély. 

aeneus Rossi Rad. Nm , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

Horn., Oly. 
carbonm·ius Gyll. Szkő. 
pimctatus Grav. Tar 
cephalotes Grav. Tárk. 
sordidus Gr. Nm., Ter. 
sanquinolentus Gr. U. 
immundiis Gyll. Szol., T. 
venf1•alú G1'. Nm. 
laminatus Creutz. U., Oly. 
atratus Gr. U., B. 
ebeninus Gr. U., P., Hel. 
„ t:W'. Vft1'Íans Nordm. 

U., Vel. 
" val' c01·1 uscus Gr. B. 

co1 vinibs Er. Az·. 
splendidulus Gr. U., B., 

Az., Vih. 
nigritulus Gr. k. 
decoi·us G1·. V el. 
politusFab. Tok ,Vel Szkő. 
lepidus Gr. · Var. 
variiis Gyll. Hel , Az. / 

„ vm-. bimaculata-
fus G1·av. 'fok. 1 

piillus Nord. Hel. 
tenuis Fabr" Szom. a Bod

rog partján. 
marginatus Müll. U. 
bipustulatus Woll. Bar. 
igen ~·it~a. 
longicornis Steph Nm. 
varians Payk. U., T., Szol. 
fumarius Gr. Tok., Var ,B. 
micans G1·. U., Tok., T, 

Bély, Szom. 
fulvipes Fabr. Tok. 
vernalis Gr.U., Tok.,Szer., 

Vel., Tárk. 
„ exigiius Nord. Horn. 

Xantholinus deco1 us E1". Sz kő. 
„ tricolor Fab1·. k. 
„ d~stons Rey. Délvidéki 

" 

ritka faj, Tokaji he
gyen. 

linean's Oliv. k. 
pii.ncttJlatus Payk. U., T., 

Szom , Bély, Szin. 
„ fu'gidus l/ab. Szin. 

Leptacinus batych1 iis Gyll. Tok., Cz. 
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Briptolinus pilicornis Payk. Vih. 
Szkő. Rab. 

Othúbs fulvipennis Fab1·. U, Vel., Az, 
Var. 

lathrobium punctaturn Pourc. U. 
„ elongatum l. k. 
„ geminiim K1·tz. Az 
„ fulvipenne G1·. T , Nm. 

" 
" 

va1·. letzn-ri 
Gerh. Nm. 

longidmn G?·av U ,Szom. 
quadrntiim Payk. U., 
Bély. T., Ter., Var. 

" 

Achenium humile Nic. U. 
Dolicaon bignttulus lac Tok., T., Ter. 
Cryptobiwn glaber1;irnum. Hbst T. 

Szom,, Tárk, Bély., Var, Horn. 
Lithocharis fusciicltt Mann . U., Bod

nárvölgy. 

" 
Brancsiki Eppelsh . Tren
c s é n m e g y é n k i v ü l, 
h o l e 1 ő s z ö r f e lf e
<\ ezt e tett, a Szin
n a i kövön. 

„ bninnea Er. B. 
„ obsoleta. Nord. U. 
„ nulanocephala Fab1-. K. 

Swpaens laevigatiis Gyll. U, Cz , Hel. 
„ cognatus Rey. U. 
„ sulcicollis Steph. U., P., T. 

StilicitY 01·biculatus Payk. U. 
„ rujipes Germ.U.,T.,Mácl,Hom. 
„ subtilis Er. T, Var. 

Sun ·its filifo1 mis Lat?-. U., T, Szom. 
„ immacitlatiis Bteph. U., Szom. 

ritka. ·· · 
" angustatus Payk. k. 

Paederus gregarius Scep. U., Mer. 
„ 1·ipm·ius L Szom., Horn. 
„ j usc1'pes Curt. k. 

Dianous coerulescens Gyll. Ritka faj 
Rok. -

Stenus biguttafils L. U., Szom., Szin. 
bipunctatus Er. Szom , Ger
csely. 

" 
guttula Müll. Ber. 

„ nanus Steph. TÓI. 
„ stigmula E1·. U. 

" 
bimaculatus Gyll. U. 

„ clavicornis Scop. T. 
„ scrutato1· E1~. T. 
„ providus Er. T., Ter. 

l. 

Stenus Juno Fabr. T. Hel. Véke. Ter. 
atM· Mannh. T. Cz. Az. 
cú·cularis Gr. T. Szom. B. 
Tárk. Vel. Az. 

" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

incrassafus Er. T. 
buphtalmus Gmv. U. 
canalyculatus Gyll. T. 
morio G1·. U., T., Sz., Ter. 
fuscipes Gr. U., B. 
Argus G1·av. B. 
hurnilis Er. Ujhely., B., Sz., 
Perbenyik, Horn. 
tarsalis Ljung. Vih., (Mo
csáry.) 
cicindeloides Schall. U., Ter. 
Az., Szin. 
binotatus Ljung U., B. 
pallitarsis Sleph. U., B., Cz. 
bifoveolatus Gyll. Tok , Ha
z á n k b a n az e 1 s ő. 
glaciolís Heei·. Vih. csúcsán: 
montivagus Heer. Szkő, Rab. 
pallipes Gr. U .. B., Szom 
Erichsoni Rey. U., Cz., Horn., 
Szkő. 

Euaestttus ruficapillus Lac. U. ritka 
Oxyporils rnfils L. Nm., Oly, gom-

bákban. 

" 
m.txillosils Fab. Vih , Oly., 
gombákban. 

Bledius atrical'illus Germ. U. 
„ crassicollis Lac. Vih. 
„ fra.cticornis Payk. U., Tok. 

Platysthetus, arenarius Foiirc. U., T., 

" 
" 
" 

Vih. 
cornutus Gyll. U., T., Ter. 
capito Heer. U., Cz 
nodif1 ons Sahlb. T. 
nitms Sahlb. U. 

Oxytelus rugosus Fabr. k. 
„ insectutus G1·. P. 
„ piceus L. U., Szom., Ter. 
„ sculpturatus G1-. Vih. 
„ sculptus G1·. Par., Ter. 

nitidulus Gr. U., Tokaj., 
Parno, Terebes. 
complanatus Er. Ladomér. 
tetracarinatus Block. U., 
Ter., Az, Par., Ladomér. 

" 
" 
" 

Haploderus caelatus Gr. U. 
caesus Er. T., Ter. 
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Trogf/phloeus bilineatiis Steph. U., Ter. 
rivularis Mat. U., Horn. 

" memnonius E1·. Hel. 
" „ irnpressus Lac. U. 

co1·ticlnus Gr. U. 
„ elongatulus E1" U., Rom. 
" nilidus Baud. U. 

Cop1·ophilus sfriatulus Fab. U. 
„ piceus Solsky. Délorosz-

országban honos ritka faj, melyből 
eay példányt Szomotoron a futó
h~mokon fogtunk. U j ad a t h a
z á n k faunájához. Példányunk 
a nemzeti muzeumban. 

Compsochilus palpalis E1·. U. 
Deleaster dichrous G1·. U. 
Anthophagiis bicornis Block. Rab. 

camboides L. Vih. 
" G ~ k" „ testaceus r. Sz o. 

Lest eva longelytrata Goeze. U., P. 
Deliph1·um tectum Payk. A. 
Lathriniaeum melanocephalum Ill. U., 

P , Bly., Ter. 
A mphichroiim canaliculatum El'. Rab., 

Vih., Szkő. 
Homaliurn 1·ivulare p,,yk. U., B., 

" 
" 
" 
" 
" 

T., Tok., Vih. 
caesum Gr. Az., Rab. 
planum Payk, Szkő. 
cr,ncinnum Marsh. U , 

B., Mád. 
deplanatum Gyll. Rab. 
iopterum Steph. U., Szom. 
melanocephalum Fab.Vih., 

Szkő. „ rufipes Fourcr U. 
„ Salicis Gerrn. U. 

Acrulia inflata Gyll Rab. 
Anthobium florale Payk. Rab. 

„ longipenne Er. Vih. 
„ Sorbi Gyll. U., Szkő. 

Protinus brachypterus Fab,. Hab., 
macroptems Gyll. U., B., 

Meg~1·th1·us hemipterus Illig. U., 
Oly., Szkő. 

Phloeocharis subtilissima Mann.U., P. 
Siagon(um quadricorne Kirby. U., rit. 
Micropeplus po1·catus Fab. U. 

staphylinoides Marsh. 
U., Bárczykert. Első biztos lelhelye 
hazánkban. 
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Pselaphidae. 

Ctenixles palpalis Reichb. U, T., 
Tok., B., Szom., Tárk., Var. 

Batrisus venmtus R-eichb. U., ritka. 
'I'yrus mucronatus Pz. T. ritka. 
Pselaphus Heisei Hbst U., P., Nm. 
Tychus nige1· Payk. U., Szom., Hel., 

Vel. , Horn. 
Bryaxis fossulata Rei ch. U.,P., Szom., 

' - Horn. 

" '' 
„ va1·ietas Ter. 

Horn., Szkő. 
,, haernatica Rei1h. B., Ter, 

Tárk. 
„ sangu.inea L. k. 

Bythinus Reitteri Saulcy. Rab. a 
Kárpátok ·jellemző faja. 

" 
" 
" 
" 
" 

puncticollis Denny. U. 
crassico1·nis Motsch. Rab., 

Szkő., Vih. 
Corpathici1s Saulcy, Rab., 

Csak a Kárpátokon jön f'lő. 
Ciirtúii Denny. U., Szkő. 
Ruthenus Saulcy. Szkő. 

Csak hazánkból ismer. 
Eiiplectus Tischeri Aiibé. Rab. 

„ sanguineusDenny,U.,Szom. 
„ Kursteni Refrh. U., P., Ter., 

" 
" 
" 

Horn. 
nanus Reichb. Sz., Ter., 
ambiguus Reichb. T. 
bicolor Denny. Az. Rab. 

Clavigeridae. 

Claviger testaceus H·eyss1.. Ujhelyi 
Kopaszkán, s tokaji hegyen kövek 
alatt a Lasius fiavus fészkében. 

Scydmaenidae. 

Cephennium ddicatulum Reitt. Az. 
Euthia, scydmaenoides Steph. U., T. 
Scydmaenus Godarti Latr. U., Sz. 

„ angulatus Müll. U., Ter. 
„ elongatulus Miill. Rab. 
„ pubicollis Műll. Ter., 

Horn., . Szkő.

" 
" 

hirticollis Illig. Ter. 
claviger Miill.· U. 
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Scydmaenus Wetterholii Gyll. u., 
B, Az„ Nm. 

Eumicrus ta1·satus Müll. U. 
„ Hellwi,qii Fabr. P., T., 

Szom., Vel. 

" 
rufus Müll. U. 

Silphidae. 

Catopomo1phus arenarius. Hampe. 
Eddig nálunk csak Erdélyből volt 
ismerve ; 1881. márcz. 30-án az 
ujhelyi Kopaszkán is feltaláltuk. 

Choleva cisteloides. Frőhl. Var. 
Ptomaphagus picipes. Fabr. Horn ., 

" 
" 

Szkő 
fuscu.~. Panz. Var. 
umbrinus. Er. U. 
Watsoni. Spence U., 

Var. 
„ sericeus. Fabr. Var. 
„ colonoides. K1·atz. U. 

Colon Viennense. Hrbst. Levelek alatt 
a Vih. 

" n 

nmrinum. Krtz. Vih. 
serripes. Sahlb ? A czékei 

erdőn. 

Phosphuga atrata. Linn. et var. k. 
„ 1·eticulata. Pabr. U., Tok., 

Var. , Horn. 
Thanatophilus thomcicus. Linn. Tar., 

T., Szkő, Vih., Rab. 

" 
" 

rugosus. Linn. Az. 
sinuatus. Fabr. U , 

Nm., Var., Oly. 
Xylodrepa quadripunctata. Linn. U., 

Tol., B., Horn. 
Silpha Tyrolensis. Laich. U., Nm., 

Sim., Oly. 
" obscura. Lfon. k. 

Necr·odes littoralis. Linn. Oly. 7 pél
dányt. 

Necrophorus Germanicus. Linn.U.,Ffü. 
„ vespillo. Linn. k. 
„ vestigato1'. Flersh. U., 

" 

" 

- Szkö. 
inve~tigator. Zett. (rus

pator Er.) U. (Mocsáry). 
inte1 ruptus. Steph. . E 

ritka fajt Szabó . Sán
dor tokaji gyógysze-
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rész fáradhatlan buz
góságának köszönjük, 
ki azt Tokajnál találta. 

Necrophorns vespilloides Hbst. Var., 
Szkő. · 

Spham·ites glabratus. Fabr. Vih.' 
Anisotoma duhia Kug. T., Szom. 

obesa. Schmidt. Vih. csú-
" csán. · 

Cyrtusa latipes. Er. Az ujhel~_i Ko
paszkán kövek alatt és földben 
1880. év október elején néhány pél
dányban. 

Colenis immunda. Sturm, Szkő, czé
kei erdő. 

Amphicyllis globus. Fabr. Czékei 
erdőben. ' 

Liodes hiimerali.•. Kug. Fagombákon 
az ujbelyi Bodnárvölgyben. 

Agathidium badium. Er. Szkő, Vih. 
- mandibulare Sturm . U. 

" variam. Beck. A. 
:: nigripenne. Kug. Vih. 

Clambidae. 

Clambus A1·madillo. Deg. U, B., 
T., Hel. 

Trichopterygidae. 

Ptenidium tu1·gidum. Thoms. Szkő. 
Eddig csak a Tátrán. 

evanescens. Marsh. U., P. 
" Ptilium caesum. Er. A legkisebb zem-

pléni bogár, alig 1/ó v.onal hosszu. 
Tolcsvánál, 1880. évi november
ben, odvas fákban találtuk. 

1 richopteryx brevipennis. E1·. U. 
atomaria. Deg. U. 

" fascicu1a1·is. Ílbst~ U. 
" 

Scaphidiidae. 

Scaphidium quadt·imaculaturn. Oliv. 
Eb, Oly. 

Scaphisorna aga1·icinurn. Linn. k. 
boleti. Pan z. U , Tárk. 

" assimile. Ei'. Rab. 
" limbatmn. Er. U., .igen 
" ritka. 

Histeridae. 

Hololepta plana. Füssly. Bély, nyárfa 
kérge :ilatt. 

Platysoma frontale. Payk. U., T. 
compressum Hrbst. k. 

" Hister inaequalis. Oliv. T. 
„ quad1·imaculatu11. Lin. k. 

unicolor. Lin. Eb. 
" cadaverinus Ho#.ni. U., Tok., 
" 'Jf' Var., Rad. 
11 

me1·da1·ius Hojfm. U., Tok., 
Var. 

" fimetarius. Herbst. U., Tok., 
Szom. 

carbonarius. Illig. U. 
" purpurascens. Ht·bst. U„ Szom. 

stercorarius. HolTm. U., Sz, " v· 
Nagym. 

sinuatus. lllig .U. T., Tok.,Nm. 
" „ quadrinotatus. Scrib. U., Var. 
" 14 striatus. Gyll U. 
„ corvinus. Genn. Var. 

Paromalus complanatus. Panz. Bély. 
parallelopipedus. Hbst. U. 

:: fiavicornis. Hrbst. U., Ter. , 
Dendrophilus punctatus. Hrbst. T., 

B., Szom. . 
Saprinus nitidulus. Payk. U., Oly. 

" 
" 

aeneus Fabt·. Var. 
virescens Pay~. Rom. (Mo-

csáry. 
„ conjungens Payk. Nm. 

Plegaderus vulneratus. Panz . U. (Bod-
nárvölgy.) -

Abraeus globosus. Hojfm. Sz',! Szkő. 
Acritu.~fulvus. Marsh. U., Szko, Par. 

„ minutus Hrbst. U. 

Phalacridae. 

Phalac1·us corruscus. Payk. k. 
Olibrus aeneus Fab1·. U. 

bicolor Fabr. U., T., Szom., 
" Var. · 

Stilbus testaceus. Panz. Vel. 
"· atom'lrius. Linn. gy. 

Nitidulariae. 

Cercus p·edicularius. Linn. Var., E·b., · 
Ujh. 



Cercus bipustulatus P<.1yk. U. (Tor
zsásrét). 

Heterhelus rubiginosus. E 'r. Vib. 
Brachypterus gravidits. Ill. U., P., 

Tok., Nm. 
" Urticae Fabr. B. 

Carpophilüs sexpustulatus. Fub1'. 
Var. 

Omos1'phora limbata. Fabr. B, U. 
Epuraea decemguttata. l!abr . . U, 

Azar. 

" 
aestiva. Linn. U. 

" 
deleta. Er. Vih., Szkő, 

Rab. 
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Oryptarcha imperialis. Fabr. U , B.) 
T., Az.) 

Ips qu1d1·ipustulatus. Linn. Vih. 
Hhizophagus fer1 itgineus Payk. U 

„ parallelocollis. Gyll. U. 
„ disp1r. Payk. Az., Vih) 

Rab., Szkő. 

" 
bipustul dus Fubr. U. 

Trogositidae. 

Tenebrioides Mam·itanica. Linn. k. 
Ostoma g1·ossum. Linn. 0 , Poruba, 

Oly. fakéreg alatt. 
„ neglecta. Heer. P. 
„ variegata . Hrbst. U.) Szkő. 1 

„ oblongum. Linn. T., Nm.) 
Var. 

„ florea. Er. U., Az., Nm. 
Nitidula bipustulata. Linn . U. 

„ flavomaculata. Rossi. U. 
„ carnaria Schall ( 4 pustu -

lata F.) U. 
Stelidota sexguttata. Sahlb. Észak

európai ritka faj ; h az á n k b a n 
c s a k a V i h o rl a t r 6 l i s m e
ret e s. 

Omosita. colon. Linn. U. 
„ discoidea. Fab1'. Szin. 

Soronia grisea. Linn. U., T., B., Az. 
Amphotis margi11ata. Fabr. P. T. 
lpidia quadrinotata. Fabr. T. ) 
l'ria Dttlcamarae. Scop. U. 
Meligethes hebes. E 'r. U., Az, Szkő, 

" 
" 

" 
" 
" n 

" 
" 
" Pocadiits 

Vih. 

Tok. 
coracinus. St. Rom. (Mo" 

csáry). 
Brassicae. Scop. k. 
umbrosus. St. Szol. 
picipes. St . Rom. (Mo-

csáry.) 
jlrivipes. St U. (Mocsáry.) 
och1·opus. St. Vih. 
brunnico1·nis. St. Vib. 
viduatus St. Szol. 
egenus. Er. Rom. (Mo

csáry.) 
exifü St. Vih. 
ferrugineus Fabr. Szkő, 

Cychromus quad1·i1!unctatus. Hrbst. 
Szkő, Vih. 

Strorigyl11s . ater. Hrbst. U.) Magas
hegy, Bánszka, Szkő) Vib. 

Thymalus limbatus. Fllbr. Szkő. 

Colydiidae. 

Orthocerns muticus. Linn. U., Ko-
paszka. 

Synchitodes crenatus. Hrbst le 
Colobicus emarginatus. Latr. U., P. 
Cicones variegatus. Hellw. Var. 
Colydium elongatum. Fabr. Az., 

Szkő. 
Aglenus brimneus. Gyll. Gálszécs. 
Bothrideres contractus Fabr. Var. 
Pycnomerus terebrans. Oliv. T.) Az 
Apistus Rondanii. Villa. T. ritka. 
Cerylon hist„roides. Fubr. k. .-

" depl1natum. Gyll. U., Szom., 

" 

" 

Szkő, Ladomér. 
evanescens Reitt. Kéreg alatt 

az ujhelyi erdőkben. 
Fagi B1·iss. Szkő, fakéreg 

alatt. 

R.hysodidae. 

Rhy .odes sulcatus. Fabr. Fakéreg 
alatt Szkő. 

Cucnjidae. 

Oucujus sanguinolenfu~. Linn. Faké
reg alatt Porubán 

Uleiota planatus. Unn. k 
Laemophloeus denticulatus. Preyss. 

Bánszka, Rom. 
„ testacens. Fabr. U., 

Az., Bánszka. 
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Laemophloeus dnplicaius.' Waltl. Az. 
Silvanus ·nnidentatiis J1'ab1'. k. 
Monotom,'l picipe~. Herbs1. Horn. 

qlt'ldri+oveolata. Motsch. „ ' J 
Horn. 

. Cryptophagidae. 

T elrnatophilus Sparganii Ahr. B., 
Szom., Var. 

brevicollis. Aub. gy. 
" oz· s· Antherophagns pallens. iv. im., 

Eb. Szől. 
Lycoperdi. f!rbst. T. 
?1itidiiliis Mill. P. 
cellai·is. Scop. k. 
acutangulus. Gy' l. 

Oryptophagus 

" 
Tárk.) Var. . 

" 
f asciatus. Kraafz. Déli 

faj. U, Szom. 
. ., s11ginatus. St. U. 

Pa1·a11;eco ama melanocephalurn. H&st. 
Var. 

Atornaria linearis. Steph. U. 
" urnbrina. Gyll. U. 

" 

" 

" 

" 
" „ 

f uscicollis .. Mannh U., B., 
Var. 

fuscata . ."chh. Var. . 
pusilla. Payk. U., P ., T., 

Szom., V e.l., Lad. 
mesornelas. Herbst. S~om., 

Ter. 
gutta: Steph B 
un1f asciata. Er. Gálszécs) 

ritka. 
ornata. Heer. U., B., T. 
ap.icalis. Er. U.) B., T., Var. \ 
ritficornis Mai·sh. T. 
gibbiila Er. T. 

EphÍsternus globulus I'ayk. U., Bly., 
Tárk, T., Var. 

· Lat.hridiidae. 

Lathridius angulatus . llfannh. U, 
Szom., Vel., Ter., Rom. 

Enicmus minittus L. k. 
?'ugosus Hbst. U. 

" transve1 sus Oliv k. 
Cart~dere efongata Curt. U., P.) Horn. 

nrficollis Marsh. Lad., Rab. 
Cort'icai·ia pubescens Gyll. U., P. 

Corticaria umbilicata. Beck. U, P., 
T., Szom., Az., Par. 

" se?•rata P,1yk. U., T., 
Szom., Tárk. 

Melanophtalrna gibbosa Hbst k. 

" 
" 

transversalis Gyll k. 
c1·ocata Mannh. U., 

Sz., Tárk., Nm.,Var. 
" fuscula Hum. U., 

Szom., Vel., Var. 

Tritomidae. 

T1·itomi quadripustulata L. k. 
atomaria Fab. U., Szkő, 

Tárk., Oly. 
multipunctata Hellw. Vih. 
quadriguttata Mül~. U., B., 

Tárk. 

" 
" 
" 

T~·iphylius punctatus Fab. Vih. fa
gombákon. 

Litargus bifasciatus Fab. U., Szom.,T. 
Typh'.,ea fumata L. Tárk, Gálszécs, 

Ladomér. 

Derme8tidae. 
Dermestes . Frischii K ug U. 

„ 

" 
" n 

murinus L. U. 
undulatus Brahm. U., T., 

Tárk. 
atomarius Er. U., T., B. 
mustelinus E1·. Nm. 
laniarius fll. U., Cz., Szom., 

Var. 
ater Oliv. Ritka fai. Var. " ~ . „ lardarius L. k. 

Attagenus pellio L. k. 
piceus úliv. k. 

" 20 ·guttatus Fub. U. ritka. 
Trog~dei·ma versicolor Creutz Pácz., 

Sz. 
Anthrenus Scrophulariae L. k. 

" Pim1- inellae Fab. U., Var. 
TTerbasci L. B., Tok. 

" Trinodes hirtus Fab. U., Mád. 
Orphilus glabratus Fab. T., Az. 

Byrrhidae. 
Syncalypta setigera Ill. B. a Bodrog 

partján 
spinosa Rossi. U., Per

benyik, Az., Var. " 



Curimus decorus. Stejf. Rab. 
Byrrhus pilula L. k. 
Cytilus varius Fabr. Nm., Var. 
Pedilophorus nitens Pz. U., P., Nm. 
Simplocaria semistriata Fab. T., Mer. 
Pelochares versicolor Waltl . U. álló 

vizek partjain. 
Limnichus sericeus Duft. B., Lel. 

Dryopidae. 

Dryops prol1fe1·icomis Fab. U., Szom., 
Valaskócz. 

„ lutulentus· E1·. Ujhely. · 
Lareynia aenea Müll. Vih. alatt pa-

takban köveken. · 
Elmis Germari Er. Az előbbi faj 

társaságában. 

Heteroceridae. 

Heterocerus f enestratus Thunb. Vizek 
partjain gyakori. 

Lucanidae. 

Lucanus ce1·vus L. k. 
„ „ var. cap1·eolus. Sulz. 

U., Oly. 
Dorcus para,llelopipedus. k. 
Platycems caraboides L. U., Eb., 

Tok., Vih. 
SinodenWron . cylindricum. L. Oly., 

Szko, Rab. 

·scarabaeidae. 

Ateuchus pius lll U., Szom. 
Gymnopleurus Geoffroyi. Sulz. U., 

Tok, Szom. 

" cantharus FJr. U., 
Tok., Bar. 

Caccobius Schreberi L. k. 
Copris lunaris. L. k. 
Onthophagus ?·ugosus. Poda. k. 

„ vacca. L. k. 
" Amyntas. Oliv~ (Hyb-

neri F.) U., (Mocs.) 
coenobita. Hbst. U. 

" 

" 

f1·acticomis. Preyssl. 
Az. 

Lemur. Fab1·. U. 
furcatus Fabr. Szom., 

Imr. 
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Onthophagus ovatus L. gy. 
Oniíicellus julvus. Goere. gy. 
Aphodius erraticus. L. gy. 

„ subterraneus. L. U., l'., Sz, 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" „ 
" 

" 
" 
" 

" 

Szom 
fos sor L. Az , Bar., Szko . 
haemorrhoidalis L. U„ P., 

Imr. 
fimeta1·ius L. k. 
granarius L . k. 
sordidus F. U. 
va·,·ians. Duft. U., P., Tok., 

Szom., Var. 
niger Panz. U., P ., Szom., 

Rad 
lividus Oliv. Tok., Szer. 
inquinatus. Fabr. k. 
melanostictus. Schm. U. 
tristis. Punz U., Az. 
biguttatus. Germ. Tok. 
me1·da1·ius Fabr. Sz., Ter., 

Szin 
prodromus Brahm. k. 
punctatosulcatus. St. U. 
limbatus Germ. U. , ritka. 
consputus. Oreutz. P., T. 
rufipes L. Az , (Dargó 

hegys .) Oly. 
luridus Payk. k. 
depressus. Kug. var. at-ra

mentarius E1·. Rab. 
„ satellitius Hbst. U. 

Plagiogonus rhododactylus 11'.larsh. P. 
Oxyomus sylvestris Scop. Cz., Ter„ 

Var. , Ladomér. 
Rhyssernus germanus L. U. 
Psammobius caesus lll U., T., Vel., 

Ter. 
Geot1·ypes stercorarius. L. k. 

„ mutator. Marsh. U., Tok., 
Rom„ (Mocs.) 

„ sylvaticus. Panz. k. 
„ vernalis. L. U., Vih. 

Lethrus apterus. Laxm. U., P., Tok. 
Trox hispidus. Pont. U., Magashegy. 

" cadaverinus. Ill. Nm. 
„ sabulosus L. Nm. 

Homaloplia ruricola. F. Szom. 
Se1·ica holvsericea. Scop. Var„ Szom. 
Rhizotrogus solstitialis. L . k. 

„ assimilis. Hbst. U., T., 
Br., (Mocs.), Szin. 
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Rhizotrogus aequinoctialis. Hbst. gy. 
" aestivus. Ol. U., P., Var . 

Anox ia pilosa. Fabr. T. ritka. 
Polyphylla fullo. L. U., P ., T., Tok., 

Gálszécs . 
Melolontha vulgaris. L. k. · 

" " var. albida.Friv. 
Ritka válfaj T. 

Anisoplia segetum Hb st. U., T., Szom. 
" villosa. Goeze. T. 
" cyathigera. Scop. Szom., 

" 
Sz., Rom. 

Austriaca. Hbst Mád, Zom
bor, Rom. 

„ lata. Er. U., T., Mád 
Phyllopertha horticola L. k. 
Anomala aenea. Deg. U., Tok., Szom, 

Nm., Rom. 
Oryctes nasicomis. L. k. 
Oxythyrea funesta. Poda. k 
Tropinota hirta Poda. k. , 
Cetonia hunga1·ica. Hbst. U., Tlya, 

" 

" 

'l'ok., Szer. 
speciosissim.a. Söop. U., P., 

T, Rom. 
affinis. And. U ritka. 
ma1·morata. Fab1·. U. (Mocs.), 

Eb. 
" fio1'icola. Hbst. U. 
• aurata. L. k. 

Osmoderma eremita. &op. U. (Mocs.), 
T., Szin. 

Gno1 imus variabilis L. T. Szol, ritka· 
" nobilis L. U., T., Vih., Oly· 

Trichius fasciatus L. T., Vih., Oly., 
Lab. 

„ abdominalis Ménétr. k. 
Valgus hemipterus. L. k. 

Iluprestidae. 

Psiloptera lugub1·is. F. U., T., Tok., 
Gálszécs. 

Ci1pnodis tenebrionis. L. Nem ritka. 
Dicerca Berotinensis. Hbst. U., T., Eb. 

" 
aenea. L. T. 

Poecilonota rutilans. Fab1·. U., Nm. 
Buprestis rustica. L. T. 
Eurythyrea Austria.ca. Lin. U. (Mo

csáry.) 

" 
scutellaris Ol. U., T. 

Anthaxia C1chorii. Oliv. U., Tok. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

Homonna (Mocs.). 
umbellrí.tarum. Fabr. Tok. 
aurulenta. Fabr. U., ritka. 
manca. Fab1·. U. 
salicis. Fubr. U., Eb. 
candens. Punz. f. Egy 

példányban. (Ordögh.) 
nitida. Rossi. k. 
nitidula. Lin. k. 

„ var. signaticollis 
Krn. gy. 

quadripunctata Lin. Br. 
(Mocs.) 

Ptosima 11-macul'.lta. Hbst U., T .. 
Tok. 

Acmaeodern 18-guttata. Pill. T. 
„ fiavofasciata. Pill. .T. 

Chrysobothrys aj.finis. Fabr. U., T. , 
Az, Rom. 

Co1·ae~us Rubi . Lin. U. 
„ elatus. Fabr. U., Tálya, Var. 

(Mocs.) 
Agriliis sexguttatus. Hrbst. Jesz . 

Pannonicus. Pill. gy. 
viridis L. Ujhely, Szol., " 

" 

" 
" 

" 
" 
n 

" 
" 

Szom, Eb. 
pratensis. Ratz. Var. 
augusfolus. Ill. U., P,. Eb. 
olivicolor. Kiesw. Eb., Mád., 

Tok. 
hastulifer. Rafz.Br.,(Mocs) . 
graminis. Laport. Gálszécs. 
derasof asciatus. Lac. U. 
cinctus. Oliv U., Tlya. 
aurichalceus. Redt. U„ T, 

Jesz. (Mocs.) 
Hyperici. Crtz. U., Mád, 

Tok, Var. 
Cylind1·omo1J>hus subuliformis.Mann

h. U., Tlya, Tok. 
„ filum. GyU. U. 

Trachys minuta. L k. 
" nana. Hbst. Szin. 

Eucnemidae. 
Trixagus dermestoides. L . Az. 

„ obtusus. Curt. Mindenütt gy. 
Tharops m.elasoides. Lap. Bánszkán, 

bükkfatörzsön. 
Dfrrhagus clipeatus. Hampe. Szko, 

egy példány. 



Elateridae. 
Adelocera fasciata. L. U. (Rátz). 
Lacon mu1'Úrns. L. k. 
Drasterius · bimaculatus Rossi. et 

vm·. gy. 
Elater snnguineus. L. U.) T.) Nm„ 

Rab 

" 
" 

" 
" 
" 

cinnabai·inus. Esch. U., P., Az.) 
Nm. 

sanguinolentus. Schr. Tok., 
Nm.) Var, Horn. 

praeustus. Fabr. Nm. 
pomorum. Hbst. U , P , Az ) 

Szin. 
crocutús. Lac. U.) T.) Az, 

Horn. 
„ elegrmtulus. Sch1·.Vih (Mocs.). 
„ elongatulus. Fain·. U., Nm. 

· „ Jllegerlei. Lac. U., B., Hom. 
Megapenth es tibialis. Lric. T., Yar. 
Cryptohypnus pu'chellus. L. Szkő. 

„ dermestoides Hbst. •var. 

" 
" 

4g„ttafti.•, Lap. Szkő. 
meridionalis.Lap.Szkő. 
minutissimus. - Germ. 

U., T., L.-Bénye. 
Cardiophorus thoracicm. Fabr. U., 

T., Var., Szin. 

" 

" 

1·ufipes. Fom·cr. U., 
Tok. 

cinerem. llbst. Szom. 
rub1·ipes. Ge1·m. U., 

Tok. 
Melanotus pnnctolineatus. Pell. Nm., 

· Bar. 

" 

" 

brwinipes. Germ. U., T. ) 
Ter. 

castanipes. Payk. U., Sim., 
Szkő. 

„ rufipes Hbst. U.) T., Lasz-
tócz, Var. 

Limonius pilosus. Lesk. k. 
„ aeruginosus. Oliv. Var., 

Nagym. 

" 

" 

minutus. L. U., Vel., Nm. 
parvulus. Panz U. Szkő 

Vih ) ' 
aeneoiiiger. Deg. Szkő) 

Vih. (Mocs). 
Athoiis nige1·. L. k. 

var. scrutator. Hbst. 
Vih., Nm., Oly. 
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AthoiH haemorrhoidalis Fabr. gy. 
vi'.tt11tus. Fabr. U., Eb., Nm. 
longicollis. Oliv. et vai·. gy. 
subfuscus. Müll. a heueken 

" 
" 
" nem ritka. 
„ melaizo'Í<1,1·es. Kiesw. Horn , 
„ ·cirwmscriptus Cand. Szinna. 

Corymbites cup1·eus F. va1·. aerngi
nosus F. Szkő, Vib. , 
Rab. 

„ pnrpureus. Podrt. U., T., 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

Eb. 
castaneus. L. U., Eb, Nm 
Sjaelandiciis. Milll. var. 

assimilis. Gyll. U., Tok. 
insit·vus. Germ. Tok. ritka. 

(Szabó S.) 
tesselatus. L. Lombos er

dőkben gyakori. 
11ig1·icornis. Panz. U. 
aeneus. L. U., Magashegy, 

Szkő, Vih. 
lr:i.tus. Fabr . k. 

„ bipu•tulatus. L. U., T., 
B , Vel., Az. , Nm., Sim. 

Ludius ferrugineus. L U., T., Oly. 
Ag1·iotes pilosellus. Sch. U., P., Az. 

„ ustulatus. Schall. k. 
„ „ var. blandits. Germ. k. 
„ „ Va?'. gilvellus Lac. k. 
„ spiitator, L. k. 

lineatus. L. k. 
„ pallidulus. Ill. Nm. 
„ picip•nnis. Bar,h. Rab. 

Synaptus filrformis. Fabr. k. 
Adrastus limbatus. Fabr. Hom., Br., 

(Mocs.) 

" 
" 

axillm·is. Er. Rab. 
humili's. Er. U., T., Zom

bor, Eb 
DenticoUis rubens. Pill. Vih. 

n linea1·is L . Sim., Szin., 
Rab., Nm., Vih.) Eb. 

Dascillidae. 

Dascillu_s cerviniis. L. Vih. gy. 
Ilelodes minutus. L. U., T., Szom., 

V el., Sim., Szkő, Rab, 
Cyphon coarctatus. · Payk. Horn. 

„ Padi. L. U., Bly. 
„ var·iabilis. Thunb. k. 

1 

i 
11 

1 

: 

1 

• 

Eurinetus haemo1·rlzoidalis. Germ. 
Egy példányt Ujhelynél találtunk. 

'l'eleph oridae. 
Dictyoptera sanguinea. L. Eb„ Nm., 

Szin., Vih., Lab., Br. 
Eros coccineiis. L. Rab., Nm 
„ Cosnardi. Chevr. Egy példány 
a Vihorlaton. 

Homalisus sutura.lis. Vill. Eb., Nm., 
Sim., Vih. 

" " 
var, niger. Eb., 

Nm 
Lampyris noctiluca L. k. 
Lampro1 hiza splendidula. L k 
Phosphaenus hemipterus. Geoffr. U.) 

Bánszka, Vih. 
Telephorus alpinus. Payk. Sim., Rab. 

„ fuscus. L. U., P., Horn. 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

rusticus. Fall. k. 
obscnrits.L.U,P.,Vih stb. 
pulicarius. F. U , Oly., 

Vih. stb. 
nigricans. Miill. U., P. 
pellucidiis. Fab1·. Sim., 

Vih. stb. 
lividus. L. U., Tok., Horn., 

Vih 

" 
n 

var. r·ufipes. Hbst. 
U .. Sz., Var. 

va1·. dispar. Fab1-. 
U., Horn. 

sudeticus. Letzn. Vih. 
haemorr·hoidalis F.U.,Var. 
rufus. Lin. U. 
fulvicollis. Fabr. Vih., 

Rab. 
thoracicus. Oliv. Imr ,Var. 
oralis. Germ. U, P., Rom. 
discoideus. Ahr. U .. Cz. 
pilosus. Payk Sim., Vih, 

Rab. 
Rhagonycha fulva. Scop. k. 

" nigr·iceps. Waltl. Rab., 

" 
" 

Sim., Vih. 
fuscicornis. Ol. Cz. 
testacP.a. Lin. U., Sz., 

Var., Vih. 
pallipts. Fabr. U., P., 

Vel. 
fngax Mannh. U., Lel., 

Vel. 
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Rhagonycha f ugax. vm·. nigripes. 
R edt. Rab. 

atra. Lin. Tok., Szer. 
• opaca. Muls. U., P., Vih. 

Silís nítidula. Fab1·. Vel., Vih. 
Malthinus f asciatus. Uliv. Vih. 

„ punctatus. Fourcr. U., Eb. 
Malthodes minimus. L. U., B. 

m'gellus. Kiesw. Szom. 
marginatus. Latr. U:, Tok. 
dispar. Germ. U., Imr., " 

Par. 
giittif er. Kiesw. Vib. 
spretus. Kiesw. U. 

„ mysticus. Kiesw. Hom. 
„ pulicm·ius. Redt. Az. 

Malachius ae11eus. ·L. k. 

" 

" 

coccineus. W altl Tárk. 
egy példány. 

bipustulatus. L. P., Eb. 
v iridis. Fabr. k. 
11ia1·ginalis. Oliv. U., P., 

Var , Bánszka. 
geniculatus. Germ. U., T., 

Tok., Sz. 
Axinotarsus pulicarius. F. U., T. 

Monok, Par., Vih. 
". nwr·ginellus. Er. Mo

csáry: U ) Hom. J esz. 
Br . 

. Anthocomus equestr·is. F. U., Sz, Nm· 
Attalus analis . Panz. U., T. 
Ebaeus pediwlarius . s~hrk. U. 

„ ater. Kiesw. Szom., Szől. 
Charopus flavipes . Payk. Vih., Lad., 

Lab. 
„ concolor. Fabr. Nm., Var. 

Troglops albicans. L . E~., Szin, La
domér. 

Henicopus hirtus. L. T , Eb., Tok. 
Dasytes .niger. L. U., Eb , Nm, Vih . 

„ coeruleus. Deg. Var. 
" plumbeus. Müll. k. 

Dolichosoma lineare. Oliv U, P., 
Szom. 

Haplocnemus impressus. Marsh. Bly. 
Julistus floralis. Oliv. U. 
Danacaea pallipes. Pnnz. U, P., T, 

Zombor. 
Byturu.~ Rosae. Bcop. k. 

" Sambuci. Scop. U., Sim., 
· Vih., · Szkő. 

11 

I! 

11 

il 

11 

11 
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Cleridae. 

T1llus elongatus. L. Szin, Oly., La
domér, Sim. 

„ unif asciatus. F. U., T„ Vel., 
Var. 

Opilo mollis. L. U. 
Cle1·us mutillarius F. U., T , Zemp

lén, Az , Oly. 
Trichodes apiarius. L. k. 
Corynefes coeruleus. Deg U. T. Oly 

Vih. ' ' ., 
Opetiopalpus scutellaris. Panz. S 
Ort~opleura sanguinicollis. F. ~: 

(Ordögh D.) 
Hylecoetus dermestoides L. T. (Ör

dögh.) 
Lymexylon navale. L. A bánszkai 

völgyben. 

Ptinidae. 

Hedobia imperirilis. Lin. U P. Var 
Nm S k" ' ' ., , z 0. 

. " regalis. Duft. P„ Var. 
Ptwus va1·iegatus. Rossi. · U. 

" rufipes. Fabr. U„ Bar. „ Jur. L. k. 
„ pitosus. Müll. U., P., 'l' C 

l 
., z. 

atro. Fabr. U„ T. 

.Anobiidae. 

tlnobium denticolle. Panz. U. 
„ pertinax L. U. 
„ domesticum Fourcr. U„ p 

Var " 
f ul.vicm·ne. Sturm. B. Vih 

Zboj. ' " " 
" rufi.P.es. F'. Horn. (Mocs.) 
" . paniceum. L. U„ P„ T„ stb. 

Xestob1um rujfo-vi'llosum. D eg. gy. 
.. " pl.umbeum. Ill. Eb. 

Pt1lir:us pectinicornis. L, U., Bánszka 
Szm., Ladomér. ' 

Xyletinus ater. Panz. U •. Az 
„ pecfinatus. F'abr Sz 

Las1:oderma laeve. Ill. u., 'ritk~. 
Aspidiphorus orb~cul,atus. Gyll. T. 
Bostrychus ca'Ylucinus L, U S rA ., zom., 

z. 
varius. Ill. Var. (Zseltvay). 
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Psoa Viennensis. Hbst. U„ T., Tok 
Lyctus fuscus. L. U., P. 

„ pubesceits. Panz. k. 
Ci's Boleti', Scop. k. 

„ micans.Hbst. U„P., Horn. 
„ hispidus. Payk. U., P. 
„ comptus. Gylt. U. 
„ · f estivus. Panz, Tárk, Sz. 

Rhopalodontus perf oratus. Gyll. U. 
Ennearth1·on ajf ine. Gyll. U. 
Octotemnus glabriculus. G'!Jll. U, P. 

Tenebl'ionidae. 

Blaps abbi·eviata, Ménétr. U., Ko
paszka. 

" mortisaga. L. k. 
„ similis . Ltr. U, Oly. 
„ confusa. Ménétr. U. , P., Var, 
„ refiexicollis. Fisch. U., Tok., 

Hom. 
C1·y1Jticus qu.isquilius. L . U„ Sz„ 

Pácz„ V. 
Plat_Yscelis gages. Fisch. u. (Mocs.) 
PedinuJ fallax. Muls. Az ujhelyi 

kopár hegyeken. 
„ femoi·alis. L . U„ Tok„ Sz. 

Opatrum sabitlosum, L. k. 
„ pusillum. F. U., P., Tok., 

Szer. 
Microzoum tibiale. F S f tó 

h 
zom., u -

omokon. 
Lichenum pictum. F'. Stom., futó

homokon. 
Boli.'tophagus reticulatus. L N 

S 
. m„ 

1m., Szin. 
Diaperis Boleti, L. U., Nm., stb. 
Hoµl.ocephala haemorrhoidalis. F'ubr, 

Szm. 
Scaphidema metallicum. Fabr. Var. 
Pla.tydema DeJeani. Lap. Szkön 

ritka. ' 
Alphitophag~s 4-pustulatus. Steph. 

Tárk. számos példány. 
R
0

alo;us me!inus . . Hbst. U., B., Az. 
orticeus cimeterius. Hbst. k. 
„ bicolo1·. Oliv. U., B. 
„ frisciatus. F. Az. 

"f/,loma. cu'inaris. Linn. Szkö. 
1enebno obscurus. Fabr. Nm., Var., 

· Oly., Szkö, Ladomér. 
molitor; Linn. k. " 
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Tenebrio picipes. Hrbst. B., P., T., 
Eb„ Az. 

Menephilus cylindricus. Hrbst. Egy 
példány T. 

Laena Reitteri. Weise. Szkö, Ta
varna, Cz , Szöl. 

Stenomax lanipes . Linn. k. 
Nalaasus quisquilius. Fabr. U., Nm. 

„ striatus. Fovrcr. k. 

Cistelidae. 

Cistella Luperus. Hrbst . Az., Horn. 
„ serrata. Chev. U., T., Var. 
„ rv.fipes. Fabr. U. 
,. murina. Linn. U, Nm„ Horn. 

Eryx ater. · Fabr. T., Eb. 
Mycetochares flavipes. l?abr. U. 

„ bipustulata. Ill. U., Eb. 
Szöl, Az. 

" 
linearis. Ill. Szom., Var. 

Szkö. 
Cteniopus sulfuripes. Germ. A tokaji 

Magashegyen gy. 
„ sulfm·eus. Linn. Tok. 

Podonta nigrita. Pabr. k. 
Omophlus Amerinae. Curt. va·r. z·_ 

vidipes. Muls. U., P. 

" 
" 

Betulae. Hrbst. k. 
Proteus. Kirsch. Déli faj, 

U., P. környékén nem 
ritka . 

Lagriiclae . 

Lagria _hi1·ta . .L.inn. k. . 

· Melandriidae. 

Di1·caea quadrimacv.lata. Illig. Vih., 
Szkö, korhadt bükkfakéreg alatt. 

Hypultts bifasciatus. Fabr. Var. 
Melandrya caraboides L. Az. 

dubia Schall. Szkő., Vih„ 
Az. 

„ 
Osphya bipunctata Fabr. U„ P., Vih, 

Szkö. 

Pediliclae. 

~craptia f erruginea Ki'esw. Szin. 
· Euglenes pruinosus Kiesw. T., Tok., B .. 

„ pygmaeus Deg. T., Bly., Ter. 
Az., Rom. 

, 

.Anthicidae. 

Notoxus monoceros. Lin. k. 

" 
cornutus. Fabr. Szom , Pácz„ . 

Rom. 
F'ormicomus frn·mica1·ius. Goeze„ k. 
Anthicus humilis. Germ. U., Cz., Ter., 

Nm. 
„ fi01·alis L. Tárk. 
„ bifasciatus. Rossi. Gálszécs. 
" gracilis. Panz. Szom. 
„ antherinus. L. k. 
„ hispidus. Ross1:. U., Tok. 

Ochthenomus tenuicollis. Rossi. U., T. 

Pyrochroi dae. 

Pyrochroa coccinea. L. U, T., Az., 
Szkö. 

" 
purpurata. Müll. Ujhely. 

Mordellidae. 
Tomoxia biguttata. Gyll. Vih. 
Mordella bisignata. Redt. U. 

„ fasciata. Fabr. U., Tok., 
Var., Rom. 

villosa. Schrk. Mád, Tok. 
„ aculeata. L. k. 

Mordellistena abdorninalis. Fab1·. P. 
„ brevicauda. Boh. (Mo-

csáry). Horn., Br. 
pumilla. Gyll. U , 

Szom„ Rom„ Vih. " 
Pentm·ia badia.. Ros. T. 
Anaspis f1·ontalís. L. k. 

var. lateralis. 
" 
„ 
" 

" Fnb1·. k. 
fiavct. L. U., Szöl., Tok., T. 

„ vm-. thoracica. L. k. 
1·ufilabris. Gyll. U., T., Az. 

Rhipiphoridae. 

Pelecotoma Fennica. Payk. Észak
európai ritka faj, mely a megY:e 
felső részében Homonnánál, s ki
vált Ladomérnál tölgygerendákon 
nem ritka. 

Cantharidae. 
Meloe Proscarabaeus. L. k. 

„ violaceus. Marsh. P., Var. 
„ Uralensis. Pall. Tok. 

1 

J 



/ 

Meoe decoms. Brandt. U., Tok. 
l„ cicat1 icoius. Leach. U., Tok., 

Sz., Var. 
11 variegatus. Don. Ujhelyen egy 

példányt a gyártelepről kap
tunk 1880. május elején, 
mely a méhkasban a lépet 
rongálta meg. 

„ nigosus lllarsh. Berecki. 
„ scabriusculus. Brandt. U. 

Cei ocoma Schreberi. F. B., Kövesd, 
· Kaponya, Tok. 

. • lJfühlfeldii. Gyll. U, P. 
lllylabris .Jloralis. Pall. U., T., Czig. 
Lydus trimaculatus. Fabr. Sz., ritka. 
Halo.simus Syriacus. Lin. P., T., 

Zemplén. 
Cantharis 'l:e.1icatoria. L. k. 
Epicauta ru.fidorsum. Goeze. T. 
Hapalus bipunctalus. Germ. 'r. (Őr-

dögh D.). 

Oedemeridae. 

Ischnomera sanguinicolli.v. F. Rab. 
„ coerulea. L. k. 

Oedemera Podagrariae. L k. 
„ femorata. •"cop. k. 

flr:vipes. F. U., P., T , Tok. 
„ v11·escens. L. k. 

lurida. Marsh. U., P„ 
Rab. 

Ch(1M·ysanth_ia v1ridis. Schm. B., B. 
ocsáry). 

Pythidae. 

Salping.us ate1-. Payk. Czékei erdőben. 
Rhmos,mus r'IJ.ficollis. L. U., Var. 

. n planirost1·is. F. B., Cz. 
Mycterns curculionides. F. P. 

„ umbellatai·um. F. U., T. 

Curculionidae. 
Mylacus rotundatus. Fab1'. U. 

" seminulum. Fab1'. U., P. 
_nem ritka. 

OtJ'or1·hynchus fiiscipes. Oliv. Vih 
n nige1·. Fabr. Sim. 
" frritans. Hrbst k. 
„ laevigatus. Fabr. 

Horn., Nm. 
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Otioi 1·hynchus morio. Fabr. Rab. 

" 

" 

" 
n 

" 
" 
„ 

" 

" 
" 

orbicularis. Hrbst. P., 
T., Tok., Sz., Vel. 

repletus. Boh. Szin. 
Vih (Mocs) ' 

1·aucus. Fab1'. U ,Tok 
Var. 

scab1·osus. Mai·sh. U. 
septentrionis. Hrbst. 

Szkő. 
Kratte1·i. Boh. Rab. 
corvus. Boh. Sim. 
obsidianus. Boh. Rab. 

Szkő, Vih., Sim. gy. 
aerifer, Germ. et var. 

Szkő, Rab. 
Ligustici: L. k. 
ovatus. L. U., Az., 

Var. 
pauxillus. Rosh. Szkő. 
fullo. Schrk. U, Tok., 

Sz. 
„ coarctatus. Stierl. Jel-

lemző déli faj, mely eddig hazánk
ból csak a bánáti hegyekből volt is
meretes. Pár példányt az ujhelyi he
gyek közt találtunk s közelébb Torna 
vidékéről is kaptunk. Itt van e faj el
teijedésének legészakibb határa. 

Stomodes gyrosicollis. Boh. U., Tok. 
Peritelus familiaris. Boh. U., Szom. 
Ptochus bisignatus. Ge1·m. Az 
Phyllobius glaucus. Scop. Sim, Horn., 

" 
" 
" 
n 

„ 

" 

Vih., Rab., Szkő. 
Betulae. Fabr. Rom. 
argentatus. L. et var. k. 
oblongus. L. k. 
Piri. L. Patak, Szkő. 
Pomonae. Oliv. U., Az, 

Nm. 
sulcirostris. Boh. vm·. ci

nereus. Gyll. Nm. 
sinuatus. Fab1'. U., T., 

B., Szom. 
„ maculicornis Ge1·m. Vih. 

Polydrosus tereticoWs. Deg. T,ok., 

„ 

" 
" 

Gálszécs, Vih. 
fasciatus. Müll. Rab. 
flavipes. Deg. U. 
ce1·vinus. L. U., Az., Nm. 
Picus. Fabr. U., P., Szől., 

Var., Hom. 

) 
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Polyd1·ows micans Fubr. nem ritka. 
sericeus. Schall. Horn. 
mollÚ. Germ. Hab. " 

" Sciaphilus muricatús. Fab1'. U., Vel., 
Az'., Var., Horn., Oly. 

• Hampei. Seidl. U., Nm., 
ritka. 

Platytarsus setige1·. Gyll. Var. 
n echinatus. Bonsd. Var. 

Bm·ypithes Chevrolati . Boh. Szől , 
Az., Szkő. 

• pellucidus. Boh. P. 
Omias Haniikii. Friv. A Kárpáthegy

ség jellemző faja; Simon kán és 
Vihorlaton gyüjtöfütk. 

Strophosomus Coryli. Fabr. Eb., Sim., 
Vih. 

Eusomus ovnlum. Ill. k. 
Mesag1·oicus obswrus. Boh. U., Az., 

Gálszécs, ritka. 
Sítones flavescens. Ma1·sh. Horn. 

(Mocs.), J esz. (Mocs.) 
sulc1frons. Thunb. U., Horn., 

Jesz (Mocs ), Br. (Mocs) 

" 

" 
" 
" 

tibialis. Herbst. U. 
lineellus. Bonsd. U., Vih. 
crin:tus. Oltv. U. 
hispidulus. Fa br. U, Tárk, 

Szorn. 
pnncticollis. Steph. U., P. 
tibiellits. Gyll. U. 
lineatus. L. U., Tok, Tárk. 

stb. 
humeralis. Steph. U (Mocs ), 

Cz., Bar., Horn„ (Mocs ), 
Jesz. (Mocs.) 

hurneralis va1· discoideus. 
Gyll. P. 

" inops. Séhh. U., Hom. 
(lVfocs.), Ter. 

Trachyphlaeus spinimanus. Germ. 
U., Kopaszka. 

Psal dium max-yllosum. Fabr. Tok, 
Szer. . 

Brti ynotus mu1·;nus. Bonsd. U., Eb., 
Szin. 

·Liophloeus 

" 

" 

tesselatus. Bonsd. U, T., 
Eb stb. 

He1·bstii. Gyll. T., Vel., 
Nm., Vih. 

lentus. Ge1 ·m. Jellemző 
. hazai faj. Eb. ritka. 

Chlorophanu8 g?·aminicola. Gyll. U, 
T., Var. gy. 

Tanymecus palliatus. Fabr. U., T, 
stb. k. 

Tropiphorus elevalus. Hi·bst. Sirn. 
Myniops variolosa. Fab1·. Gálszécs. 
Gronops lunata. Fabi'. Gálszécs, Var. 
Alophus triguttatus Fab1'. U., Tok., 

Nm., Bánszka. 
Hypera tesselata. Ilrbst. Hel. 

„ velidlnci. Boh. Rab. gy. 
punctata. Fabr. U., Sz, Var. 

" 
" 
" 
" 

Polygoni. Fubi-. U., P., Az, 
Nm., Vih. 

va1·iab. lis. Hrbst. k, 
plantaginis. Deg. U, Nm., 

Horn., Szom. 
mw·ina. Fabr. Hom. (lUocs.) 

Ujh. 
" Rumicis. L. k. 
„ Meles. Fab1·. U. k. 
„ nigrirosi?'is. Fabr. Ú., Var., 

Gálszécs, Vih. (~Iocs.) 
Myo1·1 ·hiniis albúlineatus. Fabr. Szom. 
Cteonus punctiventris. Gerrn. U., Tok. 

affirp's. Schrk. T., Horn., 

" 
" 
" 

(Mocs.) . Szorn. 
obliquus. Fabr. T., Sz 
quad1·ipiinctatus. Schrk. k. 
coenobita. Oliv. U., T., Cz., 

Var. 
„ costatus. l!'ab1:. Tok„ Var. 
„ rnorbillosus Fab„. U., Tol. 

tig1·inu.;. Panz. U., P., T., 
Mád, Szom., Kö,·esd. " 

„ snlcirost?'is. L. k. 
L ·xus paraplect:cus. L. U. 

„ Ji-,dis. Oliv. U., T., Sz. 
„ Ascnn•'i. L. T, Eb., U 
„ later"lú. Panz. U. ritka. 
„ 111yagri. Oliv. U., P., T, 

Szom. 
Algiriis. L. U, '11

., Nm. 
„ punctiventris. Boh. U. 

cylindricus. Hrbst. Pácz. 
Ca1·dui. Oli'v. U., Sz., Szorn., 

Zemplén. " 
.fil>formis. Fabr. U., Tok., 

Horn., Szin. 
Larinus latus. Hrbst. Tok. 

„ Sturnus. Schall U., T., Czig, 
Lasztócz, Ter., Horn., Var. 
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Larinus Jaceae. Fabr. gy. 
„ turbinatus. Gyll. gy. 

" ~~~z~:~e~atz1: a~o~~~~án 
" Mocsáry gyűjtötte 

Rhinocillus con'Ícus. Fröh.l. U., Sz , 
Szom, Var. 

Liparus coronalus. GoP,ze. U. 

" 
" 

Germanus. L. U., T., Tok. 
carinaerostris. Küst. Nem 

ritka. 
„ dirus. Herbst. T. 

Lepirus colon. Fab1-. k. 
" capucinus. Shall. U., (Mocs.) 

P., Var .• Vih. 
Hylobius Abietis. · L. U. 

„ futuus. Ross1:. U., T., ~m. 
Pi1Jsodes Pini. L. Homonnán Mo

csáry gyüjtötte. 
Erirrhinus Scirpi. Fabr. Tárk. 

„ ac1·idulus. L. k. 
Do·rytomus vorax . Fab1>, U., P., Bly., 

Rom. 

" 

" 
" 

" 

" „ 

" „ 

„ va1·.macroptis Redt., 
Nm. 

va1·iegatus. Gyll. U., Rom. 
costirostris. Gyll. U., Bly., 

Rom. 
validirostris. Gyll, B., · 

Bly., Var. 
jlavipes. Panz. Bély, Ter, 

Var., Horn. 
agna.thus. Boh. Bély. 

va1·. clitellm·ius. 
" Boh. U. 

pectoralis. Panz. Rom. 
villosus. Gyll. Var. 
dorsalis. L. A Vihorlat 

aljában. 
Pachytychius spar.rntus. Oliv. P. 
Smicronix cicu1·. Gyll. U., Szom., Az. 
Pseudostyphlus Pilumnus, Gyll. U., 

Nm., ritka. 
Brachonyx pineti. Payk. Var., Nm. 
Anoplus planta1·is. Naezen. Rab. 
Tanysphyrus Lemnae. Fabr. U. 
Bagous petl'o. Hrb.~t. U. · 

luto.ms. GyU. U., Tok. 
„ Coll1gnensis. Hrbst. Szin. 

Acalles denticolUs Germ. U., Sz., 
_ Vel , Bánszka. 

„ Gamefos. Fabr. U., Sim. 

Acalles turbatus. Boh. U., Szkö, Sim. 
„ vm·. parvulus. Boh. 

U., P., Szkö. 
Magdalis aterrima. F11br. U. 

barbicornis. L at?-. Eb. 
jlavicornis. Gyll Eb. 
Pl'Uni. L. U., Szől., Tok., " „ 

Rom. (Mocs.) 
Balaninus nucum L. U., Tok. 

tesselatus. Fouror. k. 
crux . Fabl'. U., P., Tok., 

Ladomér, Eb. 

" 
Brassicae. Fab 1·. U., La

domér. 
Anthonomus Rubi. Hrbst. T., Szől., 

" 

" 

" 

Eb., Az., Var., Horn. 
rubripes. Gyll. T. 
cinctus. R edt. U., B„Var. 
ruf us. Gyll. Geszte-

nyefa kérge alatt B., 
ritka. 

pedicula1·is. L . T. 
pomoritm . L. U., Var., 

Rom. 
„ rectfrostris. L. B., Var. 

B1·adybatus subfasciatus. Ge1·.t. Vel. 
„ Kellne1·i. Bach. Rom. 

Acalyptus Carptni. Hrb~t. U., B., ~boj. 
ru.fipennis. Gyll. Szmna 

" mellett a Cziroka part
ján. 

L1'gnyodes enuncleator. Panz T. 
Tychius quinqiiepunctatus. L k. 

„ arietatus. Toun 1. U. 
" jlavicollis. Steph. Tok. 
„ junceus~ Reich. U. , Vel., Az., 

Var., Vih. 

" 
tomentosus. Hrbst. U., P., 

Szom. „ picirostris. Fab1-. Gy. 
„ citprif er, Panz. Gy. 

Sibinia primita. Brbst. U., T . . 
„ var. phalerata. 

" Stev. T. „ pellucens. Scop. U., Rom. 
(Mocs.) 

Mecinus piraster, H1·b11t. Gy. „ collan·s. Germ. U. 
Gyrnnetron villosulum. Gyll. Var. 

„ Veronicae. Germ. U. 
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Gymnelro1i labile. H?·bst. · U., Rom. 
(Mocs.), Szom. 

Ase(lite. G?·av. 'l'lya. 
" „ 1Ja~·. plagiafum. 

Gyll. U. 
„ tefrum. Fabr. U. 
" Antfr1·hini. Germ. U., Eb. 

Miarus longirosfri'.s. Gyll. J esz. Mo -. 
csáry gyűjtötte. 

" 
Campaniilae. L. Hom., Jrsz. 

(Mocs.), Rab. 
Cionus Sc1·ophulariae. L. P., Vib. 

„ tuberciilosu•. Scop. U. 
Olivieri. Rosschd. Zombor. 

„ 

" 

hortulanuR. Ma1·sh. U., E., 
Szől., Vih. 

Blattariae. Fabr. U.,Eb., Horn. 
{Mocs.) 

Na nophyes globulus . Germ. U., T., 
Szom., Vih. 

Lythri Fabr. Gy. 
Ulmi. Germ. U., B., La-

" domér. 
Orchestes Quercus. L . k. 

„ rufus. Oliv. B. 
testaceus. Müll . U. , B , „ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Bly., :P. 
Alni L. U. 
Ilicis. Fabr. B., Eb. 
Fagi. L. k. 
pratensis. Germ. U. 
Rusci. Hrbst. Eb. 
Salicis. L . Var. 
stigma. Ge1·m. U , Málcza, 

Horn. (Mocs ), Var. 
„ Populi. Fabr. U , Szin. 

Mononychus Pseudac01·i. Fabr. U, 
Var„ Nm. 

,, $alviae, Ge1·m. Var. 
Coeliodes Ca1·dui. H1·bst' U„ Var. 

" 
Q,ue?·cus. Fabr. Horn. 

(Mocs.), Vih. (Mocs.) 
„ erythroleucus. G mel. U., Eh. 
„ quadrimaculafits. L. k. 
„ Geranii. Payk. Horn. 

Bcleropterus offensus. Boh. Szk_ő. 
,, globulus. Hrbst. V1h. 

Rhinoncus Castor. Pabr. T. 

" 
,, 

bruchoides. Hrbst. P., 
Var., Rom., T. 

pericarpius. L. Rom. 
(Mocs ), T. 

Rhi'.nonws inconspectus. Hrbst. P., 
Var., Szí. 

" 
p erpendjcularis. Reich. U., 

Szom, Var. 
Phytobius Coma·ri. H1·bst. U. 

quadrititbe1·cidatus. Fab1·. 
" 

" 
Ter , Nm, Var. 

quadr icomis. Gyll. P ., B., 
Var., Rom., Szkő. 

n Waltoni'.. Boh. Horn. (Mo
csáry.) 

Amalus scor tillum. Hrbst. U., T., Vel. 
Ceuto1·rhynchus troglodites. Fabr. U., 

T., ·Gálszécs, Nm. , 
Szin. 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
„ 

" 

" 
" 
" 

jlomlis. Puyk. Gy. 
py1'rho1·hynchus. 

Ma1·Nh. U. 
arntor. Gyll. Ujhely, 

Var. 
assimilis Payk Uj

hely, Var, Horn. 
(Mocs .) . 

E1·ysimi. Fabr. U., 
P.,B„Hom (Mocs.) 

Cochlea1·iae. Gyll.Vih. 
(Mocsáry.) 

nanus. Gyll. P. 
s1Jhaerion. Boh. U 
ge~graphicus. Goez. 

U., T. 
Raphani . Fabr. U., 

P ., Var. 
litura„ Fab1·. U. 
trimaculatus . Fab1·. 

Ladomér. 
campestris. Gyll. U. 
signatus. Gyll. U„ 

Szin .. T. 
quadridens. Panz. U., 

P., T., Szom. 
marginatus. Payk. P., 

Var , Vih. (Mocs.) 
picitarsis. Gyli. Br. 

(Mocsáry.) 
sulcicollis . . Payk. U„ 

Nm.; Rom. 
aeneicollis. Germ. U., 

(Mocsáry.) 
cyrrnipennis. Germ. 

· U., Rom. (MoC's.), 
Perbenyik. · 

15 
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C01·yssomerus capucinus. Beck. U., 
Nm. 

Baris Artemisiae. Hrbst. U. 
„ nitens. Fabr. Tok. 
„ analis. Oliv. U., Torzsás rét. 
„ scolopacea. Germ. P. 
„ coe1·ulescens. Scop. U., T., Ter., 

Rom. 
„ chlorizans. Germ. Var. 
„ Lepidii. Germ. Ujbely (Mocs.), 

Tárk. 
„ T- album. L. U., Lel., Var. 

Sphenophorus picws. Pall. U., T., 
- Pácz. 

7
, abbreviatus. F'abr . gy. 

Calandra granaria. L. k. 
Dryophthorus lymexylon. Fabr. T. 
Cossonus linearis. Fabr. Nm. 
Rhyncolus ate1'. L. Rab. 

" · p01·catus. Germ. T. 
Apion Pomonae. Fab1·. k. 

Craccae. L. k. 
" penet1·ans Germ. Var., Kövesd. 

Onopordi Kirli. U., Var., Rom. 
(Mocs.), Tok., Sz. 

" 

" 
„ confluens. Kfrb. U .. (Mocs.) , T. 

atoma1·ium. Kfrb. U. 
„ Hookeri. Kirb. U.,T.,Vel.,Rom. 
„ difficile. Hrbst . Rom (Mocs.), 

Vib., Szin. 

" 
urticariiwn. Hrbst. gy. 
validum. Germ. U. 

„ 1·adiolus. Kirb. U., P., Eb., 
Gesz. 

„ dispa1·. Germ. Mocsáry szerint 
U., Rom. 

„ curvirostre. Gyll. U., Gesz., 
Tok. 

„ seniculum. Kirb. U., B., Tok., 
Szom., Vel, Ter., Az., Var., 
Vib. (Mocs.) 

„ fulvirostre. Gyll. Tok. 
„ longii·ostre. Ol. U. 
„ Viciae. Payk. B., Var., Rom. 
„ dissimile. Germ. Tok., U., R a-

z á n k b a n először 
gyűjtve. 

„ difforme. Ahr. Tok. 
„ varipes. Germ. Varannó, Rom. 

(Mocs.) 

" 
ap1·icans. llrbst. Lombos er

dőkben közönséges. 

A.pion assimile. K .. Mocsáry szerint 
U., Jesz. 

„ Trifolii. L. T., Rom. (Mocs.), 
Flavipes. Fabr. k. 

„ nig1·itarse. K. U., P., Rom. 
„ tenue. ](. Var., Rom. (Mocs ) 
„ Schmidtii. Bach. Vib. 
„ vfrens. l11·bst. Var., Rom., 

Szin. 
" platalea. Ge1 m Vel. 
„ .filfrostre. K. Rom. 
„ - minimii,.m, llrbst. Var., Szin., 

Lab. 
„ Aethiops. H1·bst. Ter., Rom. 
„ ·laevigatum. Payk. Bly., Az., 

Rom., Var. 
„ Meliloti. K. Tok. 

" 
angustatum. K. U. 
columbinum. Germ. k. 

„ vo1·ax. H1·bst. P., Az., Var. 
„ pavidiim. Germ Tok., T., Rom. 
" 

(Momi.) 
„ miniatum. Germ. gy. 
„ Malvae. Fabr. U„ T. 
„ viulaceiim. K. P., T., Sz. 
„ ater1·immn. L. P., Var. 
„ humile. Germ. U. · 

Rhynchites Alni.Müll. (Betuleti F.) gy. 
„ Populi. L. k. 
" auratus. Scop. T. 

" „ 
" 
" 

" 
,, 
" 
" 

Attelabus 
Az. 

Bacchus. L. k. 
aequatus. L. U., P., Var. 
Hungaricus. Fab1·. U., T. 
Allim-iae. Payk. Az. 
coniciis. Ill. U., T., Tok., 

Var., Gesz. 
pauxillus. Ge1·rn. U., T., 

Tok., Cz , Nm. 
planfrostris Fabr. Tok., 
se1·iceus. Hrbst. U., Cz. 
Betulae. L. U., P., Cz., 

Vih„ Szkö. 
cm·culiqnides. L. U., T., 

Apode1'Us Coryli. L. k 

Anthdbidae. 

Platyr1·hfnus latirostris. Fab1·. Eb., 
Vih . . : 

Tropide1·es albirostris. Hrbst . T., 
Nm. 

! 
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T1·opideres bilineatus. Ge1·m. Bánszka. 
„ niveir~ris Fcibr. U., P., 

" 
Var., Rab 

cinctus. Payk. Szin., La
domér, Rab. 

Macrncephalus albinus. L. Nm., Var., 
Vib. 

Anthribus fasciatu.s. Fol'st. B. 
" va1·ius. Fabr. k. Horn., Az., 

Szin. 

Bruchidae. 
Spermophagus Cardiii. Boh. k. 
Bruchus imbricornis, Pz. B., Szom., 

„ Pisorum L. (Pisi L.) k. 
„ 1·ufimanus. Boh. U., T. 

" 
" 
" 
„ 

" 

aj.finis. Froehl. Eb., Zom
bor, Rom. 

sertatus. Ill. Mocsáry Tilj
helynél gyűjtötte. 

luteicornis. Jll. Rom. (Mocs) 
atomarius. L. U., P., T., 

Lel, Var. 
Lentis. Boh. U. (a lencsé

ben.) 
villosus. Fabr. P. 
marginalis. Fabr. Var„ 

Scolytidae. 

Hylesinus Fraxini. F. Ter. 
Scolytus rugulosus . Ratz. Var., 

Szin. 
„ Cmpini. Ratz. Az 
„ castaneus. Ratz. Tárk. 

C'ryphalus Fagi. Fabr. U. télen a 
tűzi fán. 

Xylocleptes bispinus . Duft . T ., 
Tok. 

Tomicus Lt1ricis. Fabr. U., P. 
„ curvidens. Germ. T. 

D1·yocoetes ailiographus. Ratz. U. 
X9leborus dispa1'. Fab1·. Rab. 

„ d1·yographus . Ratz. B. 

Platypidae. 

Platypus cylindrus. F'abr. Eb., Szol. 

Cerambycidae. 

Aegosoma sco.brico1·ne. Scop. T , Tol., 
Mád, Tlya, Nm. 

Prionus co1·iarius. L. U., T., SzkÖ, 
Oly. stb. 

l'erambyx ce1·do. L. (heros Scop.) k. 
" Scopolii. Füssl. k. 

Piwpuricenus Budensis. Götz. Mád. 
„ Koehle1·i L . U., T , 

Eb. 
Rosalia alpina. L. U., Oly, Rom. 

(Mocs.), Vih., Szin. 
Aromia moschata. L . U„ T., Nm., 

Var., Vib. 
Callidium hunga1·icmn. H1·bst. Vib. 

tetején. 
clavipes et var. mi1101·. 

Fabr. gy. 
f emoratiim. L. Rom. (Mo-

" csáry.) 
„ violaceum. L. k. 
„ sanguinemn. L. k. 
„ Alni L. U., T., Nm. 
„ vai·iabile. L. k 

Hylot1·ypes baiulus. L. U, Var., Nm., 
Szkö. 

Spondylis bu.prestoides. L. U. 
Criocephaliis rusticus. L. Br. 

(Mocs.) 
Clytus arcuattts L. k. 

„ 1·usticus. L. Pácz., Az., Rab. 

„ 
„ 

" 
" 

n 

B. 
Antilope. Ill. U, P., T., 
detritus. L. U., T., Az„ 

Szöl. 
speciosus. Schneid. Gy. 
VM·basci. L. u„ T., Tok., 

Sz„ Tlya, Nm. 
sulphu1·eus. Schamn. Rom. 

(Mocsáry.) 
Massiliensis. L. U., T., Mád, 

Tlya, Tok„ Sz., Nm. 
„ figm·atus. Scop. U , T. 
„ mysticus. L., k. 

Stenopte1·us rufiis. L. U., Eb. 
Mol01·chus minor. L. Nm. 

„ mfoimus. Scop. T., Rom. 
Dorcadion aethiops. Scop. k. 

" 
" 
" 
„ 

ritka. 

fulvum. Scop. U., T. 
molitor. Fabr. U, T. 
pedestre. Pod. k. 
Smyrnense, L U., T., Sz., 

Tok. 
cinerarium. Pab1·. P., Sz. 

15* 
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Lamia texfor. L. U., T., Tok., Nm., 
Szkő. 

Acanthoderes clavipes. Schrk: U., Nm. 
Acanthocinils aedilis. L. T. 
Liopils nebulosiis. L. U„ T., Tárk. 
Exocentrus adspe1·sus. Muls. U, mo-

" 

gyorófából font sövé
nyen. 

vm·. Clarae. Muls. U., 
Szin. 

Pogonocherns ·hispidus. Schrk. U., 
Tok, Var., Nm. 

" 
bidentatiis. Tlwms. U., 

Nm, Var. 
" ovatus. Goez. U. 

Mesosa cu1·citlionoides. L. U., T., 
Tok., Var. 

" 
nebulosa. Fab,·. U., T., Nm., 

Horn. 
Anaestethis testacea . Fabr. U., P ., T., 

Nm., Var. 
A9npanthia Cynarae. Ge1·m. P. 

lineatocollis. Don. U., 
P., T., Sz, Ter. 

n an9usticollis. Gyll. Vih. 
„ Cai·dui L. Eb. 
„ cyanea. IIrbst. Sz. 

Saperda carchm·ias. L. U. 
n scalaris L. U., Rab. 
„ populnea. L. U., P., Var. 

Tet?·ops praeusta. L U., Sz., Az, 
Var., Szin. 

Oberea oculata. L Sz , Nm., Vih. 
„· erythrocephala. Jiabr. U., T., 

T.k. 

" 
„ va1·. Euphor-

biae. Germ. U., Eb. 
Pilemia hfrsutula Froel. Tok. 
Phytoecia rubropunctata. Goez. U. 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

ritka 
offinis Harr. Nm. 
virgula. Charp. U. 
rufimana. Schrk . Tok. 
ephippium. Fabr. U., Var., 

Tok. 
<;ylindrica. L. Tok., T., 

Rok., Nm. 
ni9ricornis. Fabr. Tok. 
vfrescens. Fabr. Sz., U. 
molybdaena. Dalm. U„ 

. T., Var., Vih. 
Rhamnusium bicolo„, Schrk. Az. 

Stenocoriis sycophanta. Scln·k Az. 
ÚJ.quisito1·. L U., P., 

Szkő , Rab. " 
Toxotus meridiarms L. U , T., Nm. 
Acmoeops collaris. L. U., T., Var , 

Oly., Tok. 

" 
sexmaqtlata. L. U., T., 

Szől., Oly. 
„ cerarnbyciformis. Schrk. U. 

St1·an9alicl ailrulenta. Fabr. U., T„ 
Szin, Rab. 

" 
" 
" 
" 
" n 

" 

quadrifasciata. L. U., 
Oly. 

revestita L . U., P. 
·maculata. Podn U., P., 

'l'., Vih. 
attenuata. L. gy. 
nig1·a. L. U., T., Horn. 
bif asciata . Müll. k. 
melanu1·a. L. Eb ., Tok, 

Oly., Rab. 
Leptm·a rubra. L. T„ Oly 

• scutellata. Fabr. T., Oly., 

" n 

" 

Vih . . 
dubia. Scop. Beszkid, a lup-

kowi alagut felett. 
sanguinoleuta. L. U. 
maculicornis. D e9 Rab. 
livida. Fabr. U., P., Cz., 

Szom, Nm. 
„ unipunrtata. Fabr. Tok. 
„ lurida. Fabr. Rab. 

G?·ammopte1·a holose1·icw. Fabr. P., 
Az. 

" 
tabacicolor. Deg. U., 
rufico1·nis. Fub1". U., 

Var. 

Cbrysomelidae. 

01·sodacna Cemsi. Fab. T" 
Donacia dentipes. Fab. U., Sz öl. 

" 
tomentosa. /?, Nm. 

" 
limbnta. Pz. k. 

" 
bicolora. z~chach. k. 

" 
.~e1·icea. L. U., Mihályi. 

" 
discolor. Pz. U., P., B„ 

Lel., Var. 

" 
affinis. Kunze. U. 

" 
semicuprea. Pz. k. 

" ' 
simplex. F'abr. U. 

" 
Fennica. Payk. Nm. 
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Zeugophora subspinosl.i. Fab. Var. 
„ ftavicollis. Mai sh. Szom. 

Lema cyaneUa. L. Var 
„ Lichenis. Voet. k. 
„ ftavipes. Sujfr. Kövesd. 
• rr_ elanopa. L. k. 

Crioceri'"s brimnea. :F'ab. k. 
„ 14-pu.nctata. Scop. U., T., 

Kövesd, Var., Szől 
„ 12-pimctato. L. U„ Horn. 
„ 5-punctata. Scop. Tok. 
„ Asparngi. L. T., Var. 

Clytra lon9i?nana. L . k. 
cyanico1·nis .• Gerni. U., T., Tok. 
sexpunctata. Scop. T., Szől 
laeviilscilla. Rritz. k. 
xanthaspis. Genn. U., Nm., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Szől. 
am·ita. L. U., P., Az. 
affinis. Hellw. U., Nm. 
salicina. 8cop. U., P., B., Var. 
musc1formi'.s. _Goeze. U, Tlya. 
chalybea. Germ. U„ Tok. 
un~f'asciata. 8cop. U., Tlya, 

Mád, Var., Szin., Sz. 
Cryptocephalils Schüjferi. Sch1·k. U. 

„ Coryli. L. T., Tok. 
„ cordiger. L. Tok. 

8-puncfat·us Scop. 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

U., T, Nm. 
violaceus. Laich. k. 
se1·iceus. L. k. 
Hypochoerid·is. L. k. 
ochrostonia. Harold. 

Vih. 
apical·is.Gebl. U„ P., 

Szin. 
quinquepimctatits. 

Har1· . . Szől. ritka. 
Moraei. L. k. 
ftavipes. F. k. 
frenatus Laich. Oly. 
mar9'inatus. Fab. 

Szkő. 
bipunctatus. L. k. 

„ var. bi-
pustulatus. Fab. 
U., Var. 

bipunctatus. ·v01·. lim
batus. Laich. Vih. 

imperial•s. Laich. U. 
ritka. 

Cryptocephalus sexpustulatus. Rossi 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

gy. 
vittatus. Fab. Szin. 
elegantulus. G1· . U.,P. 
bilineatus. L. Vihor

laton gyűjtötte Mo·
csáry. 

connexus. Oliv. gy. 
fulvus. Goeze. U., 
. P, T. 

rufipes. Goeze. Cz. 
ch1·ysopus. . Gmelin. 

U., Nm., Szin. 
labiatus. L. Var. 
ocellatus. D1·ap. Ho

monnán gyüjtötte 
Mocsáry. 

Pachybrnchys hiero9lyphicus. Lch. 
Tok. . 

tesselatus. Oliv. k. 
n var. bisig-" 

" natlls. Redt. U , 
Tlya. 

„ tristis. Laich. U., Nm. 

1 

Pachnephorus villosus. Duft. Málcza, 
Tárk. 

1 „ pilosus. Ro.~.~i. Var., 
r TM. 

aspericollis. Fairm. 
Br. (Mocsáry.) 

Adoxus obscu1·us L. P. 
" 

„ vitis F. U., Tlya, Tok„ Az , 
Vih., Sz., Szkő. 

Chrysochus pretiosus Fab. T., Tok., 
Eb., Szől. 

T?'.marcha violaceonigra De9. U„ 
Tlya, Tok., Sz., Tárk. 

metallica Laich Var., Vih, 
" Szkő 

Chrysomela 

" 

" 
" 
" 
" 

Hungarica Fuss Tlya, 
szőlőhegyen ritka. 

· staphylea L. T„ Horn„ 
Var, Oly., Szől. 

vm·ian.~ Schall. Hegye
ken k. 

Goettin9ens1's L. U., T„ 
Mád, Nm, Var. · 

coerulea Duft. U., E., 
Vih., Szkő. 

haemoptern L. U., Tok. 
sanquinolenta L.U., Tok. 

T., Eb. 

1 1 
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Chrysomela limbataFabr. Tlya, Var. Phyllodecta Vitellinae. L. Var, Szkő. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

marginata L. T. 
analis L. U., Tlya, Bar., 

Oly. 
coe1·ulans Scribe. Var. 
Menthasfri Suffi·. k 

„ va1·. fulrninans 
Suff1·. Hom.(Mocsáry). 

f astuosa L. k. 
cm·ealis L. U. 

„ Vat'. Megerlei F. 
U., T., kopár hegyeken. 

polita L. k. 
Hyperici P101·st. T., Var., 

Rok., Szom. 
didyrnata Scriba. U., P., 

T., Sz., Szom. 
geminata Payk. U. 
Salviae Germ. U., T. 
nia1·casitica Germ. Nm., 

Rab. 
·rufa. Duft. Rabaskala 

Siin. ' 
luctuosa Oliv. Vih, Oly. 
intricata GM·m. Vih., 

Rab., Oly , Brusnyicza. 
„ Cacaliae Schrk. T. 

Melasoma vigintipunctatmn. L. U., 
Nm., Oly., Vih. 

„ cupreum Fab1·. Szkő. 

17 Populi L. k. 
,. Tremulae Fab. U., T. 

Entomoscelis Adonidis Pall. U., P, 
Tárk., Kövesd, Nm. 

. _,, ,sac1·r.i L. Tokaji hegyen 
JUmus végeu nem ritka. 

Phytodecta rufipes Deg. Szkő. 
" viminalis L. Vih. 
„ fomicata Briiggm. k. 
„ pallida L. Vih, Szkő. 

Gastroidea Polygon·i L. U., T., Tok. 
Kövesd, Vih. 

Colaspidema Sophiae Schall. U., P., 
T., Tok., Sz. 

Plagíode1·a versicolora Laich. U., P., 
T., Mer. 

Phaedon Carniolz'cus G V'h errn. 1 ., 

Szkő. 
Galeopsis Letzn. U., Va1~, 

Tárk. 
„ Cochleariae Fab1·. U., P., 

T. Tok. 

„ vulgatissima. L.U., Szkő. 
P1·asocuris aucta Fab. Var. 

„ marginella L. Szől., Eb. 
" Phelland1·íi L. T., Pácz. 

Var. 
Galeruca Tunaceti L . k. 

" 
" 
" 

" 

Pomonae Scop. k. 
melanocephala, Ponzri. Sz. 
rufa Germ. Eb. 
sanguinea Fab1-. U., Tok,, 

Nm. 
Capreae L. U., Az., Vih. 

Szkő. 
Galentcella Vibumi Payk. Hom., 

„ C1·ataegi Forst. Rad. 
„ lineola F. U., Mád. 
„ Calmm·iensis L. U., Az., 

Vih., Szkő. 
Agelast(ca Alni L. k. 
Phyllob1·otica quad1·imaculata L. Szin., 

w adusta Creutz. U., Tok. 
Lupe1·us nig1·of asciatus Goeze. k. 

„ 1'11jipes Scop. U., P., Tok., 
Var. 

„ fla1;ip~s L. Sim., Rab. 
Haltica oleracea L. k. 
Crepidode1·a impressa Fab. Oly. 

„ ferruginea Scop.IU., Var. 
Sim., Ladomér. 

aurata Mrsh. U., Oly. 
Helxines L. k. 

„ metallica Duft. P. 
„ Modee1·i L. P., Var. 
„ Salicm·iae Payk. P. Ha-

z án k b 61 eddig csak innen 
ismeret e s. 

Epit1·ix pubescens Koch. B. 
Batopll'ilci Riibi Payk. Szom., Szin. 
Podagn'.ca Malvae lllig. U., T., Sz. 

„ fuscico1·nis L U., T , Tok., 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Szom, Szin. 
flexuosa lllig.vm·ietas.Var. 
och1·ipes Curtis. U., B., 

Szom., T. 
imdulata Kutsch. U., P., 

Var., Horn. 
nemormn L. k. 
vittula Rdt. U., P., A , 

Szom. 
atterima Schrk. k. 
punctulata Marsh. U., Var. 
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Podagriea jlaviceps All. T. 
" nonstriata Goeze. U. 
„ Euphorbiae Schrk Szkő. 
„ lacertosa Rosh. T. 

Longitarsus niger Koch. U., T. 
Holsaticus L.T. Nm.,Var. 
lu1·idiis Scop P. 
brunneus Duft P. 
Nasturtii Fab. U, P., T. 
Sutumlis Ma1·sh. Horn., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

(Mocsáry). 
Siitu1·ellus Duft. U. 
at1·icapillus Duf t. U , P. 
Melanocephalus Deg. T. 
piciceps .Bteph. (picipes 

All.) B., Hazán k -
ban itt először 

Lycopi Foud1·. VeL 
pusillits Gyll.. U., P., T. 
och-l'oleucits Marsh. U., 

Szom. 
pellucidus Foud1'.U.,H a

z á n k b a n csak i n
n e n i s m e r e t e s. 

Chaetocnema concinna Marsh. k. 
„ niM·idionaTis Foudr. U. 
„ ae1·osa Letzn. P. ritka. 
„ hortensis Fourcr. U ,Var. 
„ aridula Gyll. U. 

Psylliodes chrysocephalus L. Var. 
„ cyanopterus lilig. U. 

" 
attenuatus Koch. 1.-Bénye 

Nm. 
• ajfinis Payk. U, P., T., 

Dibolia femonilis Rdt. Nm. 
„ clwyptocephalaKoch.U., Horn 
" Schillingii Letz. Tlya. -

Hypnophila obesci Waltl. Vih 
Mniophila miiscorum Kuch.Vih., Szkő., 

Rab., Oly. 
Sphaeroderma Cardu'Í Gyll. Szin. 
Argopus Ahrensii Gel'ni. U., Horn 
Hispa at1·a L. U., Tok, Eb. 
Cassida munaea L. k. 

„ sangiiinosa Suff1·.P.,Eb.,Var., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Horn. 
vibex L. k. 
ferrng-inea Goeze. Var 
sanguinolenttt Müll . k. 
vittata Vill. Mernyik. 
nobilis L. k. 
subreticulata Sujf1'. Nm. 

Cassida nebulosa L. k. 
subferruginea Schr. U. Á. 

" 

" 

Var., Szom. 
vfridis L. U., P., Var., Szkő . . 
hemisphaerica Hbst U., Var. 

Erotylidae. 

Dacne ri1jif1·ons Fab1-. U. 

17 
bipustulata. Thunb. k. 

Combocerus glabe1· Schall. Nm. 
01·estia arcuata Mill • Vih., nem 

ritka. 
Triplax Russica. L. U., Eb., Szkő., 

Oly. 
aenea Schall. B., Nm., Szin. 

Cy1·tot1·iplax bipustulata Pab. k. 

Endomychi dae. 

Dapsa de?iticollis? Var , Szől., ~H~tfa) 
Lycope?·dina Bovistae Fab. Czeke1 er

dőben ritka. 
Endomychus coccineus L.U„Vih., Szkő. 
Mycetaea h11·ta Mars. U., Tárk., Az., 

Horn; 

Coccinellidae. 

Hippodamia 13-punctata L. k. 
va1·iegata Goeze . k. 

" Semiadal-ia 11-notata Schnd.var.Var. 
A nisosticta 19-punctata L. k. 
Adalia obliterata L. Horn. 

, bipunctata L. k. 
:, dispa1· Jllig. k. 

Cocc ·nella inipustulata L. U , B. 
„ 14-pustulata L. Horn. (Mo-

" 

" 
" 

csáry). 
10-punctaltt L. var. hu

meralis Schall.P., Gesz., 
Szin 

5-punctata L. Gálszécs,Var. 
7 -punctata L. k. 
distincta Fald. U. 

" „ quadripimctata Pont. Nm. 
Halyzici tigrina L. Ujhely, Mer. 

„ 14-guttata L. k. 
„ conglobata L. k. 
„ 16-guttata L. k. 

12-guttata Pod. k. 
„ 22-punctata L. k. 

Mic1·aspis 16-punctata L. var., 12. 
punctata. 1., U. 

1 

1 
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Chilocoriis bipustulatus L, U., B., 
E., Var. 

Exochomus qundripustulatus L., P., 
A., Eb. 

„ nigromaculatus Goeze U. 
Hyperaspis Reppensis Hbst, T„ Tok , 

Ver. 

" co.ncolor Sujf1-. U., 1882. 
Octpber 11-ikén e'ftj 
példány. 

Epilachna Argus Fou1·c1'. U., Gálszécs. 
Subcoccinella 24-punctuta L. k. 

„ var.merid·ionalis Motsch 
U., T., Mád., Var 

Cynegetis 'Írnptmctata L U T Sz Ve'i. . . ., ., ., 

Pla~ynaspis luteorubra Goeze. U., Cz., 
S1m., Var. 

Scymnus nigi·i1~us Kug. U., Horn. 
„ pulchell11s Herbst. U., T. 
„ n1bromaculatiis Goeze, U., 

Kövesd Var. .„ 

" 

interruptus GoezP,. P., Horn. 
frontalis Fab. k. 
Abietis Payk. Rom. 

Scymnus subvillosus Goeze. U., T. 
.mturalis Thunb,, U., P., 

Ter., Sz 
~ haemorrhoidalis Fabr. U. 
„ fe1 ·ngatus Moll. U. 
„ capitutus Fab1-., U, B., T. 
„ minimus Rossi U, P. 

C~ccidu~a scutellata Hbrst, B., Szom„ 
Lithophilus connatus Fabr. Magyar

ország fanájára jellemző faj. Uj
helynél, de ritkán. 

Corylophidae. 

8':1c·~um pusitlum Gyll., Az. 
Senc(JdM·us latei·alis Gyll. B., T., 

Szom., Tárk. 
Corylophus cassidoides Ma1·sh. Ujh , 

ritka . 
Orthope1'us coriaceus 1'1uls. Odvas fák 

por~ban Szent-Marján (1881. feb. 
1.) es Homonnán a Szirtalján. Ha
z á n k b a n eddig má s helyen 
még nem észleltetett. 
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Kowarz Ferdinánd: Adatok Zemplénmegye természetrajzi 
ismeretéhez. 

(III. Dr. Chyzer Kornél gyűjteményének zemplénmegyei legyei.) 

(Contributiones ad faunam Comitatus Zempléniensis in Hungaria 
superiore. Diptera Comitatus Zempléniensis collectionis Dris 

Cornelii Chyzer.) 

Dr. Ch y z e r Kornél ur, Zemplénmegye főorvosa, ki ezen megye 
faunáját évek óta fürkészi és gytijti, légyféle rovarainak meghatározására s 
jegyzékök közlésére engemet szólitott fel. 

Én készséggel vállalkoztam e feladat.ra, mert ez által öregbithettem ta
nulmányaimat Magyarország Jegyeiről, másrészt jelentékenyen gyarapíthatom a 
légyfélék Magyarországon való elte1jedésének ismeretét, - a rovarok azon 
csoportjáét, mely, aránylag a többi rovarfélékhez, Magyarországon kevéssé 
van átfürkészve. 

A magyarországi Dipterák irodalma igen kicsiny s ezért örömmel kell 
fogadnunk minden vidékről bármely csekély meg bízható adatot; mennyivel 
inkább kell tehát üdvözölnünk Dr. Chyzer Kor n é l urnak fáradságos 
igyekezetét, ki épen olyan vidéket, melyről eildig dipterologicus adattal alig 
bírtunk, átkutatva, oly légygyüjteményt állított össze, mely után már ezen 
vidék dipterologicus faunáj~nak jellegét megitélhetni s mely az összegyüj
tött 300 nemhez tartozó 754 faj számát tekintve, megközeliti az általam 
átkutatott Mebádia környéké1 öl ismeretes fajok számát s igen jelentékenyen 
meghaladja valamennyi többi létező enumeratio fajait. 

Ezen zemplénmegyei fajolrnn kivül van még ugyan sok érdekes faj Dr. 
Chyzer ur gyüjtése közt a szomszéd Abauj- és Sárosmegyékből, nevezete
sen Ránkról és a bártfai fürdő fenyveseiből, a mennyiben azonban nevezett 
tr. ur csakis szorosan Zemplénmegye faunájának ismertetésére szoritkozni 
óhajt, azok elősorolását itt elhagytam, 

A magyarországi légyfélék előttem ismert csekély irodalma, mely a je
len enumeratióval való összhasonlitás alapjául szolgálhat, a következő: 

1. F r i v a l cl sz ky Imrének, Magyarorsz~g ismert nevü nagy ento
mologjának a magyarországi faunát ismertető jeles müvében „Jellemző ada
tok Magyarország faunájához" (A m. tud Akad. J~vkönyvei XI-ik kötet. 
Pest. 1865.) a légyfélék igen mostoha elbánásban részesültek. Itt csak a 
kolumbácsi légy van említve. 

2 Dr. Török Jó zs e f Debreczen vidékének faunáját ismertetve 
1869-ben 78 fajt emlit (a m. orvosok és természetvizsgálók Fiuméban 
tartott XlV-ik nagygyülésének munkálatai. Budapest 1870. 282. lapon) ; 
melyeket 1882-ik évben megjelent „Debreczen sz . kir. város egyetemes le
irásában" 85-re gyarapított. 

3. F r i v a 1 dsz k y János az ország ' különböző vidékeinek átkuta
tása alkalmával a légyfélékre is kiteijesztette figyelmét. Tőle négy dipte
rologicus enumeratioval bírunk: 

a) Adatok a magyarországi kétröpüek (Diptera) faunájához I. A rab
lólegyek. Asiliclae. (A m orv. és term. vizsg. XIV. nagygyüléséMk mun
kálataiban. Pest 1870. 318-ik lapon), melyben az addigi kutatások és gyüj-

~-._ l ( .- ~ 

1 

1 
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tése.k nyomán összesen 95 faj rablólegyet sorol fel az egész országból, és 
pedig az ország központi részéből 62, a déli részekből 42, a felső me
gyékből csak 15, Biharmegyéből és Erdélyből 16, s a nyugoti részből 6 fajt. 

b) Adatok Máramarosmegye faunájához (A m. tud. Akad. math. és 
természettudományi Közleményeiben IX. köt Budapest. 1875. 231. lapon). 
Ezen elősorolásban a légyfélékből 18 nemet említ 2 l fajjal. 

c). Adatok Temes- és Krassómegyék faunájához. (Math és term. tu
dományi Közl. XIII. köt. Bpest 1876. 367-ik lap). Ezen vidékről már több 
legy.et említ, 57 nemet 95 fajjal, s ezek között egy uj fajt is ir le a Di
octna Kowarzi-t, mely megtiszteltetésemért fogadja ezennel kö-zönetemet. 

d) A „Budapest és környéke állattani tekintetben" czimü könyvben 
(Budapest. 1879. 102-ik lap) 126 jellemzőbb fajt sorol elő. 

4. M. o cs á r y S á n do r három vidéken gyüjtött legyeket: 
a) ~ihar és Hajd~imegyék faunájának leírásában (l\fath. és természet

tudományi Közl XIV-ik kötet. 1877. 53. lapon) 285 légyfélét sorol elő. 
b) Adatok Zemplén- és Ungmegyék faunájához (Ugyanott XIII. köt. 

1875. 172. lap) czímű munkájában 92 fajt említ. 
c) Adat~k Zólyom- és Liptómegyék faunájához (Ugyanott XV. köt. 

1878.) 126 faJt tesz közzé. 
5 . Ma cl ara~ s y L ~sz 1 ó a l'"gujabb időben behatóbban foglalkozott 

~agyarország legyeivel, s igen szorgalmasan gyüjtött sajnos hogy mai na-
pig alig közölt valamit. ' ' 

. 6. Én ~fagya~·ország két vidékét kutattam át behatóbban dipterologiai 
~ekmtetben, es pedig Losoncz és Mehádia környékét. Losoncz körül három 
e~ alatt 340 nemet mintegy 1 ~00 fajja~ s Mehádia körül 1871. május és ju
mus hóban 366. nemet 895 faual képviselve gyüjtöttem. 

A, losoncziak egy részének felsorolását „Beitrag zur Dipteren-Fauna 
Ungars" a Verhancllungen cler k. k zool botanischen Gesellschaft ín Wien 
(Jabrgang 1869) czímü folyóiratban, s a mehácliaiak jegyzékét, hasonló czím 
alatt ugyanott (.Jabrgang 1873) tettem közzé. 

Az általam. ~ebá~ia környéké~ talált légyfélék uj fajainak részletes leirá
sá~ megtal~lhatm ~ly _cz1m alatt: „Diptera nova, in Pannonia inferiori et in con
~mb.us Dac1ae r~g10mlm.s a F~rd. Kowa1:zio capta Descripsit H. Loew" a Ber
lmer en~o?1olog1~che Zeitsclmf~, I.?7~-ki fol1amában 33-ik s következő lapokon. 
. '" .B 1 r __ ó L aJ o s ur n:egelozo ertekezesében „Zemplénmegye Coleopte
rni -~ól, t.uzetese!1 ecsetelv_en ezen megyének topographicns, a faunára befolyás
sal b1r? v1szonya1t, azo~ t1Jból való elősorolását itt feleslegesnek tartva, minden 
további commentár n~lkül te8zem közzé az általam meghatározott fajokat. 

A lelhelyek neveit a következő módon rövidítve találja a t. olvasó : 
Kelt Franzensbadban, 1883-iki január 30-án. 

Az. = Kis-Azar. 
Ber. = Alsó Bereczki 
Eb. = Erdőbénye . 
Horn. = Homonna. 
lmr. = Imreg. 
Nm. = Nagymihá1y. 
P. = S.-N.-Patak. 
R. vagy Rab. = Rabaskala. 
Szer. = Szerencs. 

Kowarz Ferdinánd. 

Szkő. = Szinai kő. 
Szom. = Szomotor. 
Szől. = Szőlőske. 
'l'ok. = Tokaj. 
Tol. = Tolcsva 
U. = S.-A.-Ujhely. 
Var. = Varannó. 
Vih. = Vihorlat. 
K. = közönséges communis. 
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Rendszeres jegyzéke dr. Chyzer Kornél gyüjteménye zem-
plénmegyei legyeinek. . 

(Consignatio systematica. Dip~erorum ~.omitatus Zempléniensis col
lectioms Dr1s Cornefü Chyzer.) 

Culicidae. 

Corethra plurnicornis F. Tol. Imr. 
. Anopheles maculipennis Mg. U. 

Culex dorsalis Mg. Tol. 
„ annulipennis Mg. lmr. Szer. 
„ pipiens L. Tol., H, Jmr. 
„ nernorosus Mg. Tol. 

omatits Mg R. 

Chironomidne. 

Chironornus ni1biZ.Us Mg. lmr. 
„ jlexilis L. Tol. 
„ pictulus Mg. Imr. 
„ quad1·iniaculatns Mg. Az 
„ psittacinus Mg. Ber. 
„ viridis Mcq. Imr. 
„ plumosus L. Lelesz, Vih. 
„ barbipes Stg. Imreg. 
„ ripa?·ius Mg. K.-Helmecz. 
„ bicinctus Mg. U. 

annulm·ii1s Mg Imr. 
venustus Ft·ies. U., Imr., " 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

Szer. 
pedellus Deg . Imr. 
coracinus Ztt. N. 
bi·evitibialis Ztt. Imr., T 
sordidellus Ztt. U. 
ephippiwn Ztt. Imr. 
tendens F. lmr. 
ste'l'COrariuJ Deg. U., P., 

lmr. 
vernus Mg. Imr. 
je?·1·ugineo-vittat·us Ztt. U., 

Imr. 
Tanypus signatiis Ztt. P. 

„ rnonilis L. Imr. 
choreus Mg. U. 

" 
ne1·vosus. Mg. lmr. 
culiciformis. L. U., lmr. 

Cer~topogon tibialis Mg. Imr., Szom. „ ' brevipennis. Mcq. Tol. 

Ce1·atopogon f ernol'atus F. Vib. 
pulica1·is L. Tol. 

)) 'l' UT u „ gi·aci ipes rr tz. . 
fasciatus Mg. U., Eb. 

" 
" 
" 
" 

forcipatus Wtz. Imr. 
Jl~1vipes. Mg. Imr. 
nitidus. Wtz. Tol. 
lineatus Mg. lmr. 

Psychodhlae. 

Pericoma sexpunctata Cut·t. U. 

Cecidomyidae. 

Cecidomyia Sisyrnbrü Schr. Tol. 

Tipulidae. 

Erioptera 1naculata Mg. H-Rokitó 
Sirnplecta stictica Mg. B. 

„ punctipenni~ Mg. Tok. 
Gonornyici tenella Mg. Tol. Szer. 

scutellata Egq. R. 
" lU?·ida Lw. ':H:.-Rokitó 
" z· . M U T1·ichoce1·a macu ipennis g. . 
" fuscata lJ!g. U. P. 

Lirnnophila discicollis Mg. Homon
nán gyi.ijtöttc Mocsáry 

Poecilostola pictipennis Mg. Tok. 
" punctatc1 Mg. Homonnán 

gyüjtötte Mocsáry. 
Ep1ph1·agrna picta F. Parnó, Rab. 
Dicranoptycha fuscesc~ns Schum lmr. 
Rharnpidia longfrostris Mg. U. 
Lirnnobia jlav·ipes F. U 

„ tripunctata Mg. R. Eb. 
Dic1·anomyia cho1·ea Mg. U .. 

rnodesta Mg. V1h. Imr. 
» b Trochobola caesarea 0. S. 0. Poru a. 

Cylind1·otorna distinct'Íssima lYlg. Nm. 
Rab. 

Ptychoptem paludosa Mg. Rab., Szől. 



• lacust1·is Mg. Szol. 
Pachyrhina hist1·io F. Tol., Var„ N.,R. 

„ pratensis Mg. Var. 

" 
" „ 

" 
" 

" 

c1·ocata L. U. 
qitad1·ifaria Mg. U 
lunulicornis. Se hum. U. 
analis Schum. Sz.-Ke-

resztur. 
iridicolo„. Schmn. Tol., 

Szom, Imr. 
mnculosa. Mg. U., K, 

Azar. 
Nephrotomci dorsalis F. Imr., Tok. 
Tipula nigra.. L. R 

„ giganiea. f:Jchr. U., Tol 
heros. J})gg. U. 

„ va„iipennis. lJl g. Vih. 
scripta. Mg Ladomér. 

„ obsoleta. Mg. U. 
. „ vernalis Mg. U. 
„ caes·ia Scht1m Szol. 

nia1·ginata. Mg. U. 
„ lateralis. Mg. Tol, Páczin. 
„ paludosa Mg. U. 

oleracea L. U , Horn„ Ó-
Liszka. 

„ ochracea. My. U. 
„ f a.1cipennis. Mg. U., Tol., Eb. 
„ heluola Lw. Imr. 

Ctenophora b?"macitlat.t. L. ·Vih. 

" 
" 
" 

at,.,,ta. L. Vih Szkő, H.
Olyka. 

flaveolata F. Szkő. 
elegans. Mg. U. 

Mycetophilidae. 

Zygoneiira sciarina. Mg U., P., Tol 
Sciara Thomae. L. k. 

• quinq11elineata. Mg. U. 
Dynatosoma fttscico1'nis. llfg. Vih. 
Mycetophila pitnctata Mg. Tol. 

„ sign,1ta llfg. U. 
„ pumila. Witz. Tol. 

Epicypta scatophora Pe1Tis. U. 
Exech'Ía paltida. Stan Tol. 

„ fiingu1·um . Dg Bereczki. 
Glaphyropte1·ri fascipenn-is. Mg. K.

Azar, H.-Rokitó. 
·un-icolol'. Wtz. U ., 
Imr. 

b1lineata Wtz. Tol. 
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Glaphy1·optera bimnculatrI. Mg U. 
Boletlna sciarina. Staeg. U. 
11fac1·ocera crassiconn's. Wtz . U. 

Simulidae. 

Simulium hirtipes F1·ies . R. 

Bibionidae. 

8catopse notata. L. U., Tol. 
Dilophus vulgm·is. Mg. U., Barkó. 
Bibio pomonae. F. R. 

„ Marci. L. U. 
„ hortulanus. L. U., Tok. 
„ venosus. Mg. U. P., Tok. 
„ hybridus Hal. U. 

nig1·ivent1·is Hal. Vih. 
„ Johannis. L. U. 
„ albipennis. Mg. U. 
„ vw·ipes Mg. P. 

Rb.yphidae. 

Rhyphits fenesi?'alis. Scop. Rom. 

Xylophagidae. 

Subula mctculata ]1~ Az. 
„ rnai·ginatci Mg. Ber. 

Coenomyia fen·uginea Scop. R., Vih. 

Stratiomyidae. 

Pachygastei· atei· F. U., Rom. 
Nem?telus pantherinus. L. Var. 

„ iiligi11 osus. L. Var. 
„ plagialiis. Schin. U. 

L11.sio1in villo„a. F. Páczin. 
EphippÍ'ttm ihoracic11m. Lati-. Tok. 
Oxycera leonina. Panz. Tok. 
Stratiomyici chamcileon. Deg. Tol. 

furcata. F. Páczin. 
„ longicornii. Scop. U. 

Odontomyia tigrina F. Lelesz, Pá-

" 
" 
" 

czin. 
vfridula. F. U., Tok., 

Szom. 
hyd-roleon. L Tok. 
hydl'opota .. Mg. Tol. 

• ornata. Mg. Szom. 
Srtrgits wprm·iiis. L. U., Parnó. 
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Clwysomyia forrnosa .. Scop. k. 
.specio.w. Mg. Var, H.-

" Rokit6. 
polita. L. Tol. 

Beris "Mo1·1·isii. Dale. R. 
Acanthomyia dubia. Zett. Csicsva. 
Actina nitens Latr. Lelesz. 

Tabanidae. 

Haematopota pl1ivialis. L Mád, Mo
nok. 

cra~8icomi~. lFhlbg. 
Páczin. " 

italica. Mg. Eb. 
1'ubun~ts quadrinotutu,s. Mg. U., Tol., 

Tálya. 
solstitialis. Mg. U., Szom., 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

Tok., Páczin. 
bifm·fos. Lw. Tok. 
fulviis. Mg. Tol., H -Oly~a. 
tergestinus. Egg. U., V1h. 
bovinus. L. U., Vih , Eb. 
glaiicopis. Mg. U. 
nutwmnalis -L. k 
bromius. L. k. 
rust·icus L. U. Páczin, Me

zőlaborcz, Szom. 
luridus Fall. Vihorlaton 

gyűjtötte Mocsáry 
Chrysops parnllelogrmnrnu~ Zllr? Nm. 

„ quadratus Mg. Kaponya. 

" 
" 

Lep tis 

" 

" 
" 

coecutier.s L . Szinna, Tok., . 
Tol. 

relictus Mg. U. Tol. 

Leptidae._ 

scolopai;ea. L. Var. 
st1·igosa. Mg. Vih. . 
immaculata. Mg Parnó, Szm-

na, H -Olyka. 
maculatn. Deg. Simonka, Vih. 
notata. Mg. Rab. 
tringm"Ía. L. Szől., Tok. 
conspicua. Mg . U., K -Azar, 

Vih. 
Clwysopila atrata .. F. U. 

nigrita . F. K.-Azar. 
helvola. Mg. U., Bánszka, " „ 

Vih., Eb. -

Chrysopila chlorophtalma. Lw. H.
Bresztón gyűjtötte Mo
csáry. 

Asilidae. 

Leptogaster cylindricus Deg. Ber. , 
pubicornis. Lw. Jesze

non gyüjtötte Mocsáry. " 
guttiventris. Zit. Szom. 

" Dioct1·ia longicornis. Mg. U. 
oelandica.. L. U., Azar. 
rufipes. Deg. Tok., Vih. 
lineai·is. F. U. 

" 
" 
" latemlis. Mg. U., Tok. 
" lmmeralis, Ztt. 'I'ok. 
" Dasypogon teutonus L. Var. 

• · dindema. F. Tol. 
Stenopogonsabaiidus. F. Tok., Kövesd. 
Stichopogon elegantul~is. Mg. Szom. 
Holopogon . nigripennis. Mg. Barkó . 

„ fumipennis. l'l'1g. 'l'ok 
dimidiatus. Mg. Tok. 

" Lriphria niaroccana. P. Nm. 
ephippimn. F. Szkő., Vih. 
fuliginosa. Pz. Tállya, Tok. '' 
marginata. L. Eb. . " 

" fimb1·iata. JJfg. Tol., Szmna 
" · · "" e 'k Lophonotus pnnctipennis. mg. ze ' e. 

Dysmaclms spinige1·. 7.ell. U., Tállya, 
Tok 

" 
" 

b~fm cus. Lw. U., Tállya. 
Tok, Szer., Eb 

forcipula. Zell. Bresztón 
és Vihorlaton gyüjtötte 
Mocsáry. 

bilobus. Lw. U. 
" stil1fe1·. Lw. Eb. 
" col·hleatus Lw. U., Tok. 

Macl;'imits rusticus. Mg. Szom.,Kövesd. 
atricapillus. Fnll. Ujhely. 

" k cyanopus, Lw Bar · ó. 
-" gonatútes. Zell. Szo m. 

Mocl;terus flcivicornis'. Ruthe. Tol. 
Itamus socius. Lw. Simonka. 
Epitriptus cingulatus. F. U., Tok. 

setosulus_. Zell. P., Tok. 
Asil~'s crabronifo1·niis. L. U., -Megy„ 

aszó. . 
Echthistus rufinervif;. W. Szom., Pá-

czin. 
Philonicus albiceps. Mg. Szom. 

„ 



Therevidae. 

Thereva arcuata. Lw. U , Szom. 

Bombyliidae. 

A.1·gyromoeba sinuattt Fall Eb. 
Anthrax Paniscus. Rossi. Mád, Tállya. 

„ m01·io. L. U., Tol., Eb. 
„ jlaviis. Mg. U. Szom. 
" aj e1·. · F. Szom.. 

Lomatia sabaea. F. '(T. 
Bombylius ate1·. Scop. Tol., Var., Eb. 

„ pictus. Pz. Czéke. 
„ discolor. Mg. Tol. 
„ major. L. U. 
„ medius. L. Tok. 
„ undatus. Mikan. U. 
„ venosus. Mikan. U. 
„ fulvescens. Mg.Tol., Szom. 
„ vulpinus. Mg. U., Tol„ 

Szom. 
Systoechus ctenopterus. Mikan . Sző!. 
Dischislus minimus. Schr. Szom. 
Ploas virescens. F. U. 

Syrphidae. 

Ceria conopsoides. L. Tol. 
· Microdon devius. L . Var. 

Psarus abdominalis. F. K.-Azar. 
Ch1·ysotoxum arcuatum. L. Vih. 

„ bicinctum. L. Tol., 

" 
" 
" 

. " 

" 

Bánszka, Eb. 
festivum. L. Tol , Vih. 
ve1·nale. Lw. R. 
octomaculatitm. Ourt. 

Nm., Eb. 
elegans. Lw.U., H.Olyka 

Eb. ' 
intermedium. Mg. R. 
sylvm·um Mg. Homon

nán és a Vihorlaton 
Mocsáry. 

Paragus bicolor. F. U. 
„ bimaculatus. W. U. 
„ tibialis. Fall. Tok. 

Pipizella virens. F. Mád, Tok , Eb., 
Szöl., Nm. 

„ anulata. Macq. U, Tok. 
Pipiza noctiluca. L. Tok. 

" lugubris. F. Eb. 
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Clwysogaster coemeteriorum. L. R. 
„ metallicus. F. U. 
„ viduatus. L. Homonnán 

gyüjtötte Mocsáry. 
Cheilosia oestracea, L. H. Rokitó. 

„ f1·ontalis Lw. R. . 
„ vm·iabilis Pz. Vih. Eb. 
„ soror. Ztt. Eb. 
" personata. Lw. R. 
„ derasa. Lw. R. 
„ impressa. .Lw. R. 
„ albitarsis. Mg. (flavimana. 

Mg.) U., Eb. 
mutahilis Falt. U. 
cunicula1·1s. Pz. R 

„ grossa. Full. U. 
„ praecox. Ztt. U„ Czéke, Nm. 
„ modesta. Eg[J ., Páczin, Eb . 
,, glirina„ Rd. U. 
„ latifrons Ztt. Tok. 
" fasciata. Egg., R 
„ scutellata. Fall. Vihorlaton 

gyűjtötte Mocsáry. 
Melanostoma dubia . Ztt. K.-Azar. 

„ mellina. L. k. 
Platychefrus dypeatus. Mg. Tállya, 

Szom. 
L eucozona.. luco1 um. L. Simonka 
Syrphus pyrastri. L.-Bénye, Monok. 

Szinna. 
„ glaucius. L R. 

" 
co1·ollae. F. U., R. 

„ grossulm·iae. M,q. Mezőla
borcz 

„ m'lculicornis Ztt. Ber. 
„ 1·ibesii. L. Tok., Szinna, Nm. 

" 
" 
" 

balteatus. D eg. U., Szer. 
laternarius. Mill ? R. 
tittiger . Ztt . Vihorlaton 

gyűjtötte Mocsáry. 
„ ochrostoma. Zstt. Homonnán 

gyűjtötte Mocsáry. 
Melithreptus scriptus L. k. 

nitidicollis. Ztt. Tol. 
taeniatus. Mg. Homon

nán s a Vihorlaton gyűj -
tötte Mocsáry. 

„ menthastri L. U. 
Xanthogramm'.l citrofasciata. Deg. 

.- Tok. 
„ ornata. Mg. Tállya. 

Myolepta luteola. Gm. Mezőlaborcz„ 
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Eume?·us tarsalis. Lw. P., R. 
„ ornatus. Mg. Tol. 
„ lunulatus. Mg. Ber. 

Chry.~ochlamis cuprea. Scop. U„ 
Szől., Tállya. 

Rhingia rostmta. L. U., Szinna, Vih. 
„ campest1·is Mg. U., Vih., R. 

Brachyopa bicolo1·. Fall . R. 
Volucella bombylans. L. H.-Rokitó. , 

Vih., R. 
pellucens. L. Tol, H.-Ro

kitó, R. " 
„ zonm·ia Pod. U. 
" inanis L. U., Tol. 

A.1·ctophila mussitans. Fab1'. Tol. 
„ bombyformis. Fall. Vihor-

laton gyüjtötte Mocsáry. 
Sericomyia lappona. L. R 
E?·istalis sepulchmlis. L. U , H.-Ro

" 

" „ 
" 

kitó. 
aeneus. Scop. U. 
tenax . Lin. k. 
similis. Fall. U. 
arbustorum. L. U., Szer. , 

Szől., Tárkány, Var., 
Szinna. 

pascuorwn. Rd. U. 
rupium. Fabr. R. 
int1·icririus. L. U. 
nemontm L. R ,Mezőlaborcz 

„ ho1·ticola Dg. Tol. 
„ alpinus Panz R. 

Helophiliis jloreus. L. U., Lelesz, Eb., 
R. 

„ pendulus. L. Rab. 
„ t?·ivittatus. F. Szinna. 

Me1·odon clavipes. l!. U. 
" submetallicus . Rd. U. 

Tropidia milesiformis. Fall. Homon
nán gyűjtötte Mocsáry. 

Criorhina berberina. 1". Vih., Rab. 
„ oxyacanthae. Mg. Vih.,Rab. 

Spilomyia vesp1f ormis. L. Vihorlaton 
gyűjtötte Mocsáry. 

Xylota segnis. L Ujhely, R. 
· „ lenta. Mg. Vih , R. 

„ nemorum. F. U., R. 
„ femorata. L. U. 
„ sylvarum. L. Eb„ Vih., R. 

Syritta pipiens L. U., Mád, Tár
kány, Nm. 

Brachypalpus Meigenii. Schin. P. 

Brachypalpus angusfits. Egg. Szol. 
„ valgiis. Pz. Czéke. 

Ascia lanceolata. Mg. H -Bresztónál 
gyüjtötte Mocsáry. 

Myopidae. 

Conops jlavipes. L Tol. 
Physocephala fratema. lw. U. 
Oncomyia at1·a. F. U. , Szom„ Eb„ 

„ distincta. Mg. Tok. 
Zod1'on cinei·eum. F. Tállya, Mád, 

Szer., Eb. 
„ notatum. Mg.Homonnán gyűj-

tötte Mocsáry. 
Glossigona bicolor. Mg. Szom. 
Siws f errugineus. L. Szől. 
Mylpa testacea. L. U., Tol. 

„ polysti'.gma. Rd. Szom 
Dalmannia aculeata L. U., Szom. 

„ punctata. F. U. 
" marginata .. Mg. U. 

Scenopinidae. 

Scenopinus f enest1·alis. L. Ladomér. 

Lonchopteridae. 

Lonchoptera lutea. Pz. Tol. 
„ lacustris. Mg. U. 

HybOsidae. 

Hybos fumipennis. Mg. Vih. 
" gi·ossipes. L. Szöl. 

Leptopeza jlavipes. Mg. U. 

Empidae . 

Cy1·toma atl'um. Mg. Im.r. 
Rhamphomyia spissfro.~t1·is. Fall. 

Málcza. 

" 
conform :s. Kow. U., 

K.-Helmecz, Nm. 
„ gi'bba. Fall. R. 
„ umbripennis.Mg.Tol. 

Empis livida. L. ·k. 
„ tesselata. F. R. 
" albicans. Mg. U. 
„ f allax. Egg. Tok. 
„ p ennipes. L. U., P. 

, 

1 

1 



Ernpú t1·i,qrarnrna. Mg. U 
„ trunccita. Mg. R. 

g1·isea. Falt. R. 
rnessogramma. Lw. Simonka. 

„ decom. Mg. Tok. 
„ ve1·nalis. Mg.? Eb. 

Pachyme1·ia femo1·ata. F. U., 

Tachydrom idae. 

Dl'apetis setíge1·a. lw. Kaponya. 
Tachydromia pallid1'ventris. .Mg U„ 

Imr. 

" 
vent?-ab's. M,q. Jmr. 
notafa. Mg. Szom. 

„ major. Ztt. U., Vih. 
„ flavipes. F. Ber. 
" varia. W alk. Ber. 

Tachist•1 annulimana. Mg. U. 
„ sabulosa. Mg. Kaponya. 

Dolicbopodidne. 

Psilopus Wiedemanni. Falt. Imr. 
„ 71latypterus. F. Vilt., Eb. 
„ albif1·ons. M,q. Imr. 

Neiwigona quadn:jasciata. F . Szinua. 
„ E1ichsonú'.. Ztt. Tol. 

Leucostola vestita. W d. Varannó 
Chi·ysotus va1·ians. Kow. lmr. 

„ cupreus. Macq. Eb. 
„ laesus. W. U., Tok., stb . 
„ pulchellus. Kow. Eb. 

Asyndetus latifrons. Lw Tol. 
Di11phorus nculatus. Fall. Simonka 
Syntormon pumilus. Mg. U. 
Porphy1·ops fascipes. Mg. Tok. 

„ penicillatiis: Lw. Tok. 
„ micans. Mg. Tol. 
„ nemorum. Mg. T., P. 

Nematop1·octus distendens. Mg. Uj
helynél gyűjtötte Mocsáry. 

Gymnopterrms fulvicaudis. Wlk. Imr. ' 
Dolichopus melanopus Mg. Mád. 

„ vifripennis. Mg. P. 
„ nubilus. M. u: 
„ excisus. Lw U. 
„ plumipes. Scop. U., Mád„ 

Eb. 
nitidus. Fall. Tol. 
~;n·bustoi·urn. Stann. Tol., 

Eb. 
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Doli:chopus simplex. Mg. Ber. 
„ festivus, Hal. Tol., Szől , 

Eb. 
• fr?'.vialis Hal. Tol. 
„ gi·iseipennis . Stn.nn. 'I'ol. 

Sympycnus arinul1'.pes. Mg. Imr. 
Scellus 11otatus. F. K.-Ázar., Tol, 

Szer. 
Hydrophorus balticus. Mg. Vih., R. 

„ pmecox. Lehm. Szom. 
Medeterus jawlus. F11ll. Ujhelynél 

gyűjtötte Mocsáry. 
micaceus. Lw. Tok 

" 
Oestridae. 

Hypoderma bovis. L. H.- Olyka. 

Dexidae. 

Dexi'.a f erina. Fall. R., Eb. 
Dinei-a nififrons. Rond. U. 
·Thefofra leucozona. Pz. U., Tok. 
Morinia nana. Mg. U., Tok., Eb. 
Mic1·ophthalmri europaea. Egg. Szom 
Ptilops nigrita. Fall. Tol. 
Nyctia halterata . Pz. U. 
Melania volviilus. F. J eszenőn gyűj

tötte Mocsáry. 

Tachinidae. 

Siphonri geniciilata. D eg. Páczin., Eb. 
Loewia brev1f1·ons. Rd Velejte. 
Psalida s'Írnplex. Falt. Tol 
E, ynnia vibrissata. Rd. Tok. 
Sphixapata alb1f1·ons Rd. Szom. 

„ lineolata. Rd. Szom. 
„ int1·iwta. Mg. Tok. 
„ conica. Fall. Tok., Szom 

Miltogmmma Gennari:. M,q. Szom. 
„ oestracea. Fall. Vihor-

laton gyűjtötte Mocsáry. 
Mesomelaena Loewii. Rd. Szom. 
Schineria tei·gestina. Rd. U. 
Metopia m·gy1·ocephala. Mg. Szom:, 

Imr. 
„ leucocephala. Rossi. Ber. 
„ Staegeri. Rd. Szom. 

Demoticus plebPjits. Fall. Eb 
Chetogena seg1·egata. Rd. Mád. 
Tachina rustica. Fall. U., Szol. 

Olivie1·ia late?·alis. F. U., Szom. 
Ocyptem brassicaria. F. Mád. 

„ bicolo1·. Ol. Tok. 
„ cylindrica. F. U. 
„ excisa. Lw. Tok. 

Ocypterula pusilla. Mg. U. 
Avernia temula. Scop. U. 
Spylosia floralis. Mg. Tok., Szom. 
Py1-rr1zia au1·ea Fall. Eb. 
Masicera silvatica. Fall. Tol. 
Gonia cilipedia. Rd. Tok. 
Exorista tritaeniata Rd. U. 

„ . vulgaris Fall. U. 
Platychfra caesia. Fall. R. 

„ rudis. Fall. U 
" consobrina. Mg. R. 

Gymnochaeta v1ridis. Fatl. Vih. 
Echinomyia f em. L. Tállya. 

" 
" 
" 
" 
" 

tesselata. F. Vih. 
grossa. L. Vih., H.-Olyka. 
conjugatus Rd. U. 
magnicornis. Ztt. U. 
lurida . .F'. Eb. 

Phasiidae. 

Clitomyia continiia. Pz. U. 
Heliozeta pellitcens. Mg Homonnán 

gyűjtötte Mocsáry. 
Phasia dissimilis. Rd. Tok. 

„ dispm-. Rd. U., Szer , Eb. 
Gymnosoma rotundata. L. U. Tály

lya, stb. 
Alophora hemipte?·a F. Vih. 
Hyalomyia pusilla. Mg. Tok., Eb. 

„ muscaria. Fall. Homon-
nán gyűjtötte Mocsáry. 

Sarcophagidae. 

Onesia sepulchralis. Mg. U., Mád, R. 
„ floralis R-D Eb. 
„ gentilis Mg. K.-Azar 
„ coerulea. Mg. Vihorlaton gyűj-

tötte Mocsáry. 
Cynomyia mortuorum. L. R. 
Sa1·cophaga c,J,rna1·ia. L. U., Szorn., 

" 
" 
" 

similis. Md. U. 
albicep» Mg. P. 
haemorrhoa. Mg. U. 
haematode.„ Mg. U. 
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Sm·cophaga erythrum. Mg. U., Pá
czin, Tol., Eb. 

dissimilis. Mg. ? Tállya, 
R. " 

" 
" 

11ielanura. Mg. U., R., 
Nm. 

nu1·us. Rd U., Hoin. 

Muscidae. 

Stomoxys calcitrans. L. U., Tol., Szer. 
Imr., Horn. 

Haematobiq, in·itans. L. U., Szom. 
Me~emb1·ina meridiana. L. U., Var., 

Vih., R. 
Calliphom vomitoria. L. U. stb. 

„ erythrocephala. Mg. U., 
Tol, Tok., R. 

G1·aphomyia maculata.Scop. Lasztócz. 
Pollenia rudis. F. U., Szom., 0.-Po

ruba, K.-Azar. 

" 
vespillo Mg. U., Tol., Eb. 

„ depressa. Mg. K. Kövesd. 
Musca domestica. L. k. 

" 
corvina. F. U., Tol., Szom., 

Irµr. 
„ viti·ipennis. Mg. Tállya, Eb. 
„ tempestiva. Falt. Szom. 

Luci1Jia caesa1·. L. U., P ., Liszka, 
Horn., Vih. stb. 

„ se1·icata. Mg U. 
• comicina. Fall. U., Szől., Eb. 
„ syZ.varum. Mg. U., Ber. 

Dasyphora pratorum. Mg. Nm. 
Pyrellia cadaverina. L. Nm. 

„ suda. Rd. Szől., Tárkány, 
Imr., Tol , Eb. 

Cyrtoneura stabulans. Falt. U., P., 
Var. 

„ pascuo1'Um. Mg. Eb. 
Morellia hortorum. W. U., Eb. 
Myospila meditabimda. F. Tol. 

Anthomyidae. 

D1·ymeia hamata. Fall. R. 
Hyd1·otaea brevipennis. Lw. R. 
Ophyra leucostoma. W. U. 
Homalomyia canicula1·is. L. U. 

„ scalaris. Mg. U. 

" 
" 

tuberculata. Ztt. Tol. 
herniosa. Rd. ? R. 

16 
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Homalomyia cilicrum. Rd. U., Szom., 
Nm. 

Spilogaster duplicata. Mg. U., Imr, 
Tok., Rom. 

• vespertina. Fall. Imr. 
„ nigritella. Ztt. R. 
„ caesia. Macq. Eb. 
„ pagana. F. Varann6. 
„ angelicae. Scop. Szol. 
„ notata. Falt. Tol. 
„ . tinicta. Ztt. Tok. 

Polyetes la1·dar a. F. Vih. 
Hyctodesia variabilis. Fall. R. 

erratica. Fall. Szol. 
pallida. F. Eb. 
aculeata. Lw. Szinna. 
vagan.~. Fall. R. 
albolineata. Fall. Eb. 

" 
" 
" 
" 

semicinerea. Wd. R. 
„ ltigubris Mg. (morio. Zett., 

R. 
Anthomyia pluvialis. L. U., Tok., 

Szom., Tárkány, 
K-Azar. 

" 
" 

„ var. procellari'.s 
Rd. U. 

albicincta. Fall. U, Imr., 
Tol. 

„ sulciventris. Ztt. R , Tok. 
„ diaphana F. U. 
„ radicum. L. U., Tol., R. 

Hydrophoria conica. W. U. 
Hylemyia pullula. Ztt. Tok , Szom. 

„ coarctata. Fall. Imr. 
„ va1·iata. Falt. R., 'Pol. 
„ penicillaris. Rd. lm. 
„ antiqua. Mg. K.-Az. 
„ strigosa. F. Tol. 
„ praepotens. W d. Nm. 

ar1·ogans. Rd. Tol. 

" 
nigrescens. Rd . Homon

nán gyűjtötte Mocsáry. 
„ spinosa. Rd. Eb. 

Chortophila trichodactyla. · Rd. R. 
„ cilicrura. Rd. U., Tol., 

„ 
" 
" 
" 

Tok., Szom., Imr., R. 
cinerella, Fall. U.,Tállya 
sepia. Mg. Tol., Tok. 
dissecta. Mg. Tok.,Szom., 
R., Eb. 

ca1·dui. Mg. R. 
brunnescens. Ztt. Imr. 

Chortophila 1'gnota. Rd. R., Eb. „ augustifrons. Mg. U. 
Hammomyia albescens. Ztt. Homon

nán gyűjtötte Mocsáry. 
Hoplogaster rnollicu/a. Fall. Tol., 

Vih. 
Coenos(a t1·iangula. Fall. Tol. 

„ albico1·~1is. Mg. Imr., Tol., 
Eb. 

„ verna. F. U. 
„ paci.fica. Mg. Tol. 
„ sexnotata. Mg. Imr. 
„ brachialis. Rd. Bánszka. 

Caricea leonina. Rd. U, Velejte, Eb. 
Cheli~ia mom'lis. Mg. Tok., Eb. 
Lispe tentaculata. 1Jg. Tol. 

„ simplicissima. Lw. U. 
„ uliginosa. Fall. Homonnán 

gyűjtötte Mocsáry. 

Cor(lyluridae. 

Cordylura pubera. L. U., Imr. 
„ albilab1·is. F. Tol. 

1 

„ albipes. Fall. Jmr. 
Noi·ellia spinimana. Mg. Mád. 

" liturato.ta. Mg. Szko, R. 
„ str1olata. lrlg., Vih. 

Scatophaga scybalaria L. Gesztely, 

" 

" 
" 
„ 

Tol.,Imr , Páczin, Nm. 
spurca. Mg. Imr. 
lutaria. F. U. 
inquinata. Mg. U., Eb. 
stercoraria. L. U , R. és 

mindenütt. 
maculipes. Ztt. Tok. 

Helomyzidae. 

Helomyza affinis. Mg. Tol., Szinna. 
" Zetterstedti. Lw. (Vihorla-

ton gyűjtötte Mocsáry.) 
Oecothea fenestralis. Fall. U. 
1'eph1·ochlamys ?'u.fiventris. Mg. U, 

Szom. 
Blepharopte1·a senata. L. Tárkány. 

caesia. Mg. Tok. 

Sciomyzidne. 

Sepedon spinipes. Scop. U., Eb. 
" sphegeus. F. Szol. 
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Elgiva albiseta. Scop. U., P., Szom. 
„ dm·salis. F. Homonnán gyűj

tötte Mocsáry. 
Coremacera marginata. F. U , Vih. 
Limnia unquicomis. Scop. U., Lado

mér, Vih. 
Tetanocem elata. F. Vih. 

„ 1·eticulata. F. Imr., Eb. 
„ laevifrons. Lw. Vih. 
„ punctulata Scop. Vih., 

U., Szől , Tok, Eb. 

" 

" 

vittige1·a. Schin. Imr. 
ferruginea. Fll. Var., Eb. 
1·obusta. Löw. Ujhelyen 

gyűjtötte Mocsáry. 
punctata. F. U., Jeszeno, 

Mocsáry. 
Sciomyza testacea. Mg. Ber. 

„ griseola. Fall. Breszton 
gyűjtötte Mocsáry. 

D1·yomyza fiaveola. F. Tol, Tállya, 
Sim. 

vm·. Zavadskii. 
Schum. U. " 

Psilidae. 

Loxoce1'a albiseta. Schrk. U., Eb. 
Ghyliza atriseta. Mg. U. 

„ vittata. Mg. R. 
Psila fimeta1·ia L. Ladomér. 

„ bicoloi·. Mg. Horn. gyüjtötte 
Mocsáry. 

Micropezidae. 

Galobata cc.lceata. Fell. Tol. 
„ ephippium. F. Var. 
„ cibaria. L. Tolcs. 

Micropeza corrigiolata L. Simonka, 
Tol., Eb. 

Ortalidae. 

Doryce1·a g1·aminum. F. U. 
Otites lamed. Schrk. 'l'ol. 
Myennis fasciata. Fubr. Homonnán 

gyűjtötte Mocsáry. , 
Anacampta hyalinata. Pz. U. 
Platystoma pubescens. Lw. U. 

„ biseta Lw. Szől., Tol. 
„ seminationis. F. U.,Czéke. 

Ch1·ysomyza demandata. F. U., Czéke. 

Ortalts gangraenosa. F. U. 
" ru.ficeps. F. U., P., Tol. 

'l'ephronota 1"11fipes. Macq. U. 
Ulidia uyth1·ophthalma Mg. Tok., U. 
Seoptera vibrans. L. Ujhely és Ho-

monnán gyűjtötte Mocsáry. 

Trypetidae. 

Platypm·ea poeciloptem Schrk. Nm. 
Rhagoletis cemsi. L U. 
Trypetc& Jalcatci . . Scop. U. 

" fiorescentiae. Lw. Simonka. 
„ coi·nuta. F. U. 
„ colon. Mg. Tok. 

Ulophora solstitialis. L. Sz.-Olyka. 
' „ stylata. F. Tol. 
„ affinis. Fftd. Tok. 
„ quadrifasciatr:t. Mg. U., 

Tállya, Tol. 

" 

" 

eriolepid·is. Löw. J eszenon 
Mocsáry. 

cardui. L. J eszenon Mo-
csáry. 

Ensina sonchi. L. U., K.-Kövesd. 
Sphenella ma1·ginata. Fll. U., Tolcs. 
Cm"fJhot1·icha guttularis. JJ!lg. U., 

Nm. 

" 
pupillata. F'all. J esze

non Mocsáry. 
Oxyphora óifiexa. Lw. Imr. 

„ trimaculata, Geoffr. U. 
Teph1·itis Amicae. L. U. 

„ l~ontodontis. Deg. R. 

" 
" „ 

" 
" 
" 

bardanae. Schrk. Tol. 
elongatula. Lw. Tol. 
pulchra. Lw. U. 
fiavip enni!J. Lw. U., P. 
proboscidea. Lw. U. 
pantherina. Fll. Tol. 
postica. Löw. Homonnán 

Mocsáry. 

Lonchaeidae. 

Palloptem saltuum. L. R. 
Lonchaea vaginalis. Fll. U., Laszt6cz, 

Tol. Ber. 

Sapromyzidae. 
Sapromyza longipennis. F. Tol. 

„ lupulina. F. Tol.1 Tállya, 
Mád, Tok. 

16* 



Sap1·omyza fasc'íata. Fll. Rom., Tok., 
Imr. 

" 
" ,, 
" -
" 
" 
)) 

)) 

)) 

sexpunctata. Mg. Tok. 
quadripunctata. F. Tok. 
bipunctata. Mg. U., Mád. 
deci'piens Lw. Tok. 
apicalis. Lw. Czéke. 
illota. Lw. R. 
biumbrata. Lw. Imr. 
rorida. Fll. Vih., R . Eb. 
platycephala lw. Vih. 

„ p1·aeusta. Fa?l. Imr. 
Lauxannia cylindricornis F. U. 

)) 

" 

Elisae. Mg. Jeszenon 
gyűjtötte Mocsáry. 

aenea. Fll. U., L.-Bénye, 
Ber. Szol. 

Opomyzidae. 

Opomyza flm·um. F. U., Tol., Simonka. 
Balioptera tripunctata. Fll. Tol , Eb. 
.Scyphella lutea. Fll. U. 

" flava. L. Nm. 

Sepsidae. 

Sep.~is violacea. Mg. U., Paru6. 
„ punctum .. F. U., P., Tol., Tok. 
" cynipsea L. U., Tok., Szer., 

Szom. 
Nemopoda cylindrica. F. Tok., Szer., 

Eb. 
„ ste1·cora1·ia. R-D. Parnó . 

Piophila offinis. M,q P. 
" casei. L. P. 

L1'.ssa loxocerina. Fll. U. 

Epbydrinidae. 

Gymnopa subsultans. Fll. Nm., K.-
Azar, Tok. 

Trimerina nigella. Lw· Terebes. 
Discomyza incu1·va. Fll. U. 
Psylopa poz.ita. Macq. Tol. 
Clasiopa obscurella. Fll. Ber. 

" cineretla. Steich. Tol 
" calceata. Mag. Homonnán 

gyűjtötte Mocsáry. 
Hydrellia albilabris. Mg. U. 

„ griseola. Fll. Tol. 
Dichaeta caudata. Ftl. ? 
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Notiphila cinerea. Fll. U., K.-Az,.Eb. 
annulipes. Stenh. Rad. 
venusta. Lw. Eb. 

)) 

)) 

)) 

Parydm 
1·iparia. Mg. U., Eb. 

aquilri. Fll. Szom. 

Drosophilidae. 

Gitona distigma. Mg. U. 
Drosophila tmnsve1·sa. Fll. U., Ber. 

" phalerata. Mg. Tol. 
„ fenestrarum. Fll. Tol. 
„ funeb?·is F. U., Eb. 
„ litoralis. Mg. U., P. 

Oscinidae. 

Crassiseta co1·nuta. Ftl. U., Tol., 
Imr., Rom. 

Centor cere1·is, Fll. U., Szom. 
„ myopinus. Lw. U., Tok., Tol., 

Szom. 
Chlorops serena Lw. Tolcs . 

" nasuta. Sch. U. 
" didyma Ztt. Szom. 
„ dasycera Lw. Tolcs. 

D"iplotoxa messoria Fll. U., Eb. 
Camarota flavitarsis Mg. U. 
Oscinis maiwa Fll. Zombor, Szom. 

plumige?· Mg. Imr. 
)) f1·it L. U. 

annulifera Ztt. Szom., Tok. 
„ pusilla Mg. Szom , Tok. 

Meromyza p1·at01·wn Mg. U., P. 
„ saltafrix L. U., Szom., 

Eb., Tok. 
)) 

)) 

laeta Mg. Szom. 
variegata Mg. Tok., Szom. 

Agromyzidae. 

Ag1·omyza pilsilla Mg. Szer. 
" cunctans Mg. Tok., Szom. 
" aeneiventris Ftl. Im., Tok., 

Eb. 
Dennometop<L M-nig1·um. Ztt. U., 

Szom. 
Liomyza laevigata Mg. Szer. 
Ochtiphila juncorum Fll. R. 

" coronata Lw. Tok, Szom. 
„ a?·idella Fll. Szom., Tok. 
„ polystigma Mg. Szol. 
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Phytomyzidae. 

Phytomyza crassiseta Ztt. Imr. 
Napomyza late:_alis Fll. Szom., Szer. 

Borboridae. 

B01·b01·us geniculatus Mcq. U. 
niger Mg. U. 

" . l S R 1 equinus Fl . zom • e mecz. 

" 
fimetarius Mg. Nm. 
limbinervis Rd. U. 

" vitripennis Mg. Szom. 
Sph~e1·ocera subsultans F. U., Mál-

cza, K.-Azar. 
Limosina f ontinalis Fll. Kövesd. 

limosa Fll. U., P., Mád. 

Limoiina och1·ipes Mg. U. 

" 
roralis Rd. Imr. 

Pboridae. 

Phora 1·u.fipes Mg. U., E. 
u1·bana Mg. Szom. 
ate1·rima F. Imr. 
pe1·ennis Mg. Rom. 

" 
Hippoboscidae. 

Hippobosca equina L., U., Ladomér, 
Olyka. . . . 

Urnithomyia avicula1·ia L. Szmna a 
Pernis apivorusról. Olyka. 

Index alphabeticus familiarum e~ !?ene.rum Dipterorum 
. Comitatus Zemplemens1s. 

Acantbomyia 
A etin a 
Agromyzi dae 
Agromyzia 
Alophora 
Anacampta 
Anopbeles 
Anthomyia 
!nthomyidae 
Antbrax 
Arctopbila 
Arg_yromoeba 
Ascia 
Asilidae 
Asilus 
Asyndetus 
Avernia 
Baliopter11, 
Beris 
Bibio 
Bibionidae 
Blepbaroptera 
Boletina 
Bombyliidae 
Bomby!ius 
Borl1oridae 
Borborus 
Bracbyopa 
Bracbypalpus 
Calliphora 

Calobaila 
Camarota 
Caricea 
Carphotricba 
Cecidomyia 
Cecidomyidae 
Centor 
Ceratopogon 
Ceria 
Cbeilosia 
Chelisia 
Chetogena 
Chlronomidae 
Cbironomus 
Cblorops 
Chortopbila 
Chrysocblamys 
Chryso gas_ter 
Cbrysomyia 
Cbrysomyza 
Cbrysopila 
Chrysops 
Chrysotoxum 
Chrysotus 
Chyliza 
Clasiopa 
Clitomyia 
Coenomyia 
Coenosia 
Conops 

Cordylura 
Cordyluridae 
Coremacera 
Corethra 
Crassisseta 
Criorrbina 
Ctenopbora 
Culex 
Culicidae 
Cylindrotoma 
Cynomyia 
Cyrtoma 
Cyrtoneura 
Dalmannia 
Dasyphora 
Dasvpogón 
Demoticus 
Desmometopa 
Dexia 
Dexidae 
Diapborus 
Dicbaeta 
Dicranomya 
Dicranoptycha 
Dilopbus 
Dinera 
Dioctria 
Diplotoxa 
Discbistus 
Discomyza 

Dollchopodidae 
Dolicbopus 
Dorycera 
Drapetis 
Drosophila 
Drymeyia 
Dryomyza 
Dynatosoma 
Dysmacbus 
Ecbinomyia 
Echtbistus 
Elgiva 
Empidae 
Empis 
Ensina 
Ephippium 
Ephydrinidae 
Epicypta 
Epipbragma 
Epitriptus 
Erioptera 
Eristalis 
Erynnia 
Eumerus 
Execbia 
Exorista 
Gitona 
Glapbyroptera 
Glossigona 
Gonia 



Gonomyia 
Graphomyia 
Gymnochaeta 
Gymnopa 
Gymnopternus 
Gymnosoma 
Haematobia 
Haematopota 
Hammomyia 
Heliozeta 
Helomyza 
Helomyzidae 
Helophilus 
Hippobosca 
Hipposboscidae 
Holopogon 
Homalomyia 
Hoplogaster 
Hyalomyia 
Hybos 
Hybotidae 
Hyctodesia 
Hydrellia 
Hydrophoria 
Hydrophorus 
Hydrotaea 
Hylemyia 
Hypoderma 
Itamus 
Laphria 
Lasiopa 
Lauxannia 
Leptidao 
Lep tis 
Leptogaster 
Leptopeza 
Leucozona 
Limnia 
Limnobia 
Limnophila 
Limosina 
Liomyza 
Lissa 
Lispe 
Loewia 
Lomatia 
Lonchaeidae 
Lonchaeia 
Lonchoptera 
Lonchropteridae . 
Lophonotus 
Loxocera 
Lucilia 
Machimus 
Macrocera 
Masiccra 
Medeterus 
Melania 

Melanostoma 
Melitreptus 
Merodon 
Meromyza 
Mesembrina 
Mesomelaena 
Metopia 
Microdon 
Micropeza 
Micropezidae 
Microphtalma 
Miltogramma 
Mochtherus 
Morellia 
Morinia 
Musca 
.Muscitlae 
Mycetophil a 
Mycetophilidae 
Myennis 
Myolepta 
Myopa 
Myopidae 
Myospila 
Napomyza 
Nematoproctus 
Nemopoda 
Nemotelus 
Nephrotoma 
Neurigona 
Norellia 
Notiphila 
Nyctia 
Ochtbiphila 
Ocyptera 
Ocypterula 
Odontomyia 
Oecothea 
Oestridae 
Ülivieria 
Oncomyia 
Onesia 
Üphyra 
Opomyza 
Orpomyzidae 
Ornithomyia 
Ortalis 
Ortalidae 
Oscinidae 
Oscinis 
Otites -
Oxycera 
Oxyphora 
Pachygaster 
Pachymeria 
Pachyrrhyna 
Palloptera 
Paragus 
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Parydra 
Pericoma 
Phasia 
Phasiidae 
Philonicus 
Pbora 
Phoridae 
Physocephala 
Phytomyza 
Phytomyzidae 
Piophila 
Pipiza 
Pipizella 
Platycheira 
Platycheirus 
Platyparea 
Platystoma 
Ploas 
Poecylostola 
Pollenia 
Polyetes 
Porphyrops 
Psalida 
Psarus 
Psila 
Psilidae 
Psilopus 
Psychodidae 
Psxlopa 
Ptilops 
Ptychoptcra 
Pyrellia 
Pyrrosia 
Rhagoletis 
Rhampidia 
Rhanychomyia 
Rhingia 
Rhnhidae 
Rbypbus 
Sapromyza 
Sapromyzidae 
Sarcophaga 
Sarcoplrngidae 
Sargus 
Scatophaga 
Scatopse 
Scellus 
Scenopinus 
Scenoplnidae 
Schineria 
Sciara 
Sciomyza 
Sciomyzldae 
Scyphella 
Seoptera 
Sepedon 
Sepsis 
Sepsldae 

Sericomyia 
Sicus 
Simialidae 
Simulium 
Siphona 
Sphaeroccra 
Sphenella 
Sphixapata 
Spilogaster 
Spilomyia 
Spylosia 
Stenopogon 
Stichopogon 
Stomoxys 
Stratymoyia 
Stratyomyidao 
Subula 
Symplecta 
Syrnpycnus 
Syntormon 
Syritta 
Syrphidae 
Syrphus 
Systoechus 
Tabanidae 
Tabanus 
Tachina 
Tachinidae 
Tachista 
Tachydromyia 
Tachydromydae 
Tanypus 
Tephrochlamys 
Tephritis 
Tephronota 
Tetanocera 
Thelaira 
Thereva 
Therevidae 
Tipula 
Tipulidae 
Trichocera 
Trirnerina 
Trochobola 
Tropidia 
Trypeta 
Trypetidae 
Ulidia 
Urophora 
Volucella 
Xanthograrnrna 
Xylophagidae 
Xylota 
Zodion 
Zygoneura. 

IX. 

A XXII-ik VÁNDORGYŰLÉS. , , 
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZAKOSZTALYABAN 

TARTOTT 

ELOADASOK. 

1 



Dr. Király Ferenez: A Felső-Tiszavidék közgazdasági jelen 
helyzete. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXII-ik nagygyűlésének 
központi és helyi intéző~égétől reám nézve azon megtisztelő n:egbizást nyer
tem, hogy üdvözöljem Onöket, Uraim, kik e helyiségben megjelentek, mint 
a nagygyűlés III-ik szakcsoportjának tagjait, s alakítsam meg a szokásos 
adre~se előrebocsátásával ezen csoport9,t. 

Midőn e megbízásból kifolyólag Onöket tiszteletteljesen üdvözölni sze
rencsém van : fogadják kérem egyszersmind hálás köszönetem kifejezését ide
jövetelökért - és engedjék meg, hogy hazánk és nemzetünk társadalmi ér
dekei előmozdítása ügyében e gyűlés alkalmával kifejtendő tevékenységök
höz, öszinte szívből sikert és szerencsét kivánbassak. Nekem pedig enged
jék meg, hogy nagybecsű figyelmöket türelmük és elnézésök kikérése mel
lett, egy rövid dolgozatnak mint adressenek felolvasásával vehessem igénybe. 

Felolvasásom tárgyát a felső-tiszavidék közgazdasági jelen helyzetének 
rövid ismertetése képezendi, melyet annak előrebocsátásával van szerencsém 
bevezetni, hogy felső-tiszavidék elnevezés alatt azon nagy területet értem, 
melynek alkatrészeit Hajdu, Bihar, Szabolcs, Szatmár, Szilágy, Br.reg, 
Ugocsa és Máramaros megyék - s a közbeeső szab. kir. városok területei 
képezik. 

Nem akarom, mélyentisztelt uraim, nagybecsű figyelmöket e terület, 
jobban mondva országrésznek statisztikai leírásával igénybe venni, s nem 
ohajtok történelmi visszaemlékezésekbe sem bocsátkozni, minélfogva csupán 
azon körülmények felemlitésére fogok szorítkozni, melyek a felső-tiszavidék 
közgazdasági viszonyainak alakulására a legközelebbi években elhatározó be
folyással voltak és melyekkel e nagy vidék mezőgazdaságának, iparának és 
kereskedelmének különösebben küzdenie kellett és kell még ez időszerint is, 
és melyeknek feltüntetése nélkül a _statisztikai indokolás magáball véve csak 
keveset vagy mitsem bizonyít. 

Közönségesen az 1879. és 1880. évek ugy tekintetnek, mint forduló 
pontjai azon kedvezőtlen viszonyoknak, melyek hazánk közgazdasági fejlő
dését az 1872. évi válság óta folytonosan lenyűgözve tartották ; és e fel
fogás több mint egy irányban jogosultnak is mondható, habár a felső ti-
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szav~dék k~.zg,azdaság~. életének fejlődésére ezen jelzett évek sem gyakorol
tak i~ynemu es i;nérvu . bef?lyást, melynek következtében akár a mezőgaz
dasági, akár pedig az ipan vagy kereskedelmi viszonyoknak átalános jobbra
fordulása állhatott volna elő. De más oldalról az sem szenved kétséget 
h?gy közéletünk tényezői a mondott két év alatt arányosabb összemükö-' 
dest mutat~ak és hogy az ,egy~s társadalmi osztályok tevékenysége is jóval 
nagyobb-, Je.lentékenyebb es. kim?ndhatom, hogy eredményekben is gazda
gabb volt mmt az az 1872-ik évi válságot követő bármelyik évben tapasz
taltatott. 

De ha az alkotás meg gyarapodás tekintetében e két év nem is mu
tathat fe~. j.elei~t~~eny pozitív. eredmén~eket, annál szembeötlőbb és gazda
gab~ e rovid .~doszak ne~ativ eredmenyek dolgában, hogy gátat tudott 
ve.t~~ a. ~~r ~ozel egy ~vtiz.ed ~ta tartó. hanyatlásnak akkor és épen akkor, 
m1do~. iegi kozgazdasági ?aJ?k .es kalamrtások az elem~ csapások özönével 
egyesulten,. a hely~et nehezsegert már csak nem az elviselhetetlenségig fo
koz~ák. A Jelzett e.vek. eredménye tehát nem a pozitív alkotás és vagyoni 
g~~rnpo~ásban, mmt mkább a csapások utóhatásainak elháritásában a ve
szelyek e,s vesztes~gek csökkentésében és azon utaknak kijelölésében' és el
~~Y,~?,getesébe? nyilvánult, melyek anyagi és szellemi előhaladásunk szebb 
JOVOJenek egyik zálogát képezik. 

. , Eg:yébiránt a f?ko~odott közgazdasági tevékenység és a helyzet némi 
reszben Jav~ásának Jelei már az előző 1878- ik évben is mutatkoztak' me-
1~.e~nek előidézésére az első és legközvetlenebb befolyást mindenesetre' azon 
korul.mé?y gya~or?lta, hogy az örökös tartományokkal folytatott kereske
~el~r- e.s vámugyr tárgyalások következtében nagy mértP.kben és huzamos 
rderg felizgatva tartott .kedélyek a szerződés végleges megkötésével lecsilli:c
pultak és hog.y a keleti részeken történt politikai alakulások szülte bonyo
dalmak Bos~rna megszállásával egyelőre befejezésöket nyerték. 

, Ily elozmén~ek után még nagyobb lendületet nyert a társadalmi te-
vekenység 1879- es 1880-ban az által, hogy az európai béke egyszer sem 
volt k~?1olyan v~szélyeztetve, és hogy a főbb piaczokon oly pénzbőség ál
lott elo,, mel:y kozvet~~t hat~sában J:?-ég nálunk is képes volt a vállalkozási 
kedvet .es hajlamot .t~?b mmt egy rrányban emelni és ébren tartani, mit a 
gabnaárnk huzamos idon át tartott emelkedő irányzata is támogatott és 
fokozott. 

. De ~ze11;, kedvező ~örülmények által felköltött remény, az anyagi gya
rnpodást i~~etoleg va&y epen nem, vagy csak igen kis részben nyert valósu
lást s a kozgazd~sági helyzetnek említett javulása s a társadalomnak na
gyobb tevé~enysege abban nyert leginkább kifejezést s az elért eredmény 
abban kulmmált, hogy a . rosz termések és rendkívüli vizáradások okozta 
csapások és ~g,réb kalamitások daczára is sikerül az anyagi statusquot ugy 
ahogy, de megis fentartani. 

Az országot ért csapások közül a lefolyt két évben legmélyebb nyo
mokat hagytak magok után s legnehezebben elviselhető károkat a vizáradá
so~ okoztak, me!yek az Alföldnek épen legtermékenyebb és gazdagabb · ré
szem dultak legmkább. 

Bőven .kijutott. ezen országos csapásból a felső tiszavidéknek is, s a 
veszedel~m itt annyiban átalánosnak volt mondható, amennyiben az nem 
csak a ~rkrészekre, h~nem a dombos és hegyes vidékekre is kiteijedt. 

„ Ahg va~ az említett megyék területén levő mintegy 1600 község kö-
zul csak egy rs olyan, mely az áradások, felhőszakadások vagy belvizek ál-
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tal e két ·év alatt kisebb-nagyobb s számos esetekben százezrekre menő 
kárt ne szenvedett volna. 

Leginkább ki volt téve és l~gtöbbet szenvedett már top?gra~.ai„ fekvé~ 
sénél fogva is az említett vidék fasza-, szamos-, herettyó- es korosmentr 
része, s azon három nagy vizmedenczen~k környéke,. mely Beregbe~ a Szer
nye és Gátmocsár, Szatmárban az ecsedi-láp és Biharban a Sárret elneve
zése alatt ismeretes. 

A Tisza árteréből, mely Bereg, Ugocsa, Szatmár, Szabolcs és Hajdu 
megyék területén összesen 1.2~7 ,OOO ezerkétszáz n~gyszögöles holdnak van 
felvéve, a szabályozási munkálatok köv~tkeztéb~n mmtegy 860,000 hol~. lett 
eddigelé mentesítve s állandó gazdasági müveles. alá J~lfogva .. ~,zen terul~t
ből a hivatolt két év alatt, részint hosszabb, részmt rov1debb ~dore, de mm
denütt a termésnek megsemmisítésével legalább is 600/o lett, vrz alá helyezve, 
a Szamos pedig Szatmár megyében 42,000 holdnak, az Er, Be~ettyó, Fe
kete- és Sebeskörös, mely folyamoknak ártere 440,000, mente~rtett ár~e
rülete pedig 335,000 holdnak van felvéve, legalacsonyabb számitás sze~·111;t 

· is 200,000 hold mezőgazdaságilag művelt földnek termését tették semm1ve. 
- Mindezen csapásokhoz járult még Beregmegyébeu a Latorczának, Szat
márban a Tur- és Krasznának, Szilágyban ismét a :Krasznának s Márama
rosban a Bosztova, Nagyág és Iza folyóknak gyakori és nagy~érvü kiön· 
tései és emberemlékezet óta még a dombos és homokos Nyir sem szen
vedett annyit a belvizektől mint 1879. és 80-ik évekb~ll: - Számit,~som 
szerint a felső tiszavidék egész területén, közel egy m1lhó hold mezogaz
claságilag mivelt földterületnek termése lett a jelzett két év alatt az ár
vizek által elpusztítva s legalább is félakkora terület termése veszélyez
tetve. 

Ily nagymérvű és gyakran i~métlődő csapásokkal s~emb,~n, önkén~.te
lenül is az a kérdés merül fel mmden figyelmes Bzemlélo elott, ha vaJJOll 
a Tisza és mellékfolyóinak szabályozása által elért eddigi eredm~.ny me~
felel-e az ahhoz kötött reményeknek s arányban áll-e a folyton kovetelt es 
mindig meghozott áldozatok nagyságával. 

A nélkül, hogy a szabályozási mtmkálatoknak ez időszeri?t~ st,ádiumá
ban, az egész vállalat sikerének bírálatába boc~átkoznám, kifeJezest k~ll 
adnom itt azon nézetemnek, hogy a szabályozási munkálatok megkezdese 
előtt a Tisza oly előnyökkel birt, mik egész összeségökben .nel:ezen , pótol
hatók azon eredményekkel, melyek a szabályozás által ez ideig eler~ttek. 
Igy például e folyam a hajóz.ásra né~ve sok~.al ~lkalm.asabb v?lt ezel.~.tt ,s 
inkább megfelelt az általa érmtett vidékek f?ldm1vel~s1 érdekeme~,,~ k1onte
sei is ritkábbak és kevesebb veszedelemmel Jártak mmt most, illldon az át
meszésekkel a hajózás, a medernek szűk gátak k?zé törté~t szoritás~v~l pe
dig a kiöntéseknek száma és veszélyessége eddig nem ISmert mertekben 
növekedett. 

Az ugyan kétségtelen, hogy .a Tisza időnkinti kiöntéseivel nagy terü
leteket helyezett viz alá és hogy sok földet te~t feltételesen hasz~.ál~.atóv~) 
de az sem szenved kétséget, hogy épen ezen klöntéseknek vol~ ko~zonhet?, 
az érintett részek kitűnő termőképessége is. A föld trágyát es UJ termo 
erőt nyert általa, s ez megint gazdag terméseknek vált előidézőjévé. 

Innen kiindulva, s figyelembe véve a s~abályozás.i i;n.unkálatok eddigi 
eredményét és hatását, valóban el kell ismerm azon J:?-mdmkább átalánosbbá 
váló nézetnek jogosultságát, hogy az árterek mentesitése s a tavak, mo-

• 
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csárok és ingoványok kiszáritása mellett, mulhatlanul szükséges lett volna 
ezen területek termőképességének fentartásáról is gondoskodni, a mi a 
vidék természeti és egyéb sajátlagos viszonyainál fogva öntözés nélkül el 
nem érhető. 

A Tisza medrének legnagyobb része ma már magas gátak közé van 
szoritva, de azért az áradásoknak egyáltalán nincsen eleje véve, sőt 
azok a medernek mértékfeletti elszilkitése következtében ma még veszélye
sebbek és gyakoriabbak is mint ennek előtte. A mederből kiömlött viz, mig 
töltések nem voltak,_ rövid idő alatt ismét eltakarodott és helyet engedett 
egy minden tekintetben gazdag tenyészetnek ; ma azonbau ez már nem igy 
van, mert a medrét elhagyott viz, a töltések miatt többé vissza nem folyhatván, 
az elfoglalt területeket gyakran évekig megtartja s azokat posványnyá vál
toztatja. De sőt azon esetben is, ha az ár nem képes a gátakat elszaki
tani, a tiszamenti részek mégis veszélyeztetve vannak az által, hogy a ma
gas vizállás által gyakorolt nagy nyomás következtében a viz alulról tola
tik felszinre, mi a kiöntésekhez hasonló kalamitásoknak válik kutforrásává. 
Végre pedig az átmetszések és elgátolások által a folyamnak legnagyobb 
része a hajózásra nézve is használhatlanná vált, a min az ez időszerint kö
vetett szabályozási rendszer mellett vagy épen nem, vagy csak nagy áldo
zatok árán lehetne remény segiteni. De végre, hogy a mostani szabályo
zási rendszer magában véve még nem felelhet meg a feladat megoldásának 
s hogy mulhatlanul szükséges lesz a mentesitett részek öntözéséről is gon
doskodni, arra nézve elegendő azon sajnosan tapasztalt körülményre utalni, 
hogy a legjobb talaju mentesitett részeken alig 10-15 évi használat után 
immár a kimerültségnek nyomai is észlelhetők. 

Áttérve a mezőgazdasági termelés fontosabb ágainak a hiva
tolt évek alatti alakulására, kiemelendőnek vélem mindenekelőtt azon 
körülményt, hogy az 1879-ik évi aratás a felső tiszavidéken felette rosszul 
sikerült, elannyira, hogy Bereg, Szatmár, Szilágy és Szabolcs megyék némely 
részein közvetlenül az aratás után már az inségnek oly jelei mutatkoztak, 
melyek kormányi és hatósági intézkedéseket tettek szükségessé. - A ki
fagyás, kipállás és rozsdától megkimélt ősziek, melyek több vidéken még 
szép reményekre jogositanak, a tavaszi gabonanemüekkel egyetemben az ara
tás előtt beállott hőség következtében jó részt tönkrementek, -- mig a 
kapásnövényeket s ezek közt a tengerit és burgonyát a késői fagyok s a 
tenyészetnek késői ébredése gátolta természetszerű jobb kifejlődésökben s 
csak is a dohány volt az, mely ugy minőség, valamint mennyiség tekinte
tében a várakozásnak megfelelt és a szőlő, mely átalában nem csak jól, de 
helylyel-közzel mennyiségileg oly kitünő termést adott, hogy a szürethez 
kötött vérmesebb reményeknek is megfelelt. -Sajnos azonban, hogy hazánk 
~zen nagy kincsét megsemmisitéssel fenyegető phylloxera-vész vidékünkön 
1s fellépett s noha lassu, de az eddig foganatba vett intézkedések daczára 
még is folytonos teijedésben van. 

A mi az 1880. és 81-ik évi e tekintetbeli viszonyokat illeti, azok 
röviden abban foglalhatók össze, hogy az aratás eredménye noha mennyiség 
és miLőség tekintetében valamivel kedvezőbb volt, mindazonáltal ez év is 
csak a gyenge középtermésü évek soraiban foglalhat helyet, s távolról sem 
felelt meg azon várakozásnak, mely különösen tavaszszal és nyár kezdetén 
hozzá köttetett. - A jobb termés következtében a kivitel valamivel jelen
tékenyebb volt, de az 1879-ik évi kedvező gabonaárak nem válhattak keres
kedelmünk javára, mert az árak különösen a buzánál és rozsnál januárius 
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··kk t k julius elejével pedig már kezdetétől augusztusig folytonos:m cso en e ' B . dohány és 
tetemes mennyiségü uj áru hoza.tott for1Ő;~mtten-de ~1 ~~~főa, noha minő
tengeri jobb ~s, több termett, -mmt az .e, tekintetében még s~m érte el az 
ségileg kjelég1tó termést abd~tt,kmenn~1stee~es része az alacsony árak miatt 
1879. évi eredményt s a oma egy e 
nem volt értékesithető. h t ' z 

Nem mondható ke.d vezőnek az elmult ké~ év a e~~1~~ !_él~~ ~:ysagÍ tési viszonyok tekmtetében sem, a mennJ'.1-ben figl és noha a kivitel 
eredmények vag}'." ttenyés~~,é~f Y!:~;~J0~s n~~haer~tt~~pe 'szegényebb osztálya 
nagyobb volt mm az e ozo e tk téb akran kényszer eladá
az áradások és. más e~emi csapások kövem~~ 

0
;n lZfuzámában lényeges vál

sokra volt s~or~tva, mmd~zon;ltal, az ~f~áno!ságban tűrhetőnek lett volna 

~~!~h~~~ ~~·~i:!é~el; ~~j~:me1~e~·~szeke~ ol~ ~~1~:i!!~a~e:mv~1ln~~' h~ő1~ nem csak juhok- és szarvasmarhák, de . m g Szatmár és Ugocsa 
óvhat?k· E csaJ?á~ l~gérzék~~{~~b:el:e~ai~r~;;;0~c~~ belvizektől amugy is 
megyek azon v1dekem pusz 1 0 ~. „ , • 'b dt tevékenysége azonban e 
legtöbbet sze.nve~tek. A g~zd.~:tozc:s~~ ~Já~~se hr:tását annyiban és az által 
veszedelmet is kepes volt 01 oz . 1 hetőle u · anyagnak beszerzé
kevesbiteni, hogy az elhullás ,0k0r\.!~1;nf szeenvedef t ~ hivatolt években a 
sével pótoltatott. Ará~ylag meg eg 0 ~ részben a tengeri rossz termése, 
sertéstenyésztés és h1zla~ás, ~el~nek 0

: nai fejedelemséo-ekkel folytatott 
részben pedig az„ A.menkáva \üa hiz~alás is mely a0 felső tiszavidék 
versenyre vezethet? v1ss~.a. - Az u s évek ele' én és derekán oly szép 
nagyobb centrumamak korn~:~~n 7~ ~et~~~an régi jjlentőségéből s alig re
lendületet nyert, soka~ vesz: ~t 1. e~ turák mellett is egyhamar ismét 
mélhető, hogy kedvezobb km e i conJunc 
lábra kaphasson. lk 1 t 

Ennyi kalamitás felsorolása után örö~~el ragado~o·~e~ ~z é~ ;~rg 
annak elmondására, hogy van ~ll~tteny:sJl~~~~n~~cz:a 0 is f~Iytonos fej
igen nevezetes oly ága, mely mu:~ en a a munkát és áldozatot bőven 
lődé:mek örvend, s mely a ráforditott ~ondo\1 nek na()' obb felvirá<Yzása el
kárpótolja. Értem ez alatt a lóte~yés~t~st, m y általat,y kitűzött ke°zelési és 
vitázhatlanul a korm.lny áldozatkeszsegenek s ~~szönhető mely több helyütt 
tenyésztési elvek következetes alkali;nazárna~a· nak külön' ez él ok szükséglete 
a nagyobb magán ga~dasá.gokban 1f~··r s: ef és egyesek részéről a te
szerinti idomitásába~ ~.s ny~lvánu\ . é~~lefhető visszaélések a kormánynak 
nyésztés és tartá~ korul meg .. mo~.. 1,s korolt befolyása következtében 
a lótenyésztési b1zottság~.k kozbeJ~tte~el k gy~s konstatálható az is, hogy a 
hova-tová?.b sz~k~bb korre szon h~~:m~s ideig nem felelt meg a hozzá
jutalom-d1Josztás1 mtézmény,. meiyl „ t' 'dék félreesőbb részeiben is kezd 
kötött reményeknek, ma m~r a te.~~ 1~8za:~velés okszerű elveinek a köznép
előnyös befolyást gyakorolm, a ar 8 ed , e a nagyobb kivitelben és a 
nél való meghonositására, mel~n1ek t;~e meny ellrndésében nyer legmegbizha
közép minőségű lovak árának Je en eny em 
tóbb kifejezést. „ d á · 

. két ének a felső-tiszavidék erd og az as gi 
A m1 a lefolyt v h tá át illeti az talán leginkább abban 

v i s z o ny~- i alakulására gya~o,~·olt u~zt~tásában 'é3 káros kihasználásában 
foglalható ossze, hogy az 1 e~~~~b ~ z eddig követett eljárás tovább foly
néminemü ,megállás vagyláegt~· ·té tis ~em vagyok azonban hajlandó ezeI;I 
tatására nezve - elnapo s 01 n · 
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k?,rülményt __ annak beszámitani, hogy most már a kijózanodásnak és az er
do~ ,?kszeru kezeléséne,~ korszaka fog bekövetkezni, mert ugy vagyok meg
gyozodve, hogy .~z erdok megszokott devastatiójának rövid időre inkább csak 
az vetett m?s,~ feket, hogy sem a tüzi-, sem pedig az épület és szerszámfa 
~ huzamos ~don át_ tartó _kedvezőtlen üzleti viszonyok, szállitási conjuncturák 
es a g:~ako~:i y~sztitó ~r~izek_ következtében nem volt értékesithető ; és bár
mennyi~e kulonzsnek tunJék is fel, mindazouáltal kétségtelen, hogy egyné
mely ~idé~ e~_doáll?mányának legalább ideig-óráig való megmentését részben 
fnfak ;st k~szonheti, hogy Ungban és Máramarosban a kinc.stár versenye oly 
rn yze e ozott létre, mely a magán és községi erdőknek a megszokott 

ahré·ányéokban értékesitését részben lehetetlenné, részben pedig felette ne-
zz tevé. 

. ·· Nem ~karok . itt_ a felső tiszavidék 2+ millió cat. holdat tevő erdőte
rnleté~ek ~oze~ebbi viszo~yaira . bővebben kiterjeszkedni, s igy csak annak 
i:i~myté~~1 \ ;1v~nkok szontkozm, hogy a kincstár és nehány uradalom kivé-

ve a ig e ez1 ma már oly községi és magán erdőbirtok e vidéken 
mely a _pusztul~snak szái;r:ios jeleit magán ne hordaná. Erdőművelés vaa' 
sz~k~z;.i u ~ezeles az emhtett kincstári és uradalmi birtokok kivételével 

0~ 
sz e Jes, ertelmében ~em létezik s igy nem lehet meglepő hogy a még 
most gyakorlatban levo nagymérvű erdőirtásohnál a f} ltétl' ·d"t 1 · · 
~~s b~ásm?d:Un kréJzesül mint az, mely állandó gazda:ági ~~él~1kr~ aat1at~ 

. ,; .. e mm e,ze aczára azon reménynek adhatnnk kifejezést hog az u· 
e~.~otorvén1ek e.~etbeléptetésével s főleg az erdőfelügyelői intéz'vén y hatás~ 
:~gé:~~~elszer\~latpol~do~ lee~d~ kifejle~ztésével sikerülni fog erdőállo~ányunk 

se s z1 er eszeti v1szonyamknak rendezése 
lyal bt. ~i~~~alás ig:zolj;k hogy ~l~ országokban, hol~ földmívelés t.ulsuly
az utóbbinak soi~s~ sés ~ vl : n Y ~ei felett, ott rendes körülmények közt 
termelés es 'l · e yze e mm ig alá van rendelve a mezőgazdasági 
yagy hanya:1i't:eu~-~f~é~el~z a f~l~miv~lési viszonyo~ alakulásával emelkedik 
bet, mivel a tÖme esb te~· sza Y a ól a m~gya~· ipar. annál, kevésbé képez
czikkeivel pedig cs~k :1eJ~~rl épen a fol~m~velés1 termenyekre, kézmü 
képességére van utal~:.m iz 1 agosan a belföldi gazdaközönség fogyasztási 

E két foglalkozási ] ·· · k á 
sére valamint ez .. ~?I~e egym ssal való szoros és benső összefüggé-
azo~ körülmény is h~ssze ugr:;ie~ átal.án~s felösmerésére vall egyébiránt 
vékenység, az i ;r ésg'in.::„ e~ 80-1~, eve~~en uj1:aébredt társadalmi te
egyidőben kezd~tt foalalko~~~zdasá0 égeto baJainak kerdésével egyszerre és 
közökkel igyekezett ~lérni 1 

s a .. ~ego_ldást azonos uta_kon .és hasonló ~sz
Iitásnak az iparosok bud' m~~y 1~1.~kvesek a székesfeherván országos klál
székesfehérvári con ressus~pes 1 

-l országos gyülésének, a mezőgazdák 
quete-jének megtartásában na~l 8á a ft1akgyar ?.rs~.á~os gazdasági egyesület en-

Bármel szem n!1 v nu a. és tomorultek eredménynyé. 
lések határo!atai bR·~~f ó~1;e~e~s:~ek is ~zen o~sz~gos értekezletek és gyü
nak eaynémely követel , . rm;mny_ire telJes1thctlenck legyenek azok-
is az ~!fogadható és re~~(i1

01 tÓk~s ;ef·~ bármi.ly távole~őn~k . tartassék 
léptetése, annyi mégis kétsé~t 1 ov~ e menyek bizonyos reszenek é~etb~
volt annyi haszna és ered , 0 e en, ogy a mozgalomnak már eddig is 
moly voltának felderítése i;ienye, hogy. az eszmék tisztázása, a helyzet ko
felébresztése által a korm~s az éa·n1~~1 kérdések iránti érdeklődés átalános 
voslása körüli nehéz feladat nyt··b~ o;vtényho~ásnak közgazdasági bajaink or
és támogatást. a, 0 mm egy irányban nyert általa könnyitést 
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N oba a gyár- és kézműipari viszonyok a lefolyt két év alatt s különö
sen az 1880-ik év folyamán valamivel kedvezőbb alakulást nyertek, s noha 
a vállalkozási kedv és hajlam is nagyobb élénkséget mutatott, mint az előző 
években, mindazonáltal a hosszantartó üzleti pangás utóhatása s a mezőgaz
dasági termelés és kivitel kedvezőtlen eredményei nem engedték, hogy akár 
a gyár-, akár a kézmüipar terén lényeges haladás és fejlődés állhatott elő. 
A kézműipari vállalatok száma ugyan e két év alatt gyarapodott, de a tu
lajdonképeni gyáriparnál legalább is annyi régi vállalatnak beszüntetése 
konstatálható, mint a hány uj telep keletkezett, csakhogy ezen ujonnan ke
letkezett vállalatok teijedelmök, termelő képességök és egyéb tulajdonságaiknál 
fogva jelentékenyebbek és nagyobb értéket is képviselnek, mint azok valá
nak, melyek müködésöket beszüntették . 

Ezek előrebocsátása után a tömegesb termeléssel foglalkozó iparvál
lalatok állapotára nézve még a következő átalános megjegyzésekre kí
vánok kiteijeszkedni, és pedig: a felső tiszavidék b á u y ász a tát illetőleg 
felemlitendőnek vélem, hogy az 1879-ik évi termelésnél tapasztalt csekély 
emelkedést 1880-ban némi visszaesés követte s a bányatermékek összes 
pénzértéke n m érte el egyenlő árak és az alkalmazott munkások nagyobb 
létszámának daczára az előző év eredményét - A termelés ugyan az 
arany, ólom és réznél csak valami csekélységgel volt kevesebb, de már a 
vasnál ugy mennyiség, valamint érték tekintetéb!\11 tetemes csökkenés mutat
kozott, ellenben az ezüst, timsó és vaskéneg termelésnél javulás consta
tálható. 

Bányamff- és kohászati viszonyaink szerencsétlen állapotának átalános 
jellemzésére szolgál egyébiránt még azon körülmény is, hogy az előző évek 
nyomasztó hatása alatt szünetelésre kényszeritett bányák közül egy sem, a 
kohómüvek közül pedig csak is a gróf Schönborn-féle Frigyesfalvi telep 
kezdte meg 1880-ban a működést, ellenben Beregmegyében a hátmegi s Bi
harban a petrozsi gazdag vastelepek s a nagyváradi róm kath. püspökség
nek Tanczon, Grazsduron, Ponoráton és Vaskohn létező jobb sorsra érdemes 
s egykor szép reményekkel kecsegtető összes vasbánya és kohó rnüvei még 
mindig szünetelésre vannak kényszerítve és elszomorító jelensége közgaz
dasági helyzetünknek, hogy Biharmegyében a tüzelő anyagokban annyira 
szegény Alföldnek határán, egy vasuti fővonal mellett s egy ércztelepek
ben gazdag vidéknek tőszomszédságában létező -bávódsági és kárdói évek
kel ezelőtt művelés alatt állott gazdag széntelepek ma elhagyatva parlagon 
hevernek. 

Noha a gép e k, sz e r sz ám ok és m ü s z erek készitése vidékünkön 
több helyütt figyelemre méltó lendületnek és elte1jedésnek örvend, mindazon
által azoknak előállítása a mezőgazdasági gépek és eszközök kivételével gyár
szerüleg még nem eszközöltetik, de a létező egy-két gazdasági gépgyár is 

· inkább hasonlít berendezésénél fogva teijedelmes kézmühelyhez, mint gyár
szerü vállalathoz, habár inkább készletre, mint megrendelésre és közvetlen 
eladásra dolgoznak. Anyagi helyzete ezen ugynevezeLt gyáraknak a lefolyt 
két évben elég kedvező volt s kisebbszerű gazdasági gépeik- és eszközeikkel 
jó sikerrel versenyeztek saját piaczaikon a budapesti és külföldi nagygyárak 
és raktárak hasonnevű termékeivel, jeléül annak, hogy itt nagyobb és több 
vállalat is prosperálhatna. 

A kő-, f ö 1 d-, agy a g- és ü v e g ipar terén nehány figyelemreméltó 
uj vállalat keletkezéséről tehetek emlitést ; így Debreczenben a város által egy 
nagyobb szabásu gőztégla· és cserépgyár állittatott fel, mely kiváltképen Klin-

'1 

1 
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ke; és e~yéb .. mütégla~nem~ek gyártására van berendezve; Réven edi e · 
meszé~.eto muvállala~ Jöt~ letr~, mel~, mint az előbbi, ugy ez is első é~ eg~ed8Ü 
e nemu vállalat a ,,t1,~z~nmnem, felso megyék területén. Az asphaltgyártás 
l 880-bai;i ,~ :negelozo ev~,ez kepes nem mutatott előhaladást, noha a dernai 
tel~pek 1dokozben az I-so magyar asphaltbánya-részvénytársaság birtokába 
~erultek. Egyátalában nem volt azonban kielégitő a jelzett két évbe 
:1;eggyárak . helyzete, mit részben , a kedvezőtlen kiviteli conjunct~rá~~ 
~es.z~en. ped1~ a gyára~ le~nagyobb reszének elavult és czélszerütlen techni-

a1 erendezese s ebbol kifolyólag a tömegesen behozott idegen ártmá-
nyokkal yaló c~ek~~Y .. ver~enykép~sség idéíett elő, melynek káros flvetkez
ménle ket gyár mukodé~enek teljes beszüntetésében a többinél pedig a ter-
meles korlátozásában nyilvánult. ' 

, . A f ~ i Pa r terép., „ különösen a közönséges áruknál 1879 kezdetével 
ne~,1 len.d~let állott elo, de a rákövetkező évben már visszaesés volt észlel
heto: m1 Jórészt a németországi vámfelemelésben és vasuti olitikában 
találJa m~~ya~ázat~t. Egyébiránt a nagyobb vállalatok érdekeit @zeged re
constructró.ia is elo!;llozdit~,. no~a _nem oly mérvben, mint kezdetben feltéte
tez~~t~ttéb; ke~vezotdlen km~eh viszonyok következtében sokat veszitett je-
en oseg ? m ~ a ongafa-1par is, mely az előző években Bihar és Szat
~~r meg~e\~erul~tén a J,öv~,delmezőbb vállalatok soráb,1 tartozott, s noha a 

e egym su an. k~vetkezo bp szüret lényegesen segitett a -hel zeten mind-

l
aztotnáhl.táal la tbetlfold1 n~gyobb szükséglet nem volt képes a kivltelnél' előál-
o 1 ny a o pótolm. 

1 
\z élelmiszerek előállitásával foglalkozó iparágak közül sem a 

Tv~J%~n' :.ef \,?zn:or-, sdzesz- és sörgyárak helyzete nem volt a jelzett 
~e eg1 o.ne mon ható. A nagyobb malmok különösen sokat szen

v;dtek .. ~ 1f8z termé~.e~ által okozott magas buzaárak .nyomasztó hatása alatt 
: a~~yna, t0gy ~ ~~:mhs,~t gyártás 1879 végével már csak érzékeny veszte~ 
ég"el vol~ eszkozolheto, . mert az amerikai verseny következtéb r t-
~ek a hazai buzaárakhoz mért értékesitése nem volt lehetsé es ~it a e is:b 
iránt. mé~ azon kör~lmény is sulyosbbá tett, hogy időközbe! a' német 'gro~ 
dalmi kormány az 01:iemények bevitelére 2 márka vámilletéket vetett ki. 

, Hasonló volt a malmok helyzete 1880-ban is, a gabonaneműek ára z 
e~ben sem, volt megfelelő arányban a külföldi piaczok áraival mel nek kár~s 
kove~kelózmbeny~ a gyártás ~egs~oritásában, sőt több helyütt a~nakyideiglene-
sen 1'a eszuntetésében 1s nyilvánult. 

czeni A 1:u:
1
irpártás, m~ly a felső tiszavidék területén csak az egy debre

eredmf !yt mi~t :an f,~P.Y1~e~e - 1880-b~n szintén. nem mutatott fel oly 

l 
„ „ 

1 
' z e ozo ev en s e gyár is csak alig képes a o-yakorlatban 

evo ie ette terhes adóztatási rendszer és a kAdvezőtlen s áll"tá · · 
nyok szülte nehézségeket legyőzni és fenállását biztositani. z i s1 v1szo-

.i\z ~j adózt~tási rendszernek, - a belföldi ma as term' á. 
~ száll,~tás1 calai;n1tasoknak és a kedvezőtlen kiviteli v1szonyoke~~v~~~~:t~ben 
fon~i:olsaz:asá~1 és "á~lamház~artási érdekek szempontjából oly kiválóa~ 

~~:á!~1:~i{\1~!:~1E:~lőfi:!, ~:~~~tj;k.'é~:~f ~k~Ji~~~'t:iii:,1;~ 
_ 

1~e aa s~~~ 0~!a~~~t~ dv'1~ék1ünkön inkább emelkedőben, mint apadóban van 
kezd ezo sor oz e egnagyobb részének technikai berendezése ol' 

etleges s gyártmányainak minősége annyira gyarló, hogy a budapest~ ér 
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osztrák sörökkel tetemesen olcsóbb árak mellett sem képesek saját közvet
len piaczaikon versenyezni. 

A kézműipart, jobban mondva a kézmüvesek helyzetét kiválóan 
jellemzé országszerte a lefolyt két évben azon „szorgos, inkább lázasnak 
mondható tevékenység, mely az ipar bajainak és e bajok gyógyszereinek 
felkutatásában nyilvánult; és sajátságos, hogy ezen a kézmüvesek minden 
osztályánál és rétegénél egyenlő mérvben lábrakapott törekvés épen akkor 
vette kezdetét, midőn az anyagi javulásnak némi jelei kezdtek mutatkozni. 
Kétségtelen azonban, hogy e javulás inkább csak a pénzforgalom pillanatnyi 
nagyobb élénkségének, mint sem az iparviszonyok gyökeres javulásának volt 
tulajdonítható, mely körülmény, ha javára is vált egynémely iparágn:J,k, az 
egésznek helyzetén nem sokat lenditett s a kisipar termelésével továbbra is 
megmaradt azon szük korlátok közt, melynek okául a helyi fogyasztás elég
telenségén kivül az idegen készümények nagymérvü behozatala s kézmü
iparunk legtöbb ágának versenyre és kivitelre . való csekély k-épessége emlithető. 
Tagadhatatlan azonban, hogy az iparfejlesztés érdekében megindult mozga
lom nem csak az iparosok ez időszerinti helyzete tarthatatlanságának felös
meréséből, hanem azon átalános meggyőződésből is származott, hogy ip,arunk 
minden ágának kifejlesztése nélkül képtelenség közgazdasági és államház
tartási viszonyainknak jobbraváltozását reményleni. 

Természetes, hogy mennyiben a közgazdasági ügyek érdekében megin
dult ezen mozgalomra az első alkalmat az iparosoknak szomoru anyagi 
helyzete és a szegedi országos értekezleten kifejtett concret javaslatok szol
gáltatták, hogy első sorban is az ipari, még pedig a kézműipari viszonyok 
bajainak közvetlen tanulmányozása vétetett foganatba, melynek azután első 
természetes consequentiája az ipartörvények módositása iránti törekvésekben 
nyilvánult. 

Nem lehet feladatom, legalább nem e helyen és alkalomból, hogy a 
szegedi és budapesti országos iparos gyűlések panaszainak és kivánalmainak 
bírálatába bocsátkozzam, de kifejezést kell adnom mégis azon meggyőző
désnek, hogy ezen országos értekezletek beigazoUák azt, hogy most már a 
kormány és törvényhozás gyors intézkedése mulhatatlanul szükséges, hogy 
kézmüiparunk a további hanyatlástól megóvassék; és noha ezen congressusok 
minden határozatával ha nem is lehet egyetérteni, mindazonáltal azok egy 
jó részének jogosultságát el kell ismerni s valósitását szükségesnek tartani. 
De ezzel kapcsolatban nem habozunk egyszersmind kimondani azt sem, hogy 
a hanyatlásnak és pusztulásnak okai az ipartörvény hiányosságán kivül még 
azon körülményben találhatók, hogy iparosaink egy tetemes része nem bir 
azon kitartással és körültekintéssel, mely a változott kereskedelmi és ipar
viszonyok következtében a boldogulhatásnak elengedhetlen feltétele, - és 
sajnos, de igaz, hogy az iparos osztálynak nem épen jelentéktelen része még 
ma is azt hiszi és arról van meggyőződve, hogy egyedül a törvény kivánt 
módosításának megvalósitásával anyagi helyzetén is közvetlenül leend se
gitve; constatáljuk azonban, hogy e felfogás nem átalános s hogy hova
tovább mindinkább tért veszit t:i helyt enged az átalános bajok és egyéni 
kötelességek felösmerésének Teljes bizalommal kell viseltetnünk ennélfogva 
azon munkálatok iránt, melyek az ipartörvény módositása ügyében a kor
mány kebelében a mult év folyamán megindultak és bizalommal várhatjuk 
e nagyfontosságu kérdés kilátásba helyezett mielőbbi megoldás:H. 

Áttérve a k e r e s k e de 1 mi v i s z o ny ok alakulására, kiemelendőnek 
yélem, hogy a jelzett két év üzleti eredménye egyátalában nem volt kielé-
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gitő és azon reményeknr~, megfelelő, melyek. a P.énz és hi,telviszonyok. ném~ 
Javulása következtében eloállottak. Az 1879-ik évi rossz- es az 1880-ik évi 
gyenge termés feleslegé~ek értékesités~t a belföldi sz~lli~ás költsé~e~ yolta 
mellett felette megnehezité a német birodalom vasuti es vámpoht1káJa s 
Amerika és a szomszédos keleti államok előtérbe lépett hatalmas versenye. 
Igy a gabonakivitrl, mely 1879. elején ' elég élénkségnek örvendett, közvet
lenül az aratás után már egy minimumra apadt, jórészt annak következtében, 
hogy a belföldi gabonaá· ak nem voltak arányban a mérvadó idegen piaczo
kon jegszett árakkal. - Nem voltak kedvezőbbek a viszonyok 1880-ban 
sem, noha az aratás ez évben valamivel kedvezőbben ütött ki, de a meny
nyiben a kereskedelmi politikai viszonyok nem javultak, kivitelünk nem hogy 
tért nyert volna, - de sőt több piaczról le is szoríttatott s nyers-termé
nyeink nagy részének értékesitésénél uj utILk és piaczok felkeresésére let
tlink utalva. 

Mindennek daczára az 1880-ik évi áruforgalom értéke egész összesé
gében 54 millió forinttal lrnladta meg az előző évnek forgalmát, csak hogy 
ezen összegből a behozatal emelkedésére 49, a kivitelére pedig csak 5 
millió forintnyi érték esett; a tetemes behozatali többlet pedig részben a 
dunai fejedelemségek nyers-terményének, részben pedig a nyugati államok 
gyarmat-áru czikkeinek nagymérvű behozatalából származott, mig a saját 
nyers-terményeink kivitele körül felmerült mintegy 50 milliónyi hiánylat a 
belföldi ipartermékt k fokozott - és a behozott idegen nyers-termények is
mételt kivitele által pótoltatott. 

Sokat hatott országos kiYiteli forgalmu.nk kedvezőtlen alakulására egyéb
iránt még azon bizonytalanság és nyugtalanság is, mely kereskedelmi vi
szonyainknak a külfölddel való szabályozatlanságából s legföbbképen a Né
metországgal folytatott kereskedelmi és vámügyi tárgyalások eredményte
lenségéből származott, és noha az eddigi érvényben levő szerződés 188 l 
közepéig ismét meghosszabbittatott, mindazonáltal ezen intézkedés sem vál
hatott forgalmunk javára, mivel a német kormány a különbözeti tarifák meg
szüntetésével nyers terményeink kivitelét nem csak felette megnehezité, de 
sőt azokat egyes piaczokról le is szoritá. 

Egyébiránt kivitelünk egy tetemes részének a megszokott iránytól éS 
piaczoktól való ezen elterelése más oldalról azt eredményezte, hogy Fiume 
kereskedelme lényegesen emelkedett és forgalmi jelentősége annyira előtérbe 
lépett, hogy az ország ezen egyetlen kiMtőjének a forgalom é::; közlekedés 
könnyitésére szolgáló minden eszközök-, utak- és intézményekkel való fel
n~bázását elocláznunk már többé pem szabad, nem lehet, - mert csak a 
Frnmén keresztül való tömeges kivitelnek lehetősége eredményezheti azt, 
hogy forgalmunk ne legyen továbbra is alárendelve az osztrák és német ke
resl~edelmi érdekeknek. Egy másik igen lényeges követelményét ké
pezi a~ ~~zt~ák:i;n~gyar .kiviteli forgal.om érdekének még az arlbergi vasut
nak m10lobb1 kiep1tése is, melynek lnvatása azon összeköttetéseknek közve
tit~se .~s bizto~itása, mik a N émetbirodalom ez időszerinti forgalmi politi
kája kovetkezteben meglazultak s reánk nézve koczkázottakká váltak. 

Min~ezen nagyfontosságu feladatokkal szemben megelégedéssel lehet 
constatálm azon komoly törekvéseket, melyek kereskedelmünk emelése ér
dekében az utób~i két év f?lyamáµ több irányban és többféleképen nyil
v~n~ltak: Igy a ~rnme felé uányuló forgalom érdekében tett intézkedések 
kozul kiemelendonek velem a zágráb-károlyvárosi vasutnak az állam által 
történt megvétrlét, az „Adria" gőzhajózási társulat subventionálását, a 
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fiumei kikötőnek megfelelő tárházakkal való ellátását és végre a Kulpa 
hajózhatóvá tételének és a vukovár-samaczi csatorna kiépítésének tervbe 
vételét. Fontos jelenséget képez továbbá kereskedelmi és közlekedési 
viszonyaink tekintetében még a Dunának Gönyőnél és a Vaskapunál 
czélba vett szabályozása, valamint a budapest-zimonyi és a belgrád
nisi vasut irányának és csatlakozásának megállapitása s a tiszavidéki 
vaspáslya társulat. össze::; vonalainak államositása; és meg kell e helyen 
még a magyar államvasutak igazgatóságának ujjászervezéséről, valamint a 
törvényhozásnak a vicinalis vasutak érdekében tett alkotásáról is emlékeznünk, 
mely a helyi érdekü vasutak építése körül országsz{)rte oly élénk mozgal
mat keltett, minő a hetvenes évek eleje óta e téren nem· volt tapasz
talható. 

Mellőzve a vasut- és közlekedésügy terén előfordult minden egyéb 
fontossággal biró jelenségnek vagy alkotásnak felsorolás~t, itt még csak 
annak egyszerü felemlitésére kívánok szoritkozni. hogy a tari fa ügy, ki
vitelünk és versenyképességünk ezen égető kérdésének rendezése - az ál
lami vaspálya-hálózat több irányban történt kiegészitésének s ezzel kapcso
latban az államnak a hazai vasutakra gyakorolt nagyobb befolyásának da
czára, még egy lépéssel sem haladt előbbre, noha a rendezés lehetősége 
idő, eszköz és alkalom által már meg volt adva. 

Más oldalról e nagyfontosságu kérdésnek czélszerü mielőbbi megol
dását a hazai vasutaknak jól felfogott érdeke is megköveteli, hogy az osz
trák és ujabban a német vasuti politika következtében szenvedett üzleti 
veszteségek pótolhatók s jövőre nézve lehetőleg kikerülhetők legyenek. Egyéb
iránt a tarifaügynek minden irányban való gyökeres rendezése annyival 
inkább szükséges, mivel vasutaink nyersbevétele huzamosabb idő óta nem 
emelkedett, sőt az az 1879 és 80-ik években tetemesen hanyatlott. Igy pél
dául a magyar pályák 1880-ik évi bevétele az . 1877-ik ·évi bevételekkel 
szemben 2.8 °/ 0 -kal, az 1878 évivel szemben 2 :i °lo-kal és az 1879 évivel szem
ben 0. 26 0fo-kal csökkent. A közös 1 asutak 1880. évi bevétele pedig az 1877. 
évivel szemben 2.r. 0/ 0 -kal kevesbedett, mig az 1878. évivel szemben 0 01 °lo-kal 
emelkedett, de már az 1879 .évi bevételekkel szemben ismét l.r. 0 

/ 0 -kal ha
nyatlott, és hozzá lehet ezen kimutatáshoz tenni még azt is. hogy a kilo
méterre redukált bevételi összehasonlitások is azt mutatják, hogy vasutaink 
1880. évi bevétele a megelőző évekhoz képest ugy absolute valamint relative 
hanyatlott. 

A fent előadottak után s azoknak mintegy befejezéséül szabadjon 
még itt a p én z- és hit e 1 v i s z o ny ok alakulásáról is megemlékeznem, 
mire nézve kiemelendőnek vélem mindenek előtt azon körülményt, hogy az 
e téren tapasztalt javulás nem annyira közgazdasági viszonyaink átalános 
jobbra fordulásának, mint inkább a nyugoti államok pénzbőségének s azon 
körülménynek volt tulajdonítható, hogy a külföld bizalma államháztartásunk 
rendezése iránt tetemesen szilárdult A bizalom ezen örvendetes javulásának 
elvitázhatlan tanubiZüuysága az állámi ujabb kölcsönök kedvező elhelyezése 
s az állam által kibocsátott vagy biztosított régibb kötvények árfolyamának 
emelkedése s a kamatláb csökkenése, melyet a legtöbb hazai tőzsdeértékek 
emelkedése követett. 

Tagadhatatlan azonban, hogy a pénznek a lefolyt két évben tapasztalt 
felhalmozódása és bősége csak a nagyobb kereskedelmi és ipari vállalatok
nak vált közvetlenül hasznára s a kisipar valamint a kisbirtokos annak vajmi 
kevés hasznát vehette, habár a vidéki pénzintézetek is oda lettek kénysze-
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ritve, hogy kölcsöneiknél ai eddig gyakorlatban tartott .mér~ékfeletti . ma
gas kamatlábat tetemesen lejebb szállitsák. A pénz- és h1telv1szonyok Javu
lásának tekinthető még azon körülmény is, hogy csőd-eset vidékünkön a 
korábbi évekhez képest kevesebb fordult elő . és hogy a lefolyt két évben 
megsemmisült iparvállalatok helyett mindannyiszor ujak s a legtöbb esetben 
jelentékenyebb vállalatok keletkeztek. Végre a hitelviszonyok szabályozására 
s a hitel könnyű és olcsó kielégítésére kiválóan üdvös befolyást gyakorolt 
még az osztrák-magyar banknak ujjászervezése is, mely a fiókintézetek szá
mának s azok tőkéinek szaporításában, a bank-mellékhelyek felállitásában 
s a levelezés utján való hitelnyujtás behozatalában nye.rte egyelőre ohajtott 
és megelégedéssel fogadott befejezését. 

És ezzel, mélyen tisztelt uraim, van szerencsém a magyar orvosok és 
természetvizsgálók XXlI-ik nagygyűlése III. szakcsoportját megalakultnak 
nyilvánítani. 

Szüts Mihály: A termény bankok és azok befolyása a mező
gazdaságra.*) 

A hitel gyakorlati alkalmazásában számos oly intézkedéseket von ~aga 
után, melyek mind odairányulnak, hogy a készpénz a forgalomban minél 
nagyobb mérvben helyettesittessék. Ilyen a pénzt helyettesítő közegekül te
kintendők a bankok, melyek pénztári müveleteik mellett hitelnyujtással is 
foglal~oznak. 

A hitelállapotok terén feltűnő. azon jelenség, ho§Y a pénzt ~épesek 
vagyunk egyéb közegekkel pótolni; mire rendkívül nagy szükség 1s van, 
mert a forgalomban előjövő értékek készpénzzel mind ki nem egyenlithetők. 
Annyi készpénz, mennyi erre ki Yántatnék, a forgalomban soha sincs 

A pénzt helyettesíteni lehet papirpénz alakjában bankjegyek, államje
gyek, utalványok, leszámitolások s több effélével. Eme hitehnüveleti alakok
nak megvan a maga alapja; a bankjegyek érczfedezettel birnak, az állam
jegyeket biztosítja a kibocsátó állam, az utalványok letett értékeken vagy 
személyes hitelen, a leszámitolások kiszolgáltatott értékeken alapulnak. 

A mezőgazdasági termelvényeknek, de különösen a gabnanemeknek is 
megvan ama képessége, hogy pénzt helyettesítő közegekként szerepelhetnek, 

*) Az előadás tárgyának összeállitásánál ~y;erzö által használt művek: Pekár .Föl
dünk buzája és lisztje" Budapest 1gg1, Miklós 0 . • Mezőgazdaságunk és gabnakereske
delmünk" Budapest .• Az oszágos maj!'yar gazdasági egyesül~t által gazdasági bajaink 
kipuhatolása és orvoslása érdekében tartott enquete-tárgyalások." Budapest 1880 .• Szá
voszt: Terménybankok a ténykedés elvére alapitva . • Budapest 1881. - Szerzőnek egy ko
rábbi felolvasása a .Közraktárakról" sat. 
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s ebből kifolyólag bankalapul szolgálhatnak. Eme hitelműveletek azon sar
kalnak, hogy a gabnanemek hosszabb időn át eltarthatók, nélkülözhetetlen 
emberi szükségletet födöznek, semmikep elő nem állítható természeti ado
mányok. 

Amint a pénzműveletek gyupontját képezik a bankok, hol az egész 
forgalom központosul s honnét szétágazik ismét, működésében a nemzet
gazdaság elemeit éltetve, ép ugy lehet a gabnanemekre ily gyupontokat lé
tesíteni, hol egyrészt a gabna mint a pénz a bankokban kezeltetik s más
részt innét intézendő hitelműveletek tárgyát képezi. 

Eme gabna- vagy terménybankok alatt, melyek egyrészt lényeges meg
takarítások tárgyát képezik, másrészt arra vannak hivatva, hogy mezőgaz
daságunk számtalan égő sebét orvosolják s gabnakereskedelmünket megvál
toztassák, átalakítsák ; értjük az elevator rendszerű magtárakat. 

A gabnanemekben átalában megvan ama képesség, hogy terményban
kok alakjában bankalapul szolgálhatnak. Saj!los, hog,Y eme képe~ségük az 
európai államokban nem méltányoltatott eddig elégge. - Amenkában az 
elevatorok széltében működnek s jelentékeny hatással vannak a mezőgazda
sági élet fejlesztése és a forgalom élénkítésére. Igy Duluth-, Milwaukee-, 
Chicag0-, St.-Louis-, Detroit-, Toledo-, Cincinnati-, Cleweland-, Buffalóban, az 
atlanti kikötőkben és az Unió legelső buzaemporiumában New-Yorkban 
mindenütt hatalmas elevatorok vannak működésben. 

Az elevatorok oly különleges czélu magtárak, melyek a gabna kezelé
sét az emberi erő nagy részben való mellőzésével gépek segélyével végzik. 
Akár gőzhajón, akár vasuti kocsiban jő a szállitmány, a gabnát gépekkel 
emelik föl, gépekkel mérik meg és osztják szét a tartányokban. - Az 
egyes tartányok ürmé1:ete, melyekben a gabna elhelyeztetik, 2000 -10000 
hektolitert tesz. Egy elerntor 10-20 különböző ürméretü tartánynyal bir. 

Chicagoban magában 19 elevator van, melyekben több mint 5.5 mil
lió hektoliter gabna helyezhető el s évi forgalmuk 67 millió h.ektoliterre 
megy. - Milwaukeeban 7 elevator k.épes napon.ta 180,000 hektoliter buzát 
átvenni s ugyanannyit vagy többet kiszolgáltatm. 

· A l~gujabb és legczélszeiübb elevatorok egyike a „Central New-York" 
vasuttársulat által New-Yorkban épített, melyben 400,000 hektoliter cerealiat 
lehet elhelyezni. Két épületben 90 méter hossz és ~O méter szélesség mel
lett 46 méter magas. Egy-egy épületben több mmt 100 tartány van. A 
tartányok 1.25 méter négyszögben 15 -17 méter magassággal s egyen
kint 1800-2400 hektoliter fér beléjök. Husz emelő (elevator) dolgozhatik 
egyszerre, melyeket mint az összes gépezetet egy 700 lóerejű gőzgép 
mozgat. 

Hazánk az elevatorok felállitásával megelőzte a többi európai államo
kat, amennyiben befejezéséhez közeledik a „magyar leszámitoló- és pénzváltó
bank budapesti közraktári vállalatának" elevatora, mely 200,000 mázsa buza 
elhelyezésére leend alkalmas. A tartányok ennél különböző ürméretüek lesz
nek, ugy hogy egyes nagyobb birtokosok egész külön tartányokat hasz
nálhatnak. 

Az elevatorokban a vidék, melynek terményét összegyűjti, összes gab
nája osztályoztatván, összeön~etik. iTime m~nká~ ~ele~küdt becsüsök„ végzi~.' 
kik osztályozzák a megérkezo terményt s igy ontik ossze az egyenlo értéku 
terményt külön tartányokba. A termény szelelve, rostálva és .mér.ve lesz, 
mely munkákért csekély dij szedetik, nemkülönben fekbér szám1ttatik. 
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Ez a terménybankok müködésének első része, a pénzelllelyezésnek 
felel meg, midőn a bank tárgya a gabna ép ugy mint a pénznek külön
böző nemei osz.tályozva tovább való használatra eltétetnek. 

A közéletben e két fogalom, elevator és közraktár, egy értelem
ben szokott használtatni; pedig két nagyon különböző fogalmat fejez ki; 
esak utolsó részük a hitelmüveleteknek az üzletbe bevonásában egyez
nek meg. 

- A· közraktárakban ( entrepots) nemcsak gabnanemek, hanem ipari fél
készitmények, gyarmatáruk s másféle anyagok is raktározhatók, s a külön
böző tulajdonosok áruczikke külön-külön helyeztetik el s az esetleges meg
romlásért sza\'atosság nem vállaltatik, csak az esetben, ha világosan ki lehet 
mutatni, hogy ennek a Vállalat az okozója. 

Az elevatorokbiJ,n csupán csak 'azon gabnanemek helyezhetők el, me
lyekre készült, te hát buza, rozs sat. s miután itt a termény zsák nélkül, 
"a la rifusa" kezeltetik, összeöntetvén az egész, a vállalat kezeskedik érette. 
A közrakt.árakban a gabna zsákban kezeltetik. 

Az Európában üzletszerűen vezetett ilynemű vállalatok, közraktárak 
közül jelesebbek a londoni, liverpooli, havrei, amsterdami, a Stalkirchen 
melletti, hol a német gabnakereskedelem e góczpontba fut; továb0á vannak 
ily raktárak még Hamburgban, Bremában, Mannheimban, mely 450,000 mázsa 
árura van berendezve. Bécsben vannak a városi közraktárak, az unio-bank s 
a dunagözhajózási társulat rak~elyei, melyekben több mint 30-35 -40 
millió forintot tesz az évi hitelforgalom. Lényeges szerepet játszanak e téren 
még a svájczi és trieszti raktárak. 

Hazánkban a közraktári vállalatok létesitésére · megindult mozgalom 
ltjabb keletü, mindazonáltal ott van már a budapesti, szegedi, temesvári, 
barcsi ilynemü kitünő vállalat. 

Budapesten .a fövámház és az összekötő vasuti hid közt, közvetlen a 
Dunaparton nyulnak végig e rakhelyek. A vámpalota mellett négy épület 
már át van adva rendeltetésének s bennök mintegy 200,000 mázsa ártí. rak
tározható. Ez épületeken alól emelkedik az elevator, egy egész épület-ko
lossus. 

A terménybankok, valamint e közraktárakkal hitelműveletek vannak 
kapcsolatb~n s ebben tartom e két dolgot egyezőnek. Jelesül a forgalom 
gyorsaságának szükségessége szülte az árt1k ügynevezett warrantirozását, 
melyet a terménybankok kiegészitő részeként kell tekintenünk. A warranti
rozás abból áll, hogy az árú tulajdonosa letett árujáért elismervényt nyert, 
mely ej2'yik kézből a másikba vándorolhat, pénzt helyettesit, fizetési objec
tumul szolgál : az ártí. pedig mint biztositék a bankban letéve marad, mig a 
warrant utolsó tulajdonosa az ártí. eladása iránt nem intézkedik. Az árú 
nem adatott át tényleg senkinek s mégis azon érték, melyet az képvisel, a 
forgalomban már lényeges szerepet játszik. 

Hog:v a gabonanemek ilyetén kezelése mily tőkéket elevenit fel csak 
itt hazánkban.' arról egynémely statisztikai adat könnyen meggyőzhet ben
nünket. Hazai buzatermelésünk értéke 129-243 millió forint között ingado
zik, már pedig egyéb cerealiáink értéke sgyanezt az összeget szintén eléri ; 
így közepes számítás szerint föltehető, hogy a bankszerűen raktározható ér
tékösszeg a kenyé1~termények és más kalászosok szintén 370 millió forint 
körül ingadozik. 
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Ezekben megismerkedvén a terménybaukok fogalmá,•al, azok h~.tása és 
mezőgazdaságra való fontosságáról kell . szólannn~. ~ogh·áezt1.;eh::1~u\:ö~~~ 
kis kerülő uttal mezőgazdasági. álTlapk?tatm~. ke1fe~1 ~e t~rm~l~It a gabnake-
lebbröl figyelem tárgyává tenm. e m enuu ' .. k t 1 
reskedést a szállítási nehézségeket és a hitelügyet, végül a bennun e o Y 
közelről érdeklő amerikai versenyt. 

A mező azdának mai napság oda kell töreke~ni, hOJ$Y ?lcsóbb~n ál
litván elő ter~ényeit, könnyebben ínegállhassa hel~et, az hot mmd~n lert~n~ 
n omon fen e etö versenynyel szemben. Tapasztalati .!eny, ogy. csa a ~1~ e" 
..Y " állarlo~ termelési eredményei sokkal kedvezobbek, mmt a mie1_nk, 
ove~to 'ldául mig mi alia termesztünk holdankint többet 5 - 6 hektoliter 
m::ána~ addi N émetors~ág ugyanily területen 8 - 9 hkt termeszt. Fran.
b · 'á gd·g 10 12 blt söt vannak departementek, hol az átlagos ter-cziaorsz g pe 1 - , 
melés 20 hlt. · 

Eme körülménynek egyik oka mindenesetre az,„ l~ogy nem ren~elk~
zünk az okszerűbb gazdasági üzletvitelhez szükséges tokekkel, olcsó ~~lcs~ 
nünk meg nincs. De hogy a töke hiányán kívül egyéb számtalan baJamk is 
vannak, elvitatni nem lehet. 

Hazánk nemzetközi kereskedelmének egY:ik legjelentékenyebb tárgya 
mezőgazdasági termelvények s ezek közt cere~h~kból áll, ugy hogy ez utó?~ 
biból az összes európai szükségletnek ez a ~1 kis .. ország~mk 7°/0 -át fedezi, 
ehhez vevén már most a belforgalmat, önkenyt kovetkez1k, hogy gabnake
reskedelmünkkel igen nagy összeget forgatunk. 

Tekintve tí.gy a nemzetközi - mint belkereskedelmü~ke.~, . egyik„. sem 

1 h kár. a gazdát akár a gözmalmokat vagy kulfold1 vevomket 
o yan ogy a · ' " áll"tá · h' é k kielégithetné. Hoppant összege~ veszne~ el egy!elol a sz i„ s1 n~ ezs ~.e , 
a mustrák vételével tett visszaelések kovetkezteben, másfelol pedig a tobb 
oldalu közvetitési dijak szedése miatt. 

Nálunk ha a gazda terményt ad el, mig ez a gőzlll:~lmok vagy kül
földi vevőink kezébe jut, három-négy kézen megy keresztul s e közvetitök 
mind kiveszik a maguk osztályrészét a gazda rovására. 

És még ez a jobb eset. Azt nézze meg valaki, mikor a piaczon. egy
egy szekér terményt hat-hét kupeczkedö ~,zenzál megroh~n, m~gv~.szi~ ~ 
terményt a fővárosban jegyzett árakon, sot drágábban. Ez~. lát\ a o~k~.ny 
kérdezhetjük honnét kerül ki a vételár többlete, a sienzál-d1J, kezelési kolt
ség, a fuvardij? Bizonyára nem tisztességes és megengedet~ ~ódok~n: , 

Ki kell jelentenem hogy a tisztességes kereskedelem szuksegesseg.~t .. es 
nagy hasznát elismerem', ?1ert ~,z idő pénz; de az ennek rovására uzott 
visszaélés határozottan ehtélendo. 

A külföldi vevők bizalma meg van i~gatva, eze~ maguk kénytelenek 
üg nököket itt tartani, kik beutazván a ''.idékeket,. kozvetlen szemle ~lap
jáJ vásárolnak a termelőtől. Hogy ezen eljárás a bizalmatlanságban gyoke-
rezik, kétségtelen tény. . „ 

Kiegyenlitett terményünk nincs, minden termelő má~, és más mmos~
gekkel rendelkezik; egyenlő határozott czéloknak megfel~lo „n~gyobb men}
nyiségü anyag összeállitása a legnagyobb nehézségekbe utkoz1k. 

A szállitás maga roppant drága s .hogy ei:re példát hozzun~ fel, Ame
rika jó részben azért képes versenyezm, mert igen mérsékelt árakon szál-
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lit. „Hogy mit jelentené~ az olcsó fuvardijak, csak akkor érthetjük meg 
hogy ha párhuzamba álhtjuk a közvetlenül érdekkörünkbc eső helyek tarif~ 
tételeit az amerikaiakkal." 

, „A.z 1876. évi cartell utcín csekély változtatással fize.tünk 100 kilogramm 
buzáert ~ · 

Budapestről Hamburgba 
„ Berlinbe 
„ Drezdába . 
" Boroszlóba „ Szolnokra . 
„ Bécsbe . . 

2 frt 40 krt. 
2 frt 05 krt. 
1 frt 86 krt. 
1 frt 51 krt. 
- 52 krt. 
- 80 krt. 

Ezek ellenében a 7000 kilométert meghaladó Chicagó-Liverpool vona
lon a sz~llitás 100 kilónkint 1 frt 30 kr- 1 frt 72 krba kerül, tehát keve
sebbe mrnt Budapestről Drezdába " 

De „még vasutaink .állq~ás helyein a raktározás is igen primitív s ha 
csak a k?zepesnél valamivel Jobb termésű évünk van már fönakad a rak
tározás; ~ó évekb~n pedig vagy nem lehet szállitani ~agy a szabadban kell 
r~_ktározm; ~ogy ily körülmények között mennyi kár háramlik a gazdára 
konnyen elkepzelhető. ' 

A. m~zőgazdasági hitelügy figyelmes vizsgál~t mellett szintén nem mu
tat ke~vezo ere.?n;iényeke.t. A. gazda hitelképessége igen rossz lábon áll s még 
~kkor is, ha. rov1de?,b időre kölcsönöz, legtöbbször jelzálogi hitelt kell 
1gé~ybe venme. Az, o ~erményeit, készleteit, beruházásait nem tekintik biz
tosi:ékn.~k . . !'- takarekpenztárakhoz sem fér könnyen, de jobb esetben az innét 
~yei~ k~lc~on n~m elég olcsó pénz, ha fölveszszük, hogy fekvőségei 5-6 
n,~leti t?kéi. pedig 7 -8 ° / 0 -nál többet uem jöveJelmeznek. Üzleti nyereség~ 
ro~, pedig ~·1tka esztendőben lehet szó. Arra van · tehát utalva hogy vagy 
elore. ~ladJa t~rm~lvényei~, a mikor jóakarói keservesen megadóztatják, vagy 
uzs?1ások kez~be Jnt, ami egyenértelmü dolog amazzal. Sajnosak mindezek 
a tenye.k s !.áJdalom, hogy nagyon sok esetben végződtek már sok gazdá-
nak telJes tonkremenésével. · · 

És még mindezekhez járul terményüzletünknek . egy hatalmas ellensége 
mely folyton ~en~eget, kisért, réme a magyar buzának : s ez a néhány éve ke~ 
letkezett ~menkai verseny. Ne kicsinyeljük ezt, higyjünk azon tényeknek 
melyek elol elzárkóznunk nem lehet. Németország s a többi európai államok 
alaposan !an.~lmán~oztatták ~zt, mert a beállható válsággal szemben nem 
akart~k keszuletlenul maradni. Csak mi néztük azt eddig közön ösebben 
semmmt a. dolog lényege valóban megérdemelte volna. y ' 

0 
.• Annyi már eddig ~s bizonyos,, hogy a világpiaczon való helyzetünk 

~eomgatot~, nem foglalJuk el többe azt a helyet, melyet elfoglalva tartot-
unk._ A LaJtá~ tul való tartományok, egész Németország Holland Bel ium 

A.n~ha, Francziaorsz~g, Ola~zo!szág és Helvetia fogyasztóÍnk valán'ak ; ma 
~ p1~czok nagy ré.szet amenk~i és oro~z ?.uza . uralja. Hogy teLj~_sen ki nem 
s~onttattunk, egyiészt malmamknak koszonhetJük, ezek kitünő lisztet szál
~itván a „mondott .. helye~re ; más~·észt pedig annak tulajdonítandó, hogy két 

óval elobb leh~tu~k piaczon, mmt amazok. De ki kezeskedik arróJ,- ho 
az élelmes amenkaiak maholnap nem versenyeznek-e velünk ·k . 1 l' gty 
gyártás terén. si en e a isz -

„ A.z ~gyesült-Államok 187 7
18 évi buzatermelését 129 millió hektoli

tene becsulték, a belfogyasztást pedig 94 millió hektoliterre; igy _a kivi„ 
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telre még mindig föntmaradt 35 millió hektoliter. Eme 35 millió hektolíter
nek a forgalomból való kimaradása a mi kereskedelmünkre igen jó hatás
sal lenne ; megtörténtére azonban vagy 37 °1 0 -al rosszabb termés, vagy 
pedig a népességnek oly mérvű gyarapodása kivántatnék, hogy ama fölös
leget elfogyaszsza. Ugy az egyik, mint a másik föltevés nélkülözi a lehetősé
get. Nem marad más hátra, mint a szabadverseny elvéből kiindulva oda 
törekedni, hogy jobb, szebb, alkalmasabb anyag előállitása, forgalmi ked
vező viszonyok behatása alatt olcsóbb árak mellett nyerni el a tért ver
senytársunk elől. 

Ezekben megismerkedtünk mezőgazdaságunk azon bajaival, melyektől 
ha azt akarjuk, hogy minél nagyobb lendületet vegyen, meg kell bora-ha
marább szabaditanunk. - Ezek azon betegségek, melyekre a terményban
kok tervszerü és egyöntetű felállitása adják meg a keresett gyógyszert. 

A. terménybankok módot nyujtanak a gazdának arra, hogy terményét 
minél előbb elhelyezhetvén, a bank hitel-műveletei alapján pénzhez juthas
son ; a nyert összegeket üzletében gyümölcsözően befektetheti. Emellett ak
kor adhatván el terményét, mikor azt legkedvezőbbnek véli, a kereskedelmi 
viszonyokból eredő kedvezőbb esélyeket kihasználhatja. 

A. gabnakereskedés terén fennálló visszásságok mcgszünnének, mert 
terményét akkor a· mikor arra legkedvezőbb alkalom van, elhelyezhetné a 
gazda az elevatorokban; a külfölddel szemben létező bizalmatlanság el
enyésznék, mert nagy mennyiségű és kiegyenlített áru állana folyton ren
delkezésre; a mustrák vételéből eredő kellemetlenségek egészen megszün
nének; a szállitási nehézségek sokkal kisebb mértékre apadnának le, a vas
uti rakhelyeken nem szaporodnék ugy föl a gabna egyszerre. 

Megmente.tnének gazdáink attól, hogy előre kénytelenittessenek eladni 
terményeiket, vagy hogy uzsorásokhoz folyamodjanak, mert a terményban
kok hitelmüvelete alapján pénzhez jutván ideje korán, azt további czéljaikra 
felhasználhatják. 

A.z elevatorokban való gabnakezelés olcsóbb is a mai szokásokhoz ké
pest, mert az átrakodások, zsákolás, vasutra való szállítás sat. megkimél
tetnek. A. vasuti kocsik ugy vannak berendezve, hogy r-zekbe már zsák nélkül 
öntik be a gabonát, az elevatorok ebből fölmérik, elad~snál megint tele 
nesztik azokat s ugy szállitják tovább. Mint azt Miklós Ödön ur, a buda
pesti elevátorok műszaki építésének vezetője kiszámitotta, a magyar gabna 
kivitelén eltekintve a többi kereskedelmi előnyöktől, csak zsák, zsákkötő, át
rakodás s ily felesleges munkán évenkint és átlag 7-8 százezer forint lenne 
megtakarítható. 

Ily előnyöket biztositanak a gazdára nézve a terménybankok, s kell is 
hogy végre valahára megszünjék kereskedelmünkben ama rendszertelenség, 
mely mind nyomasztóbbá válik; hogy a termelővel szemben a valóságos 
fogyasztó legyen a vevő. Oly intézkedésekre van szükségünk, melyek a szál
litási és kezelési költségeket a lehető legkisebb összegre szállitják le. 
Igy sikerrel lehet versenyeznünk ; mi ha nem történik, a mi rovásunkra megy. 

A. terménybankok egyik sarkalatos munkássága a gabna osztályozásá
ból áll, melynek alapján az egyenlő minőségek ugyanegy tartányba öntetnek. 
Emberi természetünkben fekszik az önzés és bizalmatlankodás, mit kezdet
ben nagyon nehéz lesz leküzdeni. Másrészt azonban felesküdt becsüsök, ah
hoz értő egyének végezvén e munkát, kellő biztosíték van adva a felek meg
nyugtatására. 

·- - ____. .... 
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Az osztályozás irányelreit illetőleg hazánkban, föltéve, hogy a termény
bankok rendszeressé tétetnének s azok szaporodni fognak, könnyen megle
het találni. Hiszen ez idő szerint is élesen megkülönböztetik a tiszavidéki, 
fehérmegyei és bánsági buzákat, mely megkülönbözteté3 a tőzsdén az árak
ban is kifejezést nyer. Eme vidékek lennének legkiteijedtebb forgalmu he
lyeiken főgyűjtők felállitására kijelölendők, hogy igy a buzának főjellege 
már a vidékben is kifejezést nyerne. Eme vidékek terményére négy-négy 
alosztály kielégiténé az igényeket te~jesen. 

Még ama kérdés állhat előttünk, kik vannak elevátorok felállítására 
hivatva? Tekintve pénzintézeteinket, azok első sorban a kereskedő és iparos 
érdekeit szolgálják. A terménybankok volnának arra hivatva, hogy tisztán a 
gazda ,rendelkezésére álljanak. · 

Atalában ama hit van elte1jedve, hogy ily vállalatokat csupán nagy 
tőkékkel rendelkező pénzintézetek állithatnak fel. Ennek ellenében már azon 
oknál fogva is, mert az ő érdekét szolgálja, a gazda közönségnek kellene 
sorompóba lépni és a társulás alapján fölállitásukra mindent elkövetni. -·
Ne higyjük, hogy e vállalkozás más uton szélesebb alapokat nyerhet. Azt 
hiszem nincs ez idő szerint hazánkban vállalkozás, hova pénzt elhelyezni 
nagyobb kilátással a biztos haszonra lehetne, mint a terménybankok felál
litása érdekében. 

• 

x. 

A XXII. VÁNDORGYŰLÉS ALKALMÁVAL TARTOTT 

NÉPSZERŰ 
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Dr. Kiss KároJy: Értekezés „Hatvani" debreczeni tanárról. 

Mélyen tisztelt közönség ! 

Midőn a debreczeni fóiskola egykori nagytudományú tanárát. dr. Hat
vanit é« működési körét szerencsés vagyok ismertetni, engedje meg a 
mélyen tisztelt közönség, hogy ezen kevés időre becses türelmét s elné-
zését kikéljem · 

Gyermekéveim olvasmányai között egy alkalommal Jókainak a tudós 
Hatvani professorról irt mondái kerültek kezembe.*) Olvastam belőlük mesés, 
de akkor még előttem megtörténhetö dolgokat. Boldogult nagyapám is, -
kitől ezen alkalommal, mint legszavahihetöbb embertől fel világosítást kértem 
- azt hitte, hogy Hatvani valóban ördöngös einber v0lt, s hogy ezen ör
döngösségét nem másból, mint egy a főiskola nagy könyvtárában őrzött 
nlánczos könyyből" meritette. 

Ne csudálkozzunk azon, hogy még a mi öregeink is a XIX-ik század
ban ilyen dolgoknak hitelt adtak; akkor, midőn a természettan és vegytan 
először látott kísérletei oly varázserővel hatottak az emberekre. 

Az idő haladt s én örömest foglalkoztam a physika .és chemia tanul
mányozásával; s pár évvel ezelőtt azon gondolatra jöttem, nem lehetne-e 
azon Jókai által ismertetett mondáknak physikai alapot találni ? Lehetséges-e 
ez, vagy nem, arra ma már biztos feleletet adhatunk. 

De hát képezheti-e tárgyát a nagygyűlésnek egy oly emberről irt ér
tekezés, ki a rnult század - mondhatni - babonás világában élt, kiről 
talán már nem is emlékeznénk, ha koszorus költőnk Arany János, Jókai és 
mások nem őrizték volna meg emlékét? Én azt gondolom, mélyen tisztelt 
közönség, a munka mindenkor megérdemli dijját s az elődök iránti tiszte
let és megemlékezés, hasonló kötelességeket ró az utódokra is. 

Vizsgáljuk meg tehát e 1 s ő sorban azon mondákat, melyekben a 
nép örökíti meg Hatvani emlékét, másod sz o r pedig a komGlyabb mélta
tás szavát, a teljesen valót. 

Koszorus költőnk Arany János egy igen szép mondájában teszi halha
tatlanná Hatvani nevét: 

•) Magyar F1>ust czimen. 

~- ----
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Ha tv a ni. 

Kitelt az év, a petcz lejár~, 
Hogy De breczeu hires tanára, 
ll;Tint wrrel esküvé egy rossz nap, 
Atadja székét a Gonosznak. 
Az ifjuság tömüttebb rendben 
Gyül össze a hallótcremben, 
l\Teghatva titkos borzalomtúl, 
Midőn az éji óra kondul. 
Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak 
Jöttére a tudós tanárnak 
Ki a frkete könyvben ol;as, 
S kohán aranynyá válik a vas. 
Mi sors vár rád a csillagokban 
A csiziónál tudja jobban, ' 
Bo:csek kövét régóta birja, 
Nap- s holdfogyatkozást megirja. 
Télen, szobában, érlel dinnyét 
Csiklandoi a. vendegek ínyét, 
S az asztallabból, ·mint varázslás 
Csapon döl a tokaji máslás. ' 
A szoba padlón vizet áraszt, 
~ogy nem lelsz egy tenyérnyi szárazt· 
Sikolt, ugrál a J1Öi vendég: ' 
De a viz egyre árad mindég. 
M~rt ezt kétségtelen forrásból 
(K1 .IT!ás. után, Ili hallomásból) 
Az 1fJnsag vallotta szentnek· 
Vénebb diákok nem füllentn~k. 
M?s~ a perczet. borzadva várja 
M!don belép. b1res tanárja, 
Nrncs semmi zugás, ... ]éO'y ha rt bben 
llleghallik a népes terembe~. 
Sötét. áZ éj. Künn vad vihar dul, 
A szelkakas meg-megcsikordul . 
~e.?n. ösztörér gyeityák lobog~ak 
EloseJtelmén nagy dolognak. 
Az asztalon pedig na11y halommal 
Egy gólyalábu czirkalommal 
Sötét, ~ormos edények állnák : 
Eszközt bü.vös mágyiának 
Ott seprő, ott szerteszély~l 
~~isebb nagyobb szelencze tégely 
Uvegcsö, lombik és retort~ 
Tán a - m"jd meg moni!.á~1· Úl~ordta' 
Mellettük egy magasabb állvány · 
:fából csinált rAzes nagy bálvány 
Uvegtányérral, mint malomkő. ' 
S ha hozzá érsz megüt a me~ykö. 

De im az ajtó, tudniillik 
A !~üterem. ajtója, nJilik 
S JO a tanar, miként szokása . ... 
Nem a tanár! csak kép e má s a. 
A suhogó fekete öltöny 
Halkal seper végig a földün 
Es kez~i, mint dologhoz értő, 
Beszédjét a ravasz kisértő 
De, mint ama bölcs csiziÓban 
H?mály uralkodik a szóban: 
M~ a. plauéták befolyása? 
M!t Jósol a trnyér vonása? 
K.1k e s ama jegy b e n sziiletnek 
Sirna~c-e többször, vagy nevetnek ?

1 

A teli hold, a görbe ujság 
Szesz~lyé~öl -mi a tanuság? 
Ha. t 1O'r1 s a m e dvé t lebírja, 
(M1kép Albertus Magnns írja 
Vagyis, ha két érez e(J'ybe oivad) 
H?gy ál1 elő más o k"t a 1 a n vad? 
Mmd e ~sodát kifejti bőven 
S muta!Ja tüzön, serpe11yöben . 
Sok görbe szám s Abracadábr~ 
Firkáitól hemzseg a tábla. 
De? a mint egy gonosz planétát 
RaJzolna, elejti a krétát : 
Egy kis ~eák (röstebb a nagyja) 
Utánna szö\,ken és feladja. 
Hanem .•. egek ! ... az ifju sáppad 
Meglátva egy pár csodalábat; 
„Lóláb" ! suttogja félelemben 
„Lóláb" ! fut végig a teremben. 
Egyszerre, mint vihar zugása 
Dördül az ének harsogása 
Merész hangon őszinte hitben: 
„Erős várunk nékünk az isten." 
~s mind magasabbra szárnyal a szó 
Uvült a di s e a n t, bn" a b a s s ó ' 
Miként ha Luther lelke" szólna: ' 
.. Ha a világ mind ördög volna !" 
Egy pillanat ..• kénkő szag érzik 
Hová lett a kísértő? nézik : ' 
Hült helye a tanári széken. 
Maga? ... 1án a pokol fenéken. 
De a tanár jö, a valódi, 
('l'üb.bé vele nem bír Asmódi) 
S m1 a természet zárja, nyitja? 
Isten dicsőségül tanitja. 

~6kai hasonló tartalmu mondái közül · a következő 
k e t t o t v a n s z e r e n c s é m f e 1 o 1 v a s n i. *) 

t h 
't *)dAz. itt 'közölt két monda -tulaJ"donképcn még e a ere eti. a Kazinczy S~muel szerkesztése, 
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I. 

Nagy péntek éjszakája volt, egy irtózatos fekete éjszaka, a melyben 
megvolt, a mi csak egy borzasztó éjszakához megkivántatik. A vak sötétség 
oly sürü volt, hogy kézzel lehetett fogni A szél fujt; a mennydörgések sza
ladgáltak végig az egen, s egymást érték a mennyei boltozatot kétfelé ha
sitó villámlások. Egy szóval kihaltnak látszott az egész természet. A mi 
tudákosunk a czegléd-ntczai temető keresztutján egy fekete köpenyegbe 
burkolózva mormolta bübájos imádságát. Hétszer <lobbantotta meg lábával a 
földet: és ugyanannyiszor rendült az meg. Végre megnyilt a föld: egy 
nagy kigyó csupa lángból emelkedik fel, szájában tartván egy fekete könyvet. 

- Ah csakugyan itt vagy valahára! - igy kiált gonosz nevetéssel a 
mi tudákosunk; és sebesen kikapja a balkezével a kigyó szájából a könyvet, 
s hmény lépésekkel sietett haza tanuló szobájába a mi tndákosunk. , 

Jól tudta az öreg Sárának gyermek korában hallott meséiből, hogy 
ilyen esetben a földi lélektől három lehetetlenséget kell egymásután kí
vánni. De mit kivánjon hát? épen azon törte az eszét. Most megállott, azt 
akarván jelenteni, hogy épen az a baja van az eszének. Majd a fejét rázta, 
annak jeléül, hogy nem ért semmit a mit gondol Majd ismét ütötte öklével 
a homlokát, mintha erővel akarta Yolna magát feltalálni. Hosszas töprenke
dés után feltalálta magát csakugyan s annak jeléül olyan bravo-t kiáltott, 
hogy Karainé ifju asszony, a ki épen az ablaka alatt ment el, ájulva ro-
gyott le. 

A nyárfalevél susogásáboz lehetett hasonlitani a ra.blelkek odaroenete-
lét a kis fekete könyv kinyitásakor. 

Mit parancsolsz? kérdé borzasztó hangon a lélek. 
- Azt, hogy h o z z a t o k ne k e m i cl e i b a g o 1 y n a k t a ~ a 1 y i 

t 0 j ás át. 
Sikoltással borultak a rablelkek lábaihoz. 
- Mit parancsolsz ? 
- Azt, hogy hozz a tok nekem o 1 y a n néma gyermek e t, 

a k i s z ó 1 a n i t u d ; v a gy p e d i g a z e g é s z v i l á g o n 1 é v ő s z ő r
s z á 1 a t h a s o g a s s átok négy f e 1 é és min cl e n r é sz e i t sz u r-
k á lj átok ki pipa szárnak. 

A sikoltás még nagyobb lett. 
- Mit parancsolsz? 
- Azt parancsolom .... (itt megaka·lt a tudákos) .. ,. hogy hozzátok 

elő nékem Ciceró azon munkáit, amelyeket halála után irt. A rablelkek si
ralmasan sikoltottak: Rabjaid vagyunk! - s eltüntek. 

- Csak látom én, hasznos a dajkák meséit meghallgatni é:> a szol
gálók tanácsát követni - szólt a mi tudákosunk s be tette a kis fekete 
könyvet. 

II. 

A debreczeni biró olyan vacsorát adott, hogy a vendégek dicséretében 
megizzadtak. A sok dicsérések után egy valaki azt találta mondani, hogy 
csak szeretn~ látni, hogy valaki ennek a vacsorának párját tudná aflni Deb
reczenben. Oh be szép lett volna látni azokat a sokféle guuyoló ábrázato
kat, melyeket némely uraságok, de kivált asszonyságok mutattak, midőn 
a mi tuilákosunk, mivel ő is ott volt, felállván, az egész uri kompániát kérte, 
hogy holnapra szegény házához aláznák meg magukat. Egyik az orrát fintor
gatta; másik a száját bigyesztette félre; harmadik a szemöldökét ránczolta 
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össze; negyedik egész csömörrel forditott Mtat · ötödik szomszédját kérdezte 
~féle ember leh~t az? De ki tudná előszámlálni a sokféle gunyolódó te~ 
krntetek~t? A b1~·ó vág~tt, a szemével s elfogadta az invitatiót, utána az 
egész un kompáma meg1gerkezett. · 

Az első, a miben ~z ebédre menő urak és asszonyságok megütköztek, 
az volt, hogy .. a ~rofes~01;~ házn~.k kéménye, a melyet messziről szemügyre 
vettek, nem fusto~t. M1don pedig a „ konyhában a tüzhelyen fekvő hat pár 
~anmacská~ ~egp1llantott,ák: ~gy eroltetett mosolygás eléggé megmutatta 
kedvtelensegoket. Hát meg illlkor a szobákat mind üresen találták ? - -

~eg~ökkei;ive nézte~ egymás szeme közé s egy akaratjok elleni ne;etés tört 
11 .mmdem.knek száján. Egy k!sded ajtó volt még hátra. Benyitják s ott 
látják a m1 tudákosunkat egy kis ~önyv ?lvasásában mélyen elmerülve. 

. Eg~sz ~~~ánt zav~rodá~sal, mmt a ~ilyet szoktak ma affektálni a palléro
z~d~s fiai, keu az eg,~sz un vendégektol az engedelmet, hogy ő egy órával 
kesobben.várta volna oket, s azért nem fogadhatja a mint kellene. Mindazáltal 
azt_ n;i.ondja végr~: Tessék bejönni. A vendégek nem győztek eleget csudál
k?zm a szoba kisded, de takaros voltán. Bemennek egymásután és ime a 
kisded szoba észrevehetlenül ugy tágult, hogy a vendégek mindnyájan befér
tek, . ámb~r némely ura~ és asszonyok jó nagy spatiumot foglaltak el. 

. „ A IDl ~udá~os~nk kiment, s csak elhűlt szemök szájok a vendégeknek, 
IDido~, egy hbenás mas által az asztalhoz hivódnak. Megpillantják a pompás 
eb~dlo,t, .~elyet. egy ~ertálylyal előbb üresen találtak. Leülnek. Hogy az asz
tali keszule~ fejedelmi volt, hogy az étkek a legválogatottabbak hogy a 
~orok a legiobbak, hogy minden vendég szolgálatára egy-egy libe~·iá3 czifra 
mas állott, egy szóval, hog;: az ebéd a legnagyobb traktával volt, a melylyel 
csa~ valaha .volt ebéd a világon : ezt már emliteni sem kell s minden 
a ki c~ak a ~1s könyvnek hi~ét h~llotta, magától tudhatja. De azt senki se~ 
tudhatja, m1cso.da váratlan jelenes lepte meg az egész uri kompániát. 

. .. ygyan l!ll. volt az? Az volt a csoda, hogy az ebédlőnek falai hirtelen 
k1zoldulte~, k~mágoztak és különb-különb-féle gyümölcsöt termettek. A ven 
dégek amajd. ~~bámu~tá~ ,a lelkeket is. De hogyis ne ? Nagyon furcsa is volt 
a~: ~o,.,y IDidon !Yfajszme asszonyság nagyon megkivánta a háta megett függő 
u':'?1kát, s 

1
azt kessel le akarta vágni, a fé1je egy irtóztatót kiáltott: 're az 

?110~~t · · · ug~ h.ogy ,a m~dám a .kést ijedtében kezéből kiejtette. - Épen 
i~y .J.á.It. a s~?lg~b1_~·óne, aki egy un tököt akart volna leszakitani: de a szol
gabuó igy dormogott, hogy a fejét ne bántsák. 
, . ~gy darab idei~, ~inden udv~rokban s társaságokban a professor Hat
~ am m pompás e?édJeiol folyt a d1scursus: de senki meg nem tudta mondani, 
ionn~~ttvethte a m1 tudákosunk az ahoz való készületeket mígr az uiságban ki 
nem jO ogy a t„ ···k á á ' ' ~ ' oro cs sz r f. e. október 17-én minden szakácsát meazsinó-
rodztatáta, lméehrt a 16-ik októberben, a melyen a tudákos ebédet adott° egész 
u var· va en maradt. ' 

~asonló mon~~k i;iag;: számmal olvashatók Hatvaniról, s ami ezen mon
dák. e~edetét,. s~ei·zojét illeti, .arra nézve a „Vasárnapi ujság" 1872-ik évi 
~áI?Ziui rl-Ikivszámáb~n ~-z1lágyi István szigeti tanár adfelvilágositást. Szi-

gyi s v .. n .. a asárna_.p1 Ujság- emlitett számában több ilyen Hatvani"-féle 

S
máondá

1
t kho~odl,km~lye~ro.~ határozottan állitja, hogy ezeknek sze~·zője Kazinczy 

mue , ~J u eruleti foorvos volt . 
.. . " Sz~nnte uglanis: "az ~re det i Hatvani-féle mondáknak, ugy .Elől-
1áró ' mmt „ytolJáró Beszédei" végén olvasható aláirások kétségtelenné teszik 
~9Y a s:erzo csakugyan. Kazinczy maga; hogy azonban a „kitaláló" ne~ 

egeszen, 0 azt onnan tartJa valószínűnek, mert öreg emberektől hallotta e tö-
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redékek nagyrészét elbeszélni, a kik ezekre ugy hivatkoztak, mint a melyeket 
ők is még gyermekkorukban hallottak. 

Kazinczy e szerkesztményének írott pél~ányai ma m~r _felett.e ritká~, 
ugy hogy Debreczenben tett tudakozódása szerint, azt nem is ISJ:?-enk. Szi
lágyi még mint ifju tanuló olvasott egyet 1836-ban egy gyüJteményben, 
melynek neve a Péczely „Lant"-jának formájára "Doromb" volt s mely 
kéziratban circulált az ifjuság között. 

Jelenleg két példánya van, melyeket a véletlen 1871-ben juttatta birto
kába s ebből teszi közlését is a Vasárnapi Ujság emlitett számában. Az 
alább közlendő bevezetés és befejezésben határozottan kitűnik, hogy Kazinczy 
a Hatvani-féle mondákat mint satyrákat alkalmazta a babona ellen. Kitűnik 
ezekből az is, hogy értette a módot, miként kell indirect uton hatást esz
közölni. 

Hogy honnan meritett? Nem volt nagy feladat. Csak bele kellett mar
kolni a még ma is dusan virágzó babonavetés közepébe; s készen volt 
vele. Azt azonban nem lehet tagadni, hogy a pajkos diák s11reg fogta fel a 
Hatvani nevet, hogy e hihetetlenségeket, mint valami erős fához hozzáfüg
geszsze. S ez nem volt nehéz tekintélyes férfiunál, aki egy Bernoulli és Mussen
brock tanitványa, oly nagy és kiváló készletével jött haza Baselből és Ley
dából a phisikai ismereteknek, a minőket akkor nemcsak a debreczeni colle
giumban, de sőt más iskoláináJ is a magyar hazának hasztalan keresnénk. 

Igy tehát történelmi alapjuk ezen mondáknak csupán 
annyi lehet, hogy mivel amult században Hatvani volt ná
lunk az első, ki a physikát experimentumokkal (kisérle
t e k k e 1) adta e 1 ő - kit ünő ki s é rl etei v e 1 annyira hatott a 
k ü 1 ö n b e n i s e 1 e v e n k é p z e 1 ő d é s ű s k e d é 1 y e s fi a t a 1 s á g r a, mi
s z e r int ezek készek voltak szeretett tanárukat- mintegy 
m y s tik u s a 1 a k o t . :-- az utókor e 1 őt t is örökké e m 1 ék ez e -
t e s s é t e n ni. 

Ami a Szilágyí István által közölt s Kazinczy szándékára felvilágosítás
sal szolgáló Elő- és Utóbeszédeket illetik, ezek a következők: 

Előljáróbeszéd. 

"Boldogok azok, a kik nem látnak, rnégis hisznek" (Jeligével). 

Kegyes és Nem-kegyes Olvasó! 

Ha meggondoljuk, pedig meg kell gondolni: az oktalan állatoktól az 
embert nem egyéb különbözteti meg, hanem a babona. . 

Miben különbözik Bakai sógor a lovától? A,bban, hogy ő babonás, a lova 
pedig nem. Miben különbözik Jutka néni az ölbeli kutyájától? Abban, hogy 
az nem babonás. 

Szokták ugyan mondani, hogy az embert az ész, az okosság különböz
teti meg az oktalan állatoktól : de az én itéletem szerint nem elmulhatatlanul 
szükséges az, hogy ha valaki ember, legyen esze. Ha van: jó; ha nincs: az 
sem tesz semmit. Épen ilyen értelemben volt esküdt uram, főbiró ur, fö. 
tisztelendő uram, sőt köztünk maradjon a szó, nagyságos uram is. Nincs 
egyéb oszlopa a társaság boldogságának, nincs hatalmasabb eszköz a biro
dalmak virágoztatására, mint a babona. Meg kell nézni a római, egyptomi 
és egyéb birodalmak históriáját. 

18 
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Ezek így levén, csakn~m agyoncsudálkozom magam azon, hogy talál
tatnak oly~n balgatagok, akik nagy trallával prédikálnak a babona ellen és 

A;zemtelenseggel esküsznek, hogy nincs kisértet, feljáró lélek, garaboncziás
deák, varázslás, boszorkány, táltos, ördög s pokol. 

Én magam látta~, bog~ az öreg szab6nénak, szemtül szembe meg
mondták, hogy ha~ud1k, IDikor azt mondta, hogy látta a boszorkányt a 
kulcslyukán bemenm. 

. M_i~~?da_ szemtelenség már ez? Hát ~onnan tudják azok az urak, hogy 
!lmcs k1s01tet r ·: . Nem látták? Mmtha bizony, a mit ők nem láttak, nem 
is volna. Soha bizony! Az ilyen agyafurt kótyafittyes locsogásoknak követke
zés.e aztán az,„ h_ogy a szent csudáknak hitele napról napra csökken és ha 
eleJe nem vevod1k. a szent hit maholnap oda lesz. 

.Hogy annakokáé!t : a szemtelen urakat megszégyenitsem és a babona
ságot, ezen praerogativáJát az emberi nemzelnek lábra állitsam. ime olva
sóm,, kezedb~ ado~ Hatyani István biographiáját. ekem azt PÖrzse ' néném 
b.es~_elte,. neki pedig ;ati, a pap szolgálója, a ki ismét maga szája yalJása 
szennt hitele~ embertol hallotta. Ezt azért mondom hogyha valaki kétel
ked?e ennek, igazsá.~a fel?l: azt én egyenesen Örzse' nénémhez igazítom, ő 
pedig haladek nélkul Katll'a, a pap szolgálójára a ki megint kétségkívül 
tovább. ' 

.. Hogy te~át ez a so~ lótás-futás elmaradjon: komendálom minden be
csulete,s e~~erne~, ho~ mkább csak nekem higyen, amint hogy lehet is 
k Egyebll'ánt istentol sok áldást kivánok és vagyok a kegyes és nem: 

egyes Olvasónak, ?oltigélő barátja, az iró K. s. 
áb
igy szól Kazmczy Sámuel az eredeti Hatvani-féle mondákhoz irt elő-

srnv an. Hasonló tartalmu és l · t·· · 
„Hátuljáró Beszéd". nye 'eze u az utószó is, vagy szerinte a 

Ekzzel azonban, mint a Hatvani biográfiájához nem lényeges kellékkel 
nem a arom tovább fáras t · 'l t· 
általtérek D . · z am a me J:en isztelt közönség türelmét, s így 
s f 1 1 I. ~atvam, volt debreczem professor életrajzának rövid vázlatára 

iró~~ :as~~s:i~na~fYuJ~~gi,~t 1~~\ b~l~opblt Révész Imre jeles egyháztörténet-
H"t · I t á · evi ie r. 5. számában közölte : 

ban élt ~evmanm1 i·nsdv n a. m~~\ századnak sok tekintetben szomoru korszaká-
ennapi ier"'u volt Szület tt 1718 b R" magyar nemes szüléktől N m . . ·. _e - an 1maszombaton, 

még külföldön jártába ·. e , esi .. sz;imazásárn nem keveset adott s arra 
az időkre és viszonyok~a18t t&e~z 0~ rzettel szokott hivatkozni 1 ami felett, 

Elemi tanulmán ait e .!f, v:, ei;>en nem lehet csodálkoznunk. 
végezte, az 1738-ik é~ben s~u tb ~ZáJáb_a~~,.a gymnasiumot pedig Losonczon 
nyok ballgatására. Tanul á ~ iecze~i oiskolába jött a felsőbb tudomá
ifju tanár Maróth G .. m nyait Deb!eczenb~n a nagy tudományu s kitűnő 
lágyi Sámuel 8 lnnek

0~1Y:a aS~itp~1~lt~égu és szellen;ic1:1s Piskáros S~i: 
János vezérlete alatt kit~nő sik g!. 

1 
á~~on - s ezenkivul Sáska TabaJdl 

egy vagy két évig alsóbb 08 tá ene 'e_gezvén, s a tanulói pálya után 
közhivatalokat is viselvén az d:y~k~an. tan~~óságot, s ,,a. sz~kás szeri!lt !?ás 
pártfogoltatva a külföldi f-o- k 1~~e~~~m gyuleke~et elolJáró1 által k1tünoleg 

Köztudomás szerint s~á~ ogatásá1:~ m~ult. . 
vala az a lelkészi és tanári ; 1dokon k~re.~z.~l h1ven megtartott szokásuk 
:niszerint végezve itthon tanufmrra. keszulo .. ~agyar protestans ifjaknak, 
es müveltebb nemzeteinek fő" k 1(t1kat, t kulfold hatalmasabb, boldogabb 
szétnézés, hanem valódi tan ~s ~ 1 meg, átogatták és pedig nem puszta 
tott. A mult 3 század folya~~ nyotás vegett, a mely többeknél évekig tar-

n so százakra, sőt ezrekre ment az ilyen 
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ifjak száma, s megmérhetlen a szellemi kincs) a melyet ezek a magyar haza 
és a nemzet diszére, boldogságára és vigasztalására a szegény hazába be
hoztak. A folytonos barczok, kegyetlen üldözések) s átalában a balsors 
különböző nemei oly sokszor korlátozták, leverték és feldulták a fel-fel
emelkedő magyar protestans főiskolákat, miszerint a külföld emlitett rend
szeres és folytonos látogatása nélkül a magyar protestans tudományosság 
és irodalom, sőt átalában az egyházi élet fennállása és megszilárdulása is 
alig képzelhető. 

Hatvani, tanulmányai folytatása végett, Basel főiskoláját látogatá meg, 
a melyben ez időtájban, évről-évre folytonosan voltak magyarok, s ahol né
hány évvel azelőtt épen a kitűnő Marótliy György is tanult vala. Hatvani, 
a theologiai tudományokban már itthon szép jártasságra tevén szert, Ba
selben nem annyira azokat, hanem sokkal inkább az orvosi tudományokat 
hallgatta, s azokból a szokásos ünnepélyes vizsgát letevén, rendes orvostu
dori oklevelet nyert 1748. ápr. 9-én, értekezvén ez alkalommal a „beteg
s é g e k n e k a z a r c z b 6 1 v a 1 6 f e 1 i s m e r é s é r ő 1." Itt van szerencsém 
Hatvaninak azon értekezését, mint érdekes ereklyét bemutatni a mélyen 
tisztelt közönségnek, a debr. ref. főiskola anyakönyvtárából sikerült ezeket 
jelen előadásom tartamára. kikölcsönözni. Még elébb, mint orvostudori ok
levelet nyert volna, már lelkészszé is felavattatott ugyancsak Baselben. 

Az orvosi tanfolyam a mult századok folyamán, a tudomány fejletlen
ségénél fogva, sokkal rövidebb volt, mint ma, s igy lehetett az, ho.gy ná
lunk is számos példák fordultak elő ama különben ősrégi szokásra,, Iniszerint 
az orvosi és lelkészi képesség és tiszt egy személyben egyesülhetett. 

Hatvani Baselben annyira megnyerte tanárainak és másoknak nagyra
becsülését, miszerint azok őt, a marburgi akad-~µiiába, egy ott épen üres
ségben lévő tanszékre ajáulani készek valának. üt azonban már ekkor nagy 
ragaszkodással és teljes egyetértéssel meghivták a debreczeniek saját főis
kolajukba a mértan és bölcsészet tanszékébe. 

Hatvani tehát, mint maga mondja, „többre becsülvén a szegény sor
sot a fényes helyzetnél;" elfogadta a debreczeni állomást, és pedig azért, 
mert ugy vélte, hogy ekkor fog legtöbbet használhatni „a 1 e v eret v e 
1 e v ő m a g y a r r e fo r m á 1 t e g y b á z n a k, a m e 1 y e z i d ő t á j b a n 
legnagyobb részben a debreczeni főiskolából nyerhette 
1 e 1 k i p á s z t o r a i t, t a n i t ó i t, m ü v e 1 t m a g y a r n e m e s i t a g j a i t, 
a kik az Urnak még megmaradt kis nyáját fentartsák é s 
meg v é cl e 1 mez z ék." Már e vonás is jelölheti részben azt, a mit különben 
igen számos adatok igazolnak, hogy t. i. Ratvani mélyen, tisztán) erősen s 
csaknem a rajongásig menő határtalan hévvel szerette a maga vallását és 
egyházát, ugy, mint csak a legjobb lelkek, ártatlanul szenvedő s jobb sorsra 
méltó vallásukat és egyházukat szerethetik. . 

Helvécziából Hollandiába utazott Hatvani, főczélja lévén az ottani fő
iskolákat és tudós férfiakat közelebbről megismerni. Itt ismét azon váratlan 
kitüntetés érte, miszerint a legkitűnőbb férfiak által a leydeni akadémiába 
theologiai tanárul ajáultatott, s ez ajánlatot, maga az illető fejedelem is el
fogadta már; de ő, ez általa nem is álmodott rendkivüli szép és kitüntető 
ajánlatot el nem fogadta, „mert jobban szeretem - ugymond -
gyászos be 1 y z e tb e n 1 év ő egy b ázunk a t és a cs e k é 1 :y j öv e
d e l m ü t a n á r i h i v a t a 1 t h a z á m b a n, m i n t H o 11 a n d i a v 11" á g z ó 
s z a b a d s á g á t é s d u s g a z d a g t a n á r i fi z e t é s é t." 

A hazába visszatérvén, 17 49-ben foglalta el a debreczeni ffokolában, 
szokott ünnepélylyel a mértan és bölcsészet tanári székét, a melyben aztán, 
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37 éven keresztül nagy szorgalommal és kitűnő sikerrel működött. Tanitvá
nyai közül többen lettek országos hirü, jeles orvosokká és mérnökökké, akik 
ezt, nem csekély mértékben a Hatvanitól nyert alapnak köszönhették és 
köszönték 

Tanári hivatala mellett még több különböző · mezőkön, kitűnő szolgá
latokat tett Hatvani a közjónak. Ifjabb tanár korában néhánv éven keresztül 
gyakran prédikált, az Urvacsorája osztásában pedig rendesen részt vett 
Debreczen templomaiban. Ezen szolgálatnak eredménye lőn „A z u r i 
szent v a cs o rá r a meg tani tó könyv e cs k e" czimü s Baselben 1760-
ban megjelent s 351 8-rét lapra teijedö, igen érdekes, de neve kitétele 
nélkül közre bocsátott müve. (Be lett mutatva). Csakhamar, mint igen kitűnő 
orvost ismerte és tisztelte Hatvanit nem csak Debreczen városa, hanem a 
hazának és a távol földnek más vidéke is. Kitűnő nemesi családok, mácrná
sok, főkatonatisztek vették igénybe az ö orvosi tanácsát és segélyét s 
egynémelyik rendkivül sikeres és meglepő gyógyitása mai napig él a ha
~yo~ány ,~Jk~in. Mint o.rvos volt Hat,vani a debreczeni gyógyszertáraknak 
fof~lug~eloJe is, mely hivatalát, szükseg esetében tudományos kisérletek té. 
telere is felhasználta. Ezek mellett különös elöszeret~ttel, figyelemmel tanul
mányozott és mülíödött a csillagászat mezején is. Ő volt az, aki 1757-ben 
Debrr,czen városána~ ~öldrajzi fekvését csillagáqzati szabályok szerint meg
határozta; az 1769-iki augusztus hóban feltűnt üstököscsillag pályafutásá t 
s az l_770-ik jan~á~; 18-iki nagyszP.rü, északi fényt ~ tudomány szempontjá~ 
~?l sz1g?.ru szakerto figyelemmel ~iser~e s észleletemek eredményét a kül
föld legjelesebb tudományos folyóirataiban közrebocsátotta ez által és más 
t~bbren,dbeli tudományos érdemei által a tudós külföld figyelmét nem cse 
kely mertékben ma~ára, ~ Debreczenre és annak főiskolájára vonta, annyir_a, 
hog;y ekkor a~g~l, franczia, olasz, helvét, hollandi, német, sőt ép<'n péter
vári tudósok 1s ismerték Hatvaninak és a debreczeni főiskolának nevét. 

Hatvani messzete1jedt hirnevét, emlitett csillagászati észleletein s köz
leményein, kivü~, iroda 1 ~,i m ü .v ei ne k is kel.l tulajdonítanunk és pedig 
nem csekely mertékben. Elottem ismeretes művei az említett vallásos tár
gyon kivül, mind latin nyelven irvák. Legyen elég e müvekröl e helyen csak 
nehány szóval emlékezni 

. Még Ba~~lbm tartózk.odása alatt, mintegy 30 éves korában irt egy 
teiJed~l~es muvet: „A feJ.e.delmeknek a polgárok vallása és 
lel~11smerete fel~ttljogáról"; e mü azonban sokáig kéziratban 
he.ve1t s csak 1?57-ben Jelent meg Baselben, toldalékul hozva szerzőnek már 
mi~t deb.reczem taná;nak egy 1757-~en írott s Debreczenben nem pusztán 
az iskolai, hanem szelesebb körű mivelt közönsécr előtt felolvasott művét 
arról, hogy n.m i 1 y n agy h a s z n át 1 eh e t v e; ni a b ö 1 e s é s z e t n e k 
a. t ~e o 1 o ~ i a m e z ej én." Hatvani mindkét műben a szabadelvű, de a 
bibliához SZilárdul ragaszkodó protestantismus alapján áll, s a tudományt és 
a szabad~~got nem felforgatására, hanem védelmére ohajtotta fordítani, az 
általa .fonón szeretett vallásnak s egyháznak. Batraninak emlitett művei 
neve kitétele nélküljel.entek, meg .4-edrét.ben ~s~zesen 258 lapon. (Az itt bemu
tatott ~,éldányok~!l SaJát ket aláJrása b1zonyitJa, hogy ezen munkáknak csak
ugyan o a szei·zoJe.) 

.Irt Hatvani ta~itványai számára ?ölcsészeti rövid kézi köny
v e t is, .. mely 8-ad1étben 3~4 lapon Jelent meg Debreczenben 1757-ben a 
v~,ros koltségén Irt vég.re, te1Jedelme~ művet: „A nagy v á"r ad i fű r cl ö k
r o l te.rmé.szettan1 es o.r~os1 tekintetben"; e mű folytán tüze
tesen él tekezik a Debreczen videkéu sok helyütt előforduló széksóról is. E 
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mű 1777-ben 203 lapon jelent meg Bécsbe_n, a csás.zári könyvt~r i~azga~ó
jának, a nagy tudományu Kollárnak eszközlesé~·e, a kivel ~atyam, mmt · szm
tén a selmeczi születésű s európai hirü és tekmtélyü béc:i1 csillagászszal Hell 
Miksával i~ bizalmas személyes ismeretségben állott. - Van még Hatvani
nak egy két kisebb bölcsészeti és theologiai müve~skéje, ré8z~n~ önállóan, 
részint külföldi folyóiratokban vannak; vannak vagyis voltak, keziratban ma
radt vafüstani müvei is. 

Midőn a magyar protestánsok, az iskolák léte ~s s~abadsága ügyébe.n 
vivott sok évi sulyos és keserves küzdelem után odáig vitték a dolgot, mi
szerint 1781-ben maga II. József császár megigérte és elrendelte az isko~aügy
beu való kiballgattatásukat: ez ügyben, mely megszakadásokkal éveken keresz
tül huzódott, Domokos Lajossal, a debreczeni ~agymiyeltségü s ~ires b.iró
val együtt, a református„ hit~eleke~etet Hat.vam képv~selte. Ez er~ememek 
némi elismeréséül vebeto, mmt szmtén az is, hogy B1harvármegye ot 1783-
ban táblabirái közé vette fel · 

Az évtizedek, a melyek alatt Hatrnni mint debreczeni tanár szolgált, a 
magyar protestáns egyl1ázra és iskolákra nézve, a t~r~lmetlen~ég és üldözé
sek miatt a leggyászosabbak valának. Maga Hatvam igy sóhaJt fel egykor: 
Ó h u r a m, m e d d i g h a r a g s z o 1 m é g a S i o n r a é s m e d d i g n e m 

könyörülsz annak széthá~yt kő falain"; - ~~r vénségében pe~ 
dig egyik igen nagyfontosságu hivatalos levelében ezt nJa: ,.,csaknem elso 
idejövetelemtöl fogva, több tanitó társaimmal együtt, éjjel és nappal való 
szomoruságban és bánatban félelmek és rettegések között töltöttük el nap-
jainkat." • . . 

De jött végre II. József császár alatt egy szehdebb korszak, „a mi
dőn - mint Hatvani mondja - az isten a mag a házának e ha z á
b a n é s enne k a de b r e c zeni c o 11 e g i u m na k is, nem remény-
1 e tt csendességet adott." Most már tehát azt várhatfa a jó öreg 
szolga Hatvani is, hogy életének hátralévő néhány évét csendes n~uga
lomban töltheti s hajthatja le fejét a végső álomra azok között, a kiknek 
javáért oly sokat nélkülözött, türt és ,fáradozott. , , . 

Hatvaniról más volt elvégezve. üt a pálya vegen a balsors oly vihara 
támadta meg, s az élet oly keserüségei boritották el, a melyeket, miként nem 
várhatott ugy bizonnyal meg sem érdemelt. Ennek tüzetes rajzolása nagyo~ 
messze nzetne. Legyen elég csak annyit megjegyezni, hogy. a tisz~ntul1 
egyházkerlüet kebelében már korábban kitört, s folyvás~ p~~sztitott. a v~szály 
a lelkészek é>i a világiak között. Nem voltak többé a d1 cso erdélyi feJedel
mek. kiknek tekintélye imponált volna a versenygöknek, s igy betölt itt is, 
hogy az ember - Vörösmartyként: 

„Midőn dicsöi vesztenek, 
Bujában egymást marta meg." 

A papok és tanárok kezdetben még egy erős pbalan~ot alkottak; -
ott állott közöttük Hatvani is és pedig az első sorban. 0 már korábban 
nemcsak vádakat emelt a prot. főurak ellen, nemcsak tisztességes ellátást 
sürgetett a papok számára. hanem e felett még gazdag jövedelmezést is 
követelt mintegy az egyházi tudósok javára s a tudomány és közo.ktat~s ér
dekében, sőt a mi jellemző, merész és szép álmai odáig mentek, mISzennt az 
,:angliai eklézsiá1:~u i;n~1tatott, „a hol a~ érseke;c s püspök?k a nilgr parlamei:
tumi tanácsnak fotagia1". Talán sokat is találek mondam - emhti Batvam. 
jól tudván, hogy eszméi és szavai sértenek. Elég az hozzá, hogy egyik első 
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bajnoka volt ő, ama sok félreértésekkel s keserüségekkel keYert küzdelemnek, 
a melynek első korszaka végfo Sinay Miklós szomoru, de hősi alakja áll. 

Ily körülmények közt törtéi!t az, hogy 1781-ben, a világiak tul11yomó 
befolyása következtében, a debreczeni főiskola számára oly tanrendszert adott 
ki a kerület, a melyről Hatvani erőse11 hitte, hogy az, többek közöft, az ő 
végső és teljes megaláztatását czélozza. Lemondott tehát hivataláról s e 
tárgyra vonatkozólag ezt írja többek közt a főkuratorhoz: „N e m tud o m 
mi v e 1 é r d e m e 1 t e m e z t a p u b 1 i k u m t ó 1 33 e s z t e n d e i g tar
t ott szolgálatom után, hogy ily móddal adódjék érté
semre, hogy tovább sem magam, sem szolgálatom nem 
tetszik. Azt ki - ki tudj a, hogy a s tati o t soha s e m kért e m, 
sem kehistem .... Valami11t soha senkinek magamat, sem 
szolgálatomat nem obtrudaltam, ugy most sem. Remény
lem ezután is, az uristen rólam kegyelmesen gondot vi
sel és attól várom a jutalmat, akinek magának és aki
nek a hazáért, gyermekségemtől fogva mi11d e mai napig 
h ű s é g e s e n s z o 1 g á 1 11 i k i v á n t a m é s e gy e 11 e s s z i v v e 1 i g y e
ke z te m" ... stb. A kerület hidegen bár, de mégis vigasztalva Hatvanit s 
tudtára adta, hogy őt sérteni nem kívánta. Hatvani tehát, bár ohajtásai 
csak részben is alig teljesültek, folytatta még néhány évig hivatalát, de lel
két a bánat és buskomorság sötét felhői nl'm hagyták el többé. 1786 elején 
tehát csakugyan végképen letette hivatalát; azon évi nov. 16-án pedig be
végezte 68 évre te1jedt földi pályáját is, s szemeibe11 a fájdalom égő kö
nyüivel jelent meg az örö"kkévalóság kapuinál. 

Hatvani családos életet élt. Neje Csatári Mária vala. Gyermekei közül 
Pál, István, Mária és Julianna élték őt tul, a kik közül Istvá11, latin nyelven 
irott müveir~l a tudományos irodalom terén is ismeretes, de a ki valószinüen 
atyjá11ak szomoru végsorsa által i11dittatva, vallását elhagyta s a római egy
ház kebelébe lépett. 

Itt van szerB11csém Hatvauinak az idők és viszontagság által megron
gált arczképét bemutatni. N agyt. Révész Bálint püspök ur volt szíves azt a 
főiskola nagykönyvtárából ezen alkalomra ide engedni. 

A kép 36 éves korában ábrázolja Hatvanit. A háttérben könyvtár lát
ható orvosi és hittani nagy ivrét könyvekkel, oldalt halálfő és biblia .. s azon 
keresztfa és kehely látható; de a koponya s a többi mellékképletek, Révész 
Imre szerint épen nem magára, hanem Hatvaninak orvosi és lelkészi kettős 
tisztére utalnak. 

Azon ördöngős mondáknak, a melyek Hatvani nevéhez kapcsol vák, va
lódi történeti alapjok igen kevés lehet. Ezelőtt mintegy 23 évvel biztos for
rásból hallottam, hogy az egész mondacsoportozatot a szellemdús és élczes 
Kazinczy Sámuel, hajdukerületi főorvos költötte, clebreczeni deák koráha11. 
Ismertem Kazinczyt, láttam, olvastam valaha saját kéziratát s nem tartom 
egészen lehetetlennek, hogy a mondák legalább nagyrészben ő tőle, vagy áta
lában a deák sereg örök ifiju s tréfás kedélyéből s kifogyhatatlan, lelemé
nye~ képzelmeiből veszik eredetöket. 

Bármiként legyen a Hatvanira vonatkozó mondákkal a dolog - mondja 
Révész Imre - annyi minden kétségen tul van, hogy oly nemes lélek s oly 
kitünő jellem volt, a ki bizonynyal megérdemli, hogy nevét és emlékét külö
nösen hitfelei mind végig tiszteletben tartsák. 

Ennyit életéről s legyen szabad még az itt előttem hevert romhal
mazból, mint az ő általa is használt physikai eszközökből 11éhányat bemu
tatni. Ezeket a főiskola physikai eszközeinek gyüjteményéből és pedig a 
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lomtárból Nagy Pál főiskolai tanár ur egykori tanárom szives fáradsággal 
szedte össze s bocsátotta rendelkezésemre. . .. 

Itt méltóztatnak látni több durva összeálhtásu faeszkozt, melyeknek 
már a kinézése is - daczára annak, hogy nem régen voltak festve - el· 
árulja, hogy régen szolgálják a collegiumot. , , , ." , 

Ezek között egy gerendély, melylyel terhek fe~e_melesenel az e10 ~s 
teher közötti összefüggést mutathat.ni be. Hasonló czelJa van. ez~11 11a_gy v ~,
g et len csavarnak. Meglehetős nagy példán~, távoJ~·ól 1s Jól k1vehe~o. 
Erre a legrégibb emberek is ugy emlékeznek, mmt régi, ócska szerszám~_a. 

Egy lejtő, mely sarokkal lévén ellátva, tompább es hegyesebb SZ?~ 
alatt állítható két kis csigával van ellátva, használható a surlódás és a leJtO 
11ajlási szöge közötti összefüggés kimutatására. 

Czölöpverő-gép - érdekes szerkezettel - s egy bálványnyal ellátva, 

1775 felirattal. lit ·k · th 
Felfelé gördülő kettős kup. Igen érdekes eszköz, ngy < sz1 , ~m a 

egy sulyos kettős kup felfelé gördüln,e, ho~ott ez csak látszólagos, mivel a 
kupok sulypontja tényleg sülyed a negy divergáló talapzaton... . . 

Egy ügyetlenül készitett Tantalus-pohár, melynek_ már uvegJ~, ;s -~l~
rulja régiségét, czélszerütlensége az, h_ogy a pobár~ól kmyuló lo~óre~z rov~
debb, mint a belső, így a poharat teljesen folyadekba kell mártam, hogy 
rendeltetését kimutathassuk. 

Igen szép ereklye egy 1700-ból rnló éggolyó A?lsterdamból, ,1Urano-
graphia celum ad annum_ 1700 con;pletnm etc." felirattal V~n raita 108 
csillagkép, igen szépen kidolgozott es festett alakokkal. Az egesz faállvá-
11yo11 nyugszik. k"" .. 

Legérdekesebb reá11k ~ar~dt erek~ye Hatv~~in~k e.~Y nag! egy ?pus 
sárgaréz és vasból készült legsz1vatytyuJa 17 41-bol es tobb hozzá ta1tozó 
készülék, igy: , „ 

magdeburgi féltekék
1 

annyira massiv vörösrezbol, hogy lovat lehetne 

belé fogni. „ , .. „ .' 
Egy Herólabda üvegbol _ es. szokokut bádo~?ól 1ezcsapokkal. „ . . 
Egy nagy rézgömb légntkitás_ra, csappal, uvegbura es egy lopo1 rob

banó készülék a légszivatytyu buráJa alá, kovás kakass,~l ellátva, bemutatá
sára annak, hogy légüres térben láng nélkül ég el a lopor. 

A légszivattyun következő rézbe vésett feliratok olvashatók: 

J oh. Geroge és Michael Kabai 
Cotta Mechan 

Mechan Reparavit 
Leipzig Debrec. 
1741. 1798. 

, Hogy ezen eszközök kis tisztogatással még használhatók azt nehány 
egyszerű kisérlettel m~tathato;n be. .. , .. . 

Vannak ezeken k1vül meg varázs-lámpa toredékek es hozzá uvegre 
rajzolt alakok, melyekkel Hatvani,• - mint mondják - az ördögöket és a 
meghaltak lelkeit idézte. 

Annyi kétségtelen, hogy ő ezekkel. és a siktükrök alkalmazásával ra-
gadta bámulatra eleven kedélyű hallgatóit. , , . .. .. 

Ellllyit akartam bemutatni a mult emle~ere, most pedig . megkoszonve 
a mélyen tisztelt közönség b~cses türelm~t, k1vánom, hogy adJOn az ég ura 
ezen ref collegiumnak több ilyen Hatvamt ! 



.Antolik Károly: A villanyszikra rajzairól és a villám hatásairól. 

Az előadó rövid történetét ad' 1 . ht 
villanyos rajzoknak s azután áttér ~:j:í~ ~c t :r~~g által 1877-.ben feltalált 
ban nem adjuk mivel a T . , u a s.aua, melyek lell'ását azon-
153-ik "" t 'b ' , . " eimeszettudomány1 Közlöny"-nek 1882- 'k é . . iuze e en es „ Wiedemann 's A 1 d . . . i v1 
folyóiratnak 15. kötetében 

11 
• • , nna en e~ Phys1k und Ch em1e" czimü 

trálv~ találjuk s így e helyü1[1~n~~t~etes~n \~!rva, s kitünő. áb~ák~al illus
„A villám hatásaira• szorítkozunk csa e oadásának II-1k reszere, t. i. 

Az előadó a lé k" .· 'll · 
régibb és a legajabbg e~~é;~tetitossl~~ ~}forris~it illetőleg felemliti a Jeg
Volta, Pouillet, Riess, Lamont La: ~S?I~ Ja nstoteles, Sei;ieca, Franklin, 
ner. nézeteit s végül a Baquer~l ált~{s~e~áif:Pf :ce, Davy, Meiszner és Zöll
bebizorryitott tényeket is felsorolván abeb i ~ll s :dlund által kisérletileg 
Edhmd elméletei egybevetve le 'Ila ' b an aI,> 0 ik meg, hogy Zöllner és 
elmélete. abban áll, hogy föl'düni sf J~rf k ~~lószm~séggel ~irn11k. „Zöllner 
k?nyan izzó anyagokkal érintkezik és ú .~~~~ a fo~d belsejében lévő folyé
v1la~yo~ság keletkezik, mely a sarki vid~k \ i\. mi ál.tal, nagymennyiségü 
sarki fenynek is alapul szolgál. e en !Sugárzik es az ugynevezett 

Az Edlund-féle - kísérlet kk l . d k 
köri villanyoss ág ép u mint e fi e m 0 olt - nézet szerint, hogy a lég-
Edlund arra támaszkodif ho a én}'. egyenesen a napból érkezik hozzánk. 
hatol a légüres téren ker~sztüfY h~ vill;~y~~~g· ugyszólván akadálytalanul 
csúcso_k, __ h,anem igen nagy kite{jedésüa fe/!f t k s1 lontok (elektr~dok) nem 
valószinuseget nyer, ha me font r k u e e · . dlund nézete igen nagy 
magasságban is felléphet :JewtoOnJ~ 'log~ a sark~ fénl 80-100 mérföldnyi 
magasságát„ kétségtelenni teszik." s 1omis számitása1 a sarki fény eme 

Az eloadó reflektál továbbá a 'llá 
számtalan villámütési esetet felho t mór mennydörgés keletkezésére s 
neve~ett területi és gömbalakú vi~v n, ~z a mellék~, továbbá az ugy
nemenyek közé sorolja A v'llá á~okiól, mely utóbbiakat ameteorikus tü
is lehet, holott vastagság; ~rt 1;1 osf sz~ né,~elY: esetben 1-2 mérföldnyi 
esetekben éri el az 1 0 ~éternv~n a eg elsobb .izzó szalagot, csak ritka 
a rétekre csapott villámok csak /1 átmetszete~~ m1 abból is következik, hogy 
A villám általi gyujtásokról szól;~en ~~~h teruleten perzselik meg a füvet." 
fel, melyek magyarázata közben n, 0 ~ cso~ával. határos esetet hoz 
pl. a puskapor a villanyszikra ál~fiyutt~l b~1sérletileg is bebizonyítja, hogy 
ható meg, előadását igy folytatja: cia ·111:o~_yos körülm~ny~k között gyujt
vannak esetek hogy a lesu'tott " vi mutés nem mmd1g halálos mert 
régi betegségŰket is elveszftettékem~re1lt cf;khama~ ujra feleszméltek, sőt 
a villám által sujtott emberek eg.ész ~lot„ak„ noásatn.d1smert dolog az is, hogy 

u on i egesek maradtak. A vil-
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lám nem rombolja szét az emberi és állati testet, nem töri el csontjait, 
hanem többnyire csak gyökéralaku és az égési sebekhez hasonló nyomokat 
hagy maga után a bőr felületén. A villám által lesujtott emberek testén 
mutatkozó képekről, illetőleg fotografiákról csak igen bizonytalan adataink 
vannak (Leroy 1786, Bath, 1812, Poey 1852, Raspail 1855, Dr. Horstmann 
1863). Számtalanszor előfordul, hogy az emberek a villám hatása alatt csak 
nehéz nyomást éreznek, mi arra mutat, hogy az illetők nem közvetlenül a 
villám, hanem csakis általa félreszoritott s erősen villanyos levegő ?.Ital 
érin tettek. 

Azon átalánosan elte1jedett nézet, hogy a villámcsapások után nagy ut 
és fénylő gömbök láthatók, nem egészen helyes, mert bár igaz, hogy ilyen 
gömbök láthatók, de ezek nem a villám részei, hanem csak azon vakitó 
fénynek benyomása, melyet a villám az emberi szemre gyakorol. 

A lesujtott embereket gyakran ismét eszméletre lehet hozni, ha őket 
hideg vízzel dörzsöljük. szájukba erős eczetet vagy sós vizet öntünk, vagy 
ha őket villanyozzuk. Erősebb melldöfések, meleg fürdő, egy pohár jó bor 
kitünő szolgálatot tehetnek. · 

A zivatar kiterjedése és gyorsasága igen különböző lehet, igy pl. 1866. 
jun. 4-én Hollandiától Kolo~svárig oly zivatar dühöngött, mely óránkint 25 
mérföldnyi utat tett. Az 1862. jul. 6-iki zivatar 12 mérföldnyi gyorsasággal 
haladt." 

Végre a villám hatásait akképen fejezi be: „A villám felosztja, sőt 
elpárologtatja a fémeket, szétrombolja a legerősebb falakat, repeszti a szik
lákat, hasítja a fát s megrendíti a földet; de a villám tisztítja a levegőt, 
felviclámitja az egész természetet s pezsgőbb életet önt ennek szervezetébe." 

Most áttér a villámháritókra s megjelölvén a legjobb villámhárítónak 
szerkezetét és vezetési módját, akképen szól: „A jól szerkesztett villámhá
rító oly biztos óvószer a villám ellen, hogy a tudomány határozottan állit
hatja, miszerint a jó villámháritóval ellátott épületeket a legcsekélyebb baj 
sem érheti. A strassburgi templomra, mielőtt villámhárítóval lett ellátva, 
a villám által okozott károk fedezésére évenkint 40' OOO franknyi rendes 
kiadás utal \'ányoztatott. Francziaországban a villámhárító alkalmazása előtt 
( 1750-1783) a villám 386 toronyba csapott be és 121 harangozót ölt meg. 
Duprez konstatálja, hogy Francziaországbau 94 esztendő alatt (1760-1854) 
a villámháritókba csapott és károkat okozó villámok száma csak 11, tehát 
minden 9 esztendőben egyetlen egy eset oly országban, melyben legcseké
lyebb számítással 200,000 villámbáritó van; de az is megjegyzendő, hogy 
a károkat mindenütt a villámhárító hibás szerkezete okozta. 

Hamburgban a híres Reimarus orvos idejében (1780 körül) 270 villám
háritó volt alkalmazva s csak egy esetben ütött be a villám, mely igen je
lentéktelen kárt okozott, - a hiba meg is találtatott. 

A jó villámháritóba nem is igen üt be a villám, mert az ilyen nem 
fokozza, hanem inkább csökkenti a villanyosság feszültségét, a mennyiben 
kisugárzás folytán közömbösiti a felhők villanyosságát." 

Előadását a következő érdekes utbaigazitásokkal fejezi be: „Szobában 
a villámtól nem kell tartani, ha a falaktól legalább egy meternyi távolság
ban vagyunk; a szoba közepén nem történhet semmi baj, ha fejünk _fölött 
nincsenek nagy fémtárgyak vagy függő lámpák, melyek a villámot levezet
hetnék; ágyban feküdni a legbiztosabb óvószerekhez tartozik. De oly termek
ben vagy templomokban tartózkodni, hol sok ember van együtt, mindig ve
szedelmes. A villám elől fa és boglya alá menekülni épenséggel nem taná
csos ; veszedelmes továbbá falakhoz dőlni vagy a háztetőről vezető vízcsövek 
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közelében állani. Felszálló gőzök s nagy füst vezetőleg hatnak a villámra. 
Pléhhel fedett házak, melyekről a vizvezető csövek földalatti csatornákba 
vannak bevezetve, jó villámháritók gyanánt tekinthetők. 

Az óralánczok, kulcsok és a többi apró fémtárgyak, melyek az embe
reknél szoktak lenni, nem növelik a veszedelmet, azért ezeket letenni feles
leges. Nagy zivatarok alkalmával az ablakon kikönyökölni vagy kapu alatt 
állani nem nagyon veszedelmes ugyan, de még sem tanácsos. Pinczékbe 
menekülni felesleges ugyan, de nem rossz. Egészen szabad mezőn nagy ve
szély alkalmával legjobb a földre lefeküdni, - mélyebb árokban teljes biz
tonságban vagyunk. Erdőkben a villámütéstől nem kell tartanunk, de fák
hoz dőlni még sem tanácsos. Szabad magaslatokat még kisebb veszély al
kalmával is minden áron kerülni kell! Vasuti kocsikban a veszély majdnem 
semmi, ott a sok fém igen könnyen levezeti a -villámot a földbe s valóban 
nincsenek adataink, hogy a villám a zárt vasuti kocsikban szerencsétlensé
get okozott volna. Közönséges kocsikban legnagyobb veszély fenyegeti a 
bakon ülőket és lovakat. Az esernyők csak a szabad mezőn nevelik a ve
szélyt, különösen ha vasnyelüek. Hajókon a veszedelem meglehetős nagy, de 
biztonságban vagyunk, ha a hajó legmélyebb helyére huzódunk. 
. Különben a villám általi halál a legszebbekhez tartozik, mert semmi 

fájdalommal nem jár, az idegrendszer egy pillanat alatt szét van rombolva; -
sátran lehet állitani, hogy a lesujtott emberek a villámot se nem látták, 
ez nem hallották. A feleszméltek sohasem tudják, hogy mi történt velők, -
fáj dalomra sem emlékszenek." 

Vége. 

.• 

TART A L 0 M. 

I V. Hivatalos rész. Ügyiratok. - Jegyzőkönyvek - - - - - - -
r. A magyar orvosok és term észetvizsgálók vándorgyüléséuck alapszabályai és 

ügyrendje -
II. A XXII. vándorgyűlés tisztikara - - - - - - - - -

III. A m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének alapi tó tagjai 
IV. A m. orvosok és természetviz8gálók vándorgyűlése állandó központi vá

lasztmányának tagjai 1882/3-ban 
V. Jegyzőkönyvek és ügyiratok . .. . . 

1. Az 1882. éd augusztus hó 23-án tartott megnyitó közgyu!csről szóló 
jegyzőkönyv és mellékletei : 

a) Közgyűlési jegyzőkönyv - - - - - - - - -
b) Gróf Degenfeld Imrének a nagygyüléshez intéze~t levele 
e) Az állandó központi választmány jelentése - - -

2. Az orvos-sebészeti szakosztály üléseiről szóló jegyzőkönyvek 
3. A természettudományi szakosztály üléseiről szóló jegyzőkönyvek 
4. A gazdasági és társadalmi szakosztály üléseiről szóló jegyzőkönyvek -
5. A vándorgyűlés nagy választmányának üléseiről szóló jegyzők?nyvek -
6. A nagyválasztmány által kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak Jelentése 
7. Az 1882. évi augusztus hó 27-éu tartott bezáró közgyűlésről szóló 

jegyzőkönyv • - - - - - - - - - - - . -
VI. A XXII-ik vándorgyülés megnyitó és bezáró gyűléseinek alkalmával tartott 

beszédek és előadások -
Révész Bálint: Elnöki megnyitó beszéd 
Dr. Popper Alajos: . Emlékbeszéd dr. Kain Albert felett 
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