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I. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének 
alapszabályai. 

r. §. ezé i. 

1. Az orvosi. természet- és rokon tudományoknak fejlesztése, teijesztése 
és népszeriisitése. 

2. A vánclorgyülés alkalmat nyujt, hogy az orvosi, természet- és rokon
tudományi társulatok tagjai. vagy ezen tudományok művelői és kedvelői talál
kozzanak és ismerkedjenek, hogy az egyes szakok saját miíködésöket és a 
lmvárlat eredményeit átalában kölcsönösen ismertessék, hogy igy egnnásra és 
együttesen a uagy közönségre hatva, ama tudományokat népszerüsitsék. 

II. §. E s z k ö z ö k. 

3. A fentemlitett czélból rendesen évenkint, esetleg két évenkint vándor
gyiilések tartatnak. 

4. A vándorgyülések helye hazánk majd eme, majd ama népesebb, főbb 
iskolákkal s jelesebb intézetekkel, nemkülönben természeti ritkaságokkal biró 
városa vagy vidéke lehet. 

5. A gyülésen képviselt tudományoknak megfelelőleg a vándorgyűlés 
következő három csoportra oszlik: 1) orvos-sebészi csoport, 2) természet
tudományi csoport, 3) társadalmi s gazdasági csoport. 

6. A gyülésen tartott értekezéseket a .Munkálatok"-ban közli és teijeszti. 

III. §. G y ü 1 é s e k. 

7. A gyülések háromfélék : a) közgyülések, b) szakülések, c) tudományos 
estélyek. 

IV.§. Tagok. . 
8. A vándorgyűlés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természet- és 

rokon tudományokat müveli vagy kedveli (férfi, nő), hogyha a 6 o. é. frtban 
megállapitott tagdijat lefizeti. 

9. A tagok minden gyülésben részt vehetnek. Szavazati joggal birnak a 
szakosztályok megalakitásánál, megkapják a .Munkálatok" -at, a .Napi Köz
löny" -t, helyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat; az utazás, 
lrirándulások stb. kedvezményében részesülnek. 

1• 
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V. §. Szerv ez e t. 

10. A vándorgyűlés állandó kÖí,ege az állandó központi választmány. 
A vándorgyűlés ügyeit a folyó ülésre megválasztott elnökök és titkárok. a 
vándorgyülési nagy választmánynyal és a szakYálasztmányokkal együtt intrzik 
és közvetitik. 

VI. ~- Vagyon. 

11 . A vándorgyülés vagyonát: 1) a tagsági dijak: 2) a vándorgyülés 
eladott nyomtatványainak beszedett ára s 3) nagylelkü adakozóknak pálp
kérdésekre R egyéb tudományos czélokra tett adományai képezik. 

VTT. §. Nyel Y. 

12. A vándorgyűlés hivatalos nyeh·e a magyar : külfölcliek közlt>seiket 
más nyelven is előadhatják. 

l ;3 . Föloszlás esetében. az egylet rngyo11a fclrtt a közg·yülé::> határoz, 
de az csakis tudományos c ~f,lra forditható. 

14. Az esetben. ha a ~ándorgyülés az alapszabúlyokban meghatározott 
czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tar~ja, a kirúlyi kormány által. 
amennyiben további működésének folytatása által az állam. vagy a g)riilési 
tagok rngyoni érdeke veszélyeztetnék. haladéktalanul felfügge8ztetik: s a 
felfüggesztés után elrendelendő szabályos vi.zsgúlat eredményéhez képest végleg 
fel is oszlattatik. vagy esetleg az alapszahál.vok leg11ontosa bh megtartásúra. 
kiilöiJ heni feloszlatás terh C' alatt köteleitetik. 

:3:3.792. ::;z. - Látta a magyar kir. belügymini::;zter oly megjegyzéssel. 
hogy az alapszabályok módositása. az egylet feloszlása. s ez esetben vagyona 
hovaforditása iránt hozott közgyülési határozatok. foganatositása előtt a m. kir. 
belügyminiszteriumhoz feltei:jesztendők lesznek. 

Budapesten, 1881. éri julius 16-án. 
A miniszter megl1izá sából: Luk á e s G )' ö r g )- minist. tanácsos. 

A magyar orvosok és természetvizsgál6k vándorgyülésének 
ügyrendje. 

I. fejezet. A vándor gy ü 1 é::; e 1 őz mén y e i. 

~- J:.-z állan~ó központi választmány, a vándorgyűlésnek tisztviselői és 
a helyi h1~ottság mtézkednek az iránt. hoo-y a tudományos társulatok a vándor
gyüléseken kifejtendő közös m(íködésbe ~onassanak: különösen a tudornán.ros 
tárgyak érdekében, ha ama társulatokban előadatva olyanoknak ismertetnének 
fel, melyek szé~esebb. körben való teijesztést érdemelnek. Ennek es~közlésére 
a~~~.lr~1~s sz~kferfiut .J elölnek ki. továbbá egyes sz~~érfia,kat szóhtan~.k ~e'. 
kozul~~1 elo~dás~~~· tudományos estélyek rendezesere es a sz~kel~1okseg 
t~endoll'e. Vegre idoszerü kérdéseket tűznek ki. melyek tárgyalása es vitatása 
kivánatosnak mutatkozik. 

- ;) 

2. Az előké::;zületeket az állandó köt.ponti Yála::;ztmány é8 vándorgyülés 
tisztvi8elői, a helyi bizottsággal egyetértőleg teszik meg. N erezeteseJ1: a 
o·vülés idejét és időrajzát (programm) megállapitván. hírlapokban közzéte8zik. 
~·oncloskodnak arról is. hogy a gyülés helyének és vidékének természeti ritka
~ágai s egyéb nevezetességei. intézetei és viszonyai -- helyirat. kiállitások, 
mutatványok ~ kirándulások által megisruertessenek. 

U. fejezet. A h e i rá s. 

:J. A Yándorgyülés helyén. a megnyitó közülést megelőző három napon 
a péuzt{m10k és egy külön bizottság jeleulétében a tagok magukat a vándor
gyülés uévkönyrébe :;ajátkezüleo· i1ják be. Mindenki beuja nevét, polgári állását. 
állandó lakhel)rét esetleg azo; egy ::;zakosztályt. melyben mint szakember 
ré:;zt akar vem1i. tartandó értekezésének czimét és a gyülés helyén levő lakását : 
s leteszi a tagsági dijat. ha már korábban az utazási igazolvány kivételekor 
le nem fizette. 

·Ekkor tagsági jeo-yet kap. melynek alapjúu a tagnak jogait és kedrnz
ményeit élvezi. Tao·ok1fak tekintendők azok is, kik csak leYélben jelentkeztek. 
8 amennyiben lehetséges, a nyomtatványokat is megka_pják. Az elk~sett t~gok 
a vándoro-yi.Ués egész tartama alatt felvétetuek. s ezek i:; esak annyiban resze
::;ülnek EL

0 
uyorntatványokban, a mennyiben még telik. Korábbi . gyülések 

.Munkúlatai • postabér és a munkálat ár{mak lefizetése mellett elküldetnek. 
, 5. A beirás harmadik napján. a megnyitó közülé:; előestéjén tartatik 
meg a találkozás és előleges tájékozás czéljából az ismerkedési estély. 

llI. fejezet. A vándorgyülés. 

5. Vánclorg)Ti.Hés rendeseu mi11cle11 évhen. esetleg minden két évben 
tartatik. még pedig augusztus hóbau. 

U. A gyülés helye változik. s azt a közülési nagy választmány hatá
rozza meg. 

7. A vándorgyülés 5-U uapig tart. mely idő a, köz- és szakülé8ekre. 
tudományos estélyekre. esetleg czélszerüe11 rendezett k:irándulásolrra oszlik fel. 
Több időbe kerülő kirándulások a vándorgyülés befejezése után tartatnak. 

8. A vándorgyülés tisztviselői egy vagy két elnök, két vagy több alelnök 
és több titkúr, egy pénztárnok. levéltárnok és ellenőr. Az elnökség és titkárok 
egy. - a pénztúrnok. levéltárnok és ellenőr három ülésszakra Yálasztatnak. 
Az elnökség egyik tagja az orvosok közül l'álasztandó : az egyik alelnöknek 
budape::;ti lakosnak kell lennie. Az állandó központi választmány első titkára 
egy::;zersnücl a \'ándorgyülés titkúra Í8. 

9. Az összes ügyvezetés az elnököt illeti. Az elnököt, ki a közüléseken 
elnököl. távollétében egy alel11ök helyettesiti. A titkárok feladata a köziilé:; 
jegyzőkönyvét vezetni. s a .Napi Közlöny--t szerkeszteni. 

LV. fej ezet. Kö'/,ül ése k. 

l 0. Rendszerint két. t . i. megnyitó és 1Jezáró közi.Ués tartatik. 

A megnyitó közülé8 tárgyai. 

a) az elnöki megnyitó beszéd: 
b) üdvözlet a helyhatóság részéről : 
e) hivatalo::; levelek és jelentések az üdvözletekről. küldött8égekről. a 

állandó központi választmány jelentései pályaclijakról sth.; 
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cl) az alapszabályoknak és ügyrendnek - ha kivántatnék - felolvasása; 
e) közérdekű rövid érteke;;.ések. 

A bezáró közülés tárgyai : 

a) jelentés a pénztár megvizsgálásáról; 
b) a jö1rő vándorgyülés helyének és tisztikarának kihirdetése ; 
c) a közülési nagy vá~asztmány egyéb határozatainak bemutatása; 
cl) az állandó központi választmány ujonnan választott tagjainak ki

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

vázolja és bucsnszavak. 

V. fejezet. Szak ü 1 és e k. 

12. Az alapszabályok 2. §-ában megállapitott csoportok a következő 
szakokat foglalják magukban: 

A) 0 r v o s-s ebé sz i cs o port: 1) belgyógyászat, 2) sebészet, 3) köz
egeszsegugy. 

B) Te r m é s z e t t u cl o m á ny i cs o p o r t: 1) biologiai (állattan, llÖ
vénytan, élettan), 2) antbropologia és ősrégészet, 3) physika, khemia, 
gyógyszerészet és technikai tudományok, 4) földtan és ásványtan. 

C) T á r s a cl a. l mi é s g a z cl a s ági c s o p o r t : 1) társadalmi tudo
mány és statistika, 2) földrajz és meteorologia, 3) gazdaság és állatgyógyitás. 

12. A mennyire 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 beírt tagokat üdvözölvén, megtartják az elnöki megnyitó beszédet (adresse), 
melyben egyik vagy másik szaktudomány haladását, vagy nevezetesebb helyi 
viszonyokat fejtegetik, tekintettel az egész csoport osztályaira. A csoport 
ezután, esetleg a beirt tagok számának megfelelőleg, egyes szakosztályokra 
oszlik. 

14. E szakosztályok külön helyiségekben jövén össze, mindenekelőtt 
megalakulnak. Minden szakban, minden napra külön egy elnököt, s az ülések 
egész tartamára két jegyzőt választanak szótöbbséggel. Az ülés végén meg
választandó a következő napi szakülés elnöke. A jegyzők kötelessége a jegyző
könyvet szerkeszteni, s az előadások kivonatát a .Napi Közlöny" számára 
egybegyüjteni. Hogy ez könnyebben történjék, · minden értekező megkérendő, 
hogy tárgyát a jegyzőkönyv számára kivonatban magával hozza, vagy még 
a szakülés tartama alatt elkészitse. E kivonatok és a jegyzőkönyv, valamint 
a következő szakgyülés előrajza is 2-3 órával a gyülés befejezése után a 
titkári irodában a .Napi Közlöny" számára beadandók, megnevezvén egyszer
smind a következő napra választott elnököt is. 

15. Megalakulása után minden szakosztály a hozzátartozó s jelenlevő 
szakemberekből szakválasztmányt választ, mely a szakosztály napos elnökével 
és a jegyzőkkel intézi a szakosztály minden ügyét. A szakválasztmány tagjait 
képezi az illető szak tagjainak harmadrésze, mely ha ötnél kevesebb volna, 
öt tagra egészitendő ki. A szakválasztmány minden ülés előtt összejő és 
meghatározza az előadandó tárgyak sorát, az ülés után jövő nap ülésrendjét; 
tagjainak kötelessége lévén a szakosztály ülésén végig jelen lenni. titkos 
szavazással határoz a felett is, hogy valamely értekezés az évkönyvbe fel
vétessék-e vagy sem, és vajjon egész teijedelemben vagy kivonatban. Oly 

l 

.' . 

r 

-7-

előadó, kinek előadását a szakválasztmány felvételre nem ajánlotta, e hatá
rozat ellen az állandó központi választmányhoz felebbezhet. mely a szak
osztály elnökének meghallgatása után, ilyféle ügyben véglegesen határoz. 

16. Minden a szakülésben tett inditvány irásban adatik be. Ha az 
inclitvány csak a szakosztályra vonatkozik. akkor a szakválasztmány tárgyalja. 
s a határozatról rngy eredményről a szakosztályt értesiti. Ha az inditvány 
az egész vándorgyülésre vonatkozik, akkor a tárgyalás czéljából a közülés 
nagy választmányához tétetik át. 

17. A szakosztályok ülései uyilYánosak. 
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 tudományos estélyek feladata a nagy közönség számára köz
érdekü tárgyakat, főleg kisérletek és bemutatások kíséretében fejtegetni. 

20. Tudományos estély a helyi és egyéb körülményekhez képest minden
nap tartható a délutáni vagy esti órákban. 

VIT. fejezet. A közül és 11 agy v á 1 a sz t mán y a. 

21. A közülés tárgyainak elintézésére a közülés nagy válas~tmánya 
alakul: a vánclorgyülés tisztviselőiből. a szakválasztmányokból. ez~n~1vül,, -
amennyiben jelen vannak -- az állandó központi választmány tagia1ból eti a 
mult Yándorgyülés tisztviselőiből. ... 

22. Elnöke a vándorgyíilés elnöke, ki az imént felsorolt tagokon kmil 
oly tagokat is hivhat a uagy választmányba. kik a vánc101gyfüés érde,~éb.~n 
kitünő buzgalmat fejtettek ki, kiknek részvétele a tárgyalás folyamára elonyos. 
vagy kik a fenforgó kérdésekben különös tájékozottsággal hirnak. Ezen tagok 
tizáma ötnél több nem lehet. 

23. A közülés nagy választmányának teendői : 
a) a közülés jegyzőkönyvének hitelesitése: , 
b) a pénztári számadás megvizsgálása, s a pénztárnok felmentese; 
e) a költségek és tiszteletdijak megállapitása; , 
cl) a jövő vánclorgyiílés helyének és tiszti karának megválasztasa: 
e) a központi állandó választmány kiegészitése: 
f) a hozzá betei:jesztett, nemkiilönhen a saját körében felmerülő 

inditványok tárgyalása. 
24. A közülési nagy választmány ülései nyilvánosak. 

Vll1. fejezet. Az állandó központi választmány. 

25. Az állandó központi választmány a magyar orvosok és termé:>zet
l'izsgálók vánclorgyíilésének állandó közege, mely az egyes gyíHések között 
az összefüggést tartja fenn. 

26. Tagjai alapitók és választottak. 
a,) Alapitók azok, kik a vándorgylílések inínt való buzgalmulrnak .. az 

által adtak kifejezést. hogy orvosi vagy természettudományi 0zélra pályad1Jul 
a válldorgyfüések rendelkezésére legalább 100 darab aranyat adományoztak. 

b) A választott tagok száma 60, kik közül 45 fővárosi, 15 vidéki. 
E tagok harmada iclőszakonkint kilép, s a kilépők ujra megválaszthatók. 

Ezen ügyrend életbelépte után a választmány fővárosi és vidéki tagjai 
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nak arányosan első és második harmada kisorsoltatik. ezután sorrendben 
lépnek · ki, kiknek három ülésszaka lejárt. 

27. Az elnökség - elnök, alelnök és titkárok - három ülésszakra 
választatnak. A pénztárnokot. levéltárnokot. ellenőrt a közgyűlés választja, 
ezek is tagjai a központi állandó választmánynak. 

28. Az állandó központi választmány a lefolyt vándorgyiilés után havon
kint, a következő vándorgylilés előtti hónapban .két hetenkint ülést tart. 

29. Első ülése után azonnal intézkedik. hogy a helyi bizott:;ág alakuljon 
a köretkező vándorgylilés helyén s a mííködé8ét megkezdje. 

Legalább ápril havában a gyülés előtt 8Zétküldi a meghfrókat. melyek
ben a programm főbb pontjait jelentőségük .. szerint kiemeli. 

80. Felügyel a levél- és pénztárra. Otven fo1intnyi Ö8Szeget. utólagos 
bejelentés mellett az elnök, ennél nagyobb összeget csak maga a választ
mány utalványozhát. A pénztárt félévenkint megvizsgáltatja. 

31. Intézkedik torábbá a rlVIunkálatok· elkészitése s a pálvázatok ki-
hirdetése iránt. " 

32. Az egyes szakok igényeinek megfelelően a választmány ;tlbizott
ságokra oszlik, melyek maguknak külön ti8zt\'iselőket választanak. 

33.E szakbizott:;ágokajövő nagygyülés tudományos müködését készitik elő. 
a) Legalább félévvel a nagyülés előtt kijelölik az egyes szakosztályok 

szervező elnökét ; 
b) a beérkezett pályamfirek meghirálásáról gondoskodnak ; 
c) mlíködéséről az elnökök negyedéven kint az állandó központi 

választmány ülésében jelenté:;t tesznek. 

IX. fejezet. Helyi bizottság. 

3Li. A helyi bizottság tagjai a vándorgylílés ti::;ztvi8elői és a helyszínen 
a bizottság teendőire vállalkozó é:; választott :;zakférfiak és hatósági sze
mélyek. 

35. Teendői: 
a) a vándorgylílést az alapszabályok é:; ügyrend értelmében a helyi 

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

mányos erőket közremüködé::;re szólitja fel; 
c) a hely és környéke érdekességeinek megismerteté::;ére kirándulá

sokat rendez ; 
cl) gondoskodik az elszállásolásról, élelmi ellátásról, helyiségekről stb. 

X. fejezet. A v á n cl o r gy ií 1 és nyomtat Y á ny a i. 

3ö. A .Napi Közlöny". 
A Napi Közlönyt a titkárok szerkesztik. 
Megjelenik minden reggel és tartalmazza: a beirt tagok1rnk - csopor

tok szerint összeállitott - névsorát és lakását, minden ülé::; előrajzát, a 
szakülések helyét. idejét és tárgyait, a tartott értekezések kivonatát; az 
utolsó számban azon tagok névsorát, kik beiratták ugyan magukat, de ::;ze
mélyesen meg nem jelentek; átalában a történtekről, kirándulásokról és a 
kiállitásról tudósit. 

37. A "Munkálatok" : 
a) A vándorgyfüés ,Munkálatainak" szerkesztésére az állandó kö.z

ponti választmány szerkesztő bizottságot küld ki, melynek tagjai első sorban 
a titkárok és szakbizottság-ok jegyzői. 

--- '.) 

b) A szerkesztők a ~cöltség:etést jóváhagyás végett a közp. állandó 
választmánynak kötelesek bejelentem. 

;38. A munkálatok tartalmazzák : 
a) az alapszabályokat és az üg~re~1de_t: . „. , „ , 
b) az előbbi nagygyűlések helyet es t1sztv1selo1t s_ a vandorgyu"le:;nek 

ti:;zLi karát; 
c) az elnöki beszédet s eg:Jéb a közü~éseken ~ar~ott beszédeket; 
cl) a szakcsoportok elnökernek megnyitó beszedeit ( adresse); 
e) a tudományos estélyek leirását ; 
f) a szaküléseken tartott és a felvételre ajánlott értekezéseket : 
g) a közülések és a közülési nagy választmány .üléseinek jegyző

könyveit. 
· :30. 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 XXIII. vándorgyűlés tisztikará. 

Elnökök: 

Ormós Zsigmond, Temes megye és 'l'emesvár sz. kir. város főispánja; 
a fő1endiház tagja: a Lipótrend közép- é:; a Szent-Istvánrend lovagkeresztes 
vitéze: a magyar tudományos akadémia lev. tagja; a délmagyarországi tör
ténelmi és régészeti muzeum-tánmlat elnöke, stb. stb. 

Brankovics György, temesvári görög keleti szerb püspök, a kir. szerb. 
Sabasrend csillagos keresztese, stb. stb. 

Alelnökök: 

Török János, kir. tanácsos, Budapest fővárosának főkapitáitya, Temes- · 
vár sz. kir. ':áros Yolt polgármestere, stb. 

Dr. 'l'elbisz Jlároly, Temesvár sz. kir. Yáro::; polgárme:;tere, stb . 
Dr. Hunfalvy János, kir. tanácsos. az orosz :,;z. Szaniszlórend lovagja: 

az olasz koronarend commandemje; a franczia köz.oktatási tiszt jelvényének 
birtokosa; egyetemi ny. r. tanár: a magy. tud. akadémia rend. tagja; az 
or::;z. közoktatási tanács tagja; a budapesti kir. paedagogium igazgató taná
csának alelnöke; a középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja; a budai evang. 
egyház felügyelője; a rnagy. földrajzi társaság elnöke; a bécsi, genfi, antwer· 
peni és lmeuos-ayresi földrajzi társaságok tiszteletbeli; a berlini. párisi és 
belga földrajzi társaságok levelező tagja; a gráczi. délmagyarországi és egyéb 
társulatok tiszteletbeli tagja. ::;tb. stb. 

Dr. ChJzer Kornél, orvostudor, szülészmester, zempléurnegyei főorvos, 
a Ferencz József-rend lovagkeresztese, az orsz. közegészségügyi tanács rend
kivüli; a magy. tud. akadémia lev. tagja; a budapesti kir. orvosegylet. a 
bécsi cs. k. birodalmi földtani intézet levelező ; a magyar orvosi könyvkiadó 
társulat igaigató, az epeijesi Széchenyi-kör tiszteleti tagja.; stb. stb. 
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Titkárok: 

Dr. Stefánovics Sándor. orvos- és sebé8ztudor: szülész és 8zemész: 
Temesvár sz. kir. város tiszti főorvosa stb. . 
. . I!,r. Breuer ~rmin, az öss.zes gyógytudományok tudora. 'l'emesmegye 

tiszti foorvosa; a delmagyarország1 természettudományi társulat alelnöke stb. 
_Dr. lh~ba.y Miklós, a belgyógyászat és sebészet tudora; szülész és 

szem esz ; . a ku~. orvosegylet. a budapesti orvosi kör igazgató tanácsának, a 
magyar irók es müvészek társulatának stb. rendes tagja: gyakorló on'os 
Budapesten. 

Dr. Szalkay Gyula, a budapesti 11. ker. állami föreáliskoláhan rendes 
tanár; a ,budai zene-akadémiának, a budapesti népszerü felolvasásokat rendező 
társulat es az osztr. magy. budapesti TI. ker. tisztviselő-egyesületnek választ
mányi tagja stb. 

Ellenőr és id. Pénztárnok: 

Dr. „Gei:Iócz! Gyula (a 1 s ó~v i s zok a i). a jog- és államtudományok 
tudora: k?z- cs , Yal~óügyvéd; a kir. J ózsef-mliegyetem mérnöki és építészi 
szakoszt. erd. dekánJa; ugyanot,t ~ nemzetgazdaságtan. jog- és törYényisme 
nr r. tanára; a i;n. tud. akadem~a nemzetgazdasági és statü;ztikai állandó 
bizottságának tagia; a lmdapesti V. ker. iskolaszék és jótékony egvlet 
elnöke ; stb. " 

Id. Levéltárnok: 

Bernáth József., vegyésl'.. volt müegyet. magántanár. a bécsi cs. k. 
geol. birod. intézet levelező tagja, stb. 
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A MAGYAR 

ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDORGYÜLÉSÉNEI( 

ALAPITÓ TAGJAI. 

--->!>i<-

bold. Dr. Balassa János, egyet. tanár 1865. 

bold. Dr. Kovács Sebestyén Endre, min. 

tanácsos és főorvos 1867. 

Dr. Halász Géza, főorvos 1869. 

Dr. Poor Imre, egyet. tanár 1871. 

Herczeg Batthyány Gusztáv 1880. 

Szombathely városa 1880. 

bold. gróf Degenfeld-Schonburg Imre 1881. 
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IV. 
A m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének 

állandó központi választmánya. 
Elnök; dr. Kovác8 J ózi:;ef. ( 1882) 
:\~elnök: dr. Szabó J'óz1:1ef. ( 1882) 
ritkárok: dr. Staub Móricz, (1882) dr. 8chltchter 1VIiktia. (1886) 

1. Orvos-sebészi szakosztály: 
ElHök,; dr. Poor Jnm . (1882) 
J egyzo : dr. Hochhalt Kcíroly. (1882) 

dr. Antal. Géz~. (1882) 1 dr. Hoehhalt Károly. (188ö) 
di:- Arányi ~aJOS . (188?) ! c1.J.·. Kelen J ózi:;ef. (188ö) 
dr_. Bakó. San?or, p886) , dr. Kovács József, (elnök) (188l:i) 
ch. Bal?gh T1hamer. (1882) dr. Kurtz Gusztáv, (188l:i) 
dr. Bat1z~alvy Samu. (1886) dr. Lichtenberg Kornél. (1882) 
dr. B~rbas József. (1886) dr. Lőry Ede. (1882) 
dr. Bai;on Jónás; (1886) „ dr. Poor Jmrc, (1886) 
dr. Dulácska G e~a, ( ellenor) (188ö) dr. Schachter Mik8a. (m. titkár)( 188l:i) 
dr. Ueb~ardt ,Lajos, (1886) dr. Schwartzer Ottó. (188l:i) 
dr. Halasz Ge~a„ (1886) , dr. Schwimmer J~rnő , (1882) 
dr. Hamar! D~mel , (1886) dr. id. Szénásy Sándor. (188l:i) 
dr. Hege~us Jan?s. (1882) dr. ifj. Szénásy Sándor. (1886) 
dr. Goldzieher Vilmos, (1886) 

Vidékiek: 
dr. Ambró .Tános. Pozsony. (1886) 
dr. Bre,1er Armin, Temes1ár. (1886) 
dr. Chyzer Kornél, S.-A.-Ujhely, (1886) 
dr. l?erenczy Alajos. Eger, (1886) 
dr. Gé~er Ede, Kolozsvár, (1880) 
dr. Oss1kovszky József. Kolozsvár, (1880) 
dr. Plichta Soma, Losoncz. (1886) 
dr. Szabó Dávid, Nyiregyháza, (1882) 
dr. Török József, Debreczen. (1882) 
dr. Varga Géza. Dehreczen. (1882) 
dr. Zelizy Dániel. Debreczen. (1882) 

2. Egyes. természettud. gazd. és társad. szakosztály. 
Elnök: dr. Szabó J ózi:;ef. (1882) 
Jegyző: Mocsáry- Sándor. (1882) 

Bernáth .József, (könyvt.) (1 882) 1 Lendl Adolf. ( 1886) 
dr. Borbás Vincze, (1882) · Leugyel l stváu, (188l:i) 

En:ich Gusztáv (J 882) 1 Lóczy Lajo8, (1886) 
Fnvaldszky János, (1882) Moc:;áry Sándor, (1882) 

dr. Gerlóczy Gyula, (pénztárn.) (1886) dr. ~endtvi c:h Károly, (1882) 
Gerlóczy Károly. (1886) dr. ürley László , (1886) 
György Aladár. (188ö) · dr. Staub Móricz. (e . titkár) ( 1886) 

dr. Honáth Géza. (1882) dr. Szabó Alajo::;, (1886) 
dr. Hunfalvy .János. (188~ ) dr. Szabó .József. (1886) 

Inkey Béla, (1880) dr. Szalkay Gyula. (1886) 
Kriesch János, (1882) Xantus János. (1886) 
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. V i .d é k i e k: 

dr. Jedlik Ányos. Győ r. (1886) 
dr. Kuncz Adolf. Szombathely. (1880) 
dr. Révész Bálint. Dehreczeu. (1882) 

Rownyay Mátyás. Arad. (J 886) 

v. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 

gyülése tagjainak 

NÉVSORA: 

--Ádle~ Adolf 
Áldor fojos 
Dr. Ambró János 
Báró Ambrózv Béla 

~ .J 

-> Anclron Simon 
Bahusnik Ágoston 
Bach F erencz 
Dr. Bakó Sándor 
Di. Bárón J ónás 

10 Dr. BatizfalYy Sámuel 
Dr. Bécsi Gt> deon 
Beke Mihály 
Dr. Berkovits Miklós 
Dr. Bem áth József 

15 Dr Bider Vilmos 
Dr. Blumgnrnd Samu 
Dr. Borbély .József 
Borostyányi Béla 
Böhm Lénárd 

20 BrankoYits György 
Braumüller Ede 
Dr. Braun Simon 
Dr. Breuer Ármin 
Dr. Breuer Árminnr 

25 Dr. Breuer Mór 
Dr. Bruder .József 
Burger .József 
Dr. Bück Géza 
Chyzer Béla . 

30 Dr. Chyzer Kornél 
Chyzer Kornélné 
Chyzer Margit 
Dr. Csajághy Is tván 
Cselkó József 

Foglalkozás 

városi orvos 
gymn. tanuló 

hábaképezdei tanár 
nagybirtokos 

lelkész 
tak. péuztári igazgató 

alj árás hiró 
orvos 

főorvos 
orvos 

kórházi igazgató 
ánaszéki elnök 

orvos 
vegyész 

OrYOS 

orvos 
osztr. áll. vasuti főorvos 

főreáliskolai tanár 
gazda 
püspök 

gyógyszerész 
orvos 

megyei főorvos 

ügyvéd 
körorvos 

főgymn . tanár 
gyakorló orvos 

egyetemi hallgató 
főorvos 

fürdőorvos 
gymn. tanár 

XXIII-ik vándor-

Lakóhely 

Nagy-Károly 
Nagy-Károly 

Pozsony 
Temes-Gyarrnath 

8zárafalva 
Temesvár 
'fernesvár 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Temes dr 
Debreczen 

Nagy-Várad 
Budapest 
Temesvár 
Bozovits 

Budapest 
Déva 

Fehértemplom 
Temesvár 

Detta 
Temesvár 
Temesvár 
Temesvár 
Temesvár 

Detta 
'l'emesvár 
Ér-Diós~eg 

Sátoralja-lJjhely 
Sátoralja-lJjhely 
Sátora lja-lJjh ely 
Sátoralja-Ujhely 

Buziás 
Lugos 



J:::.::r é v 

35 Cserny Márk 
Csiki Gyula 
Dr. Darányi János 
Dázsu Péter 
Dechán Achill 

40 Dr. Décsey István 
Dr. Dubay Miklós 
Duha Bálint 
Ebenhöch Ferencz 
Dr. Ehrenreich Lajos 

45 Ifj. Eltér János 
Eremics Pál 
Faykiss József 
Féger Fereucz 
Dr. Fekete Lajos 

50 .Fischer Péter és társa" 
Dr. Fischo:ff Ignácz 
Fodor Péter 
Fost Béla 
Dr. Frank János 

55 Frank Miksa 
Frantz Alajosné 
Frey Lajos 
Frivaldszky Hnos 
Frum István 

60 Dr. Gáll József 
Gerger Ede 
Dr. Gerlóczy Gyula 
Grand Miklós 
Habokay József 

65 Dr. Haidt Lajos 
Dr. Hamary Dánielné 
Hamary Kornél 

Hamary Melinda 
Hanusz István 

70 Dr. Hartmann József 
Dr. Havas A. 
Hegedűs Béla 
Dr. Hegedűs János 
Heinrich Nándor 

75 Dr. Hercz József 
Hoffmann Antal 
Dr. Hudomel József 
Dr. Hunfalvy János 
Imrich Viktor 

80 Dr. Issekutz Károlv 
Issekutz László " 
Dr. Izsó Lajos 
Dr. Izsó Lajosné 
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Foglalkozás 

polgármester 
gyógyszerész 

városi főorvos 
községi jegyző 
árvaszéki elnök 

fürdőorvos 
főorvos 

földbirtokos 
prépost-kanonok 

orvos 
honvéd-főhadnagy 

földbirtokos 
gyógyszerész 
nagybirtokos 

törvényszéki főorvos 
czég 

gyakorló orvos 
nagybirtokos 
gyógyszerész 
megyei orvos 

járásorvos 

szigorló orvos 
muzeumi őr 
gyógyszerész 
képviselő 

távirdai főtiszt 
rniíegyetemi tanár 

méhész 
ügyvéd 
orvos 

honvéd törzsorvos neje 
homéd t. képző intézeti 

növendék 

reáliskolai tanár 
városi orvos 

egyetemi m. tanár 
gymn. tanuló 

honvéd-fő törzsorvos 
nagybirtokos 

körorvos 
fürdő-bérlő 

orvos 
egyetemi tanár 
gyógyszerész 

megyei főorvos 

orvos 

Lakóhely 

Vinga 
Fótya 
Arad 

Nagy-Torák 
Temesvár 
Budapest 
Budapest 

Sz.amosujvár 
Győr 

Szirák 
Temesvár 

Nagy-Kikinda 
Temesyár 

Mereyfalva 
Detta 

Budapest 
Temesvár 
Parács 

Temesvár 
Temesvár 

Sajó-Szt.-Péter 
Eger 
Detta 

Budapest 
Budapest 

Rékás 
Temesvár 
Budapest 

Buziás 
Berettyó-Újfalu 

Buziás 
Budapest 

Budapest 
Budapest 

Kecskemét 
Temesvár 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Temesvár 
Szárafalva 

Buziás 
Budapest 
Budapest 
Temesvár 

Arad 
Budapest 

J ász-Ladány 
Jász-Ladány 

J:::.::r é v 

.Jakabffy Pál 
85 .J askó Károli 

Jedlik Ányos 
Jeszenszky Béla 
.Tung Károly 
Jung Károlyné 

90 Dr. Kaczander 
Dr. Kállai Manó 
Kanitz Ágoston 
Dr. Karakasevics Milos 
Dr. Katayarna 

95 Kávulak J áuos 
Kecskeméty Ilona 
Dr. Kecskernéty Lnjos 
Dr. Keyso Tamha 
Kilják Ferencz 

100 Dr. Kiss Ferencz 
Dr. Kiss Ferenczné 
Dr. Klein Blek 
Dr. Kovács József 
Dr. Kozáry János 

105 Králitz Béla 
Dr. Kramer Ignácz 
Krayer József 
'Kubicsek János 
Dr. Kuhn Lajos 

110 Dr. Kurtz GusztáY 
Dr. Lányi Benedek 
Lázár Ernő 
Dr. Leitner Miksa 
Lendl Adolf 

115 Lengyel Tstván 

Dr. Lichtenberg Kornél 
Dr. Lichtscheidel Géza 
Lóczy Lajos 
Loóg Imre 

120 Lőry Ede 
Lőry Erzsébaj; 
Dr. Lőwenbach Jakab 
Dr. Lőwy Mór 
Dr. Madarász Rezső 

125 Dr. Mály Antal 
Mály István 
Dr. Mangin Károly 
Dr. Markó László 
Markó Lászlóné 

130 Dr. Markovits Sándor 
Marx Antal 
Dr. Mayer Ágoston 
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F oglalkozá.s 

törvényszéki bíró 
áll. tan. képezdei tanár 
nyug. egyetemi tanár 

nagybirtokos 
gyógyszerész 

járási orvos 
egyetemi tanár 
gyakorló orvos 

orvos 
czim. kanonok 

vúrosi orvos 
vegyész 

gazd. tiszt 
tiszti főorvos 

ezredorvos 
egyetemi tanár 

járási orvos 
képviselő 
járásorvos 

gyógyszerész 
kath. plébános 

plebános 
orvos 

közkórházi igazgató 
képviselő 

járási orvos 
müegyet. tanársegéd 

term. tud. társ. iroda
igazgató 

egyet. m. tanár 
korházi másodorvos 
műegyetemi tanár 

orvos 

főorvos 
főrabbi 
főorvos 

orvos 
törv. elnök 
tiszti főorvos 

megyei főorvos 

fogorvos 
tanfelügyelő 

főorvos 

Lakóhely 

Temesvár 
Csáktornya 

Győr 
'l'emesvár 

N agy-Kúnmadaras 
N agy-Kúnmadaras 

Bécs 
Oravicza 

Kolozsvár 
Temesvár 

Japán 
Berzencze 
Kecskemét 
Kecskemét 

Japán 
Petrova-Szerló 
Nagy-Szalonta 
N agy-Szalonta 

Arad 
Budapest 

Fehértemplom 
Vinga 

Csákova 
Buziás 
Buzi ás 

N agy-Szt.-Miklós 
Budapest 

Aranyos-Maróth 
Lippa 
Szákul 
Rék ás 

Budapest 
Budapest 
Temesvár 
Budapest 

Budapest 
Budapest 
Temesvár 
Temesvár 
Rozsnyó 

Temesvár 
Temesvár 

Zala-Egerszeg 
Miskolcz 
Miskolcz 
Temesvár 
Temesvár 

Nagy-Várad 



Ne v Foglalkozás Lakóhely 
===~-~~~~=======:====-~~~=- ==~=---------- --

Merkl Ede 
Metzger Ede 

135 Méray Gyula 
Dr. Mikael Károly 
Dr. Molnár István 
Muntyán Gyufa, 
Nagy György 

140 Dr. Neubauer Henrik 
Dr. N eubaucr Henrikné , 
Dr. Neumann Ji'ülöp 

természetbltvár 
gyógyszerész 

sóraktári főtiszt 
főorvos 
főorvos 

szolgabiró 
kir. tauácsoR 

körorvos 

orvos 
Dr. Nonay Pál 
Dr. Nyiameszny Gyula 

145 Dr. Ochs .József. 
Dr. Oláh Gyula 
Dr. Orbay Antal 
Ormós Zsigmond 

kórházi orvos 
ügyvéd 

törvényszéki orvos 1 

közegészségiigyi felügy. 
megyei főon'OS 

főispán 1 

I~j . Ormós Zsigmond 
lGO Dr. Paretz Gyula 

Paretz Gvuláné 
Paretz Leona 
Dr. Pazner Tstván 
Pfeiffer Antal 

l 55 Dr. Pillitz J gnácz 
Dr. Plechl Szilárd 
Plechl Szilárdné 
Plechl Dona 
Dr. Pollák Bernát 

160 Dr. Pollák Ede 
Dr. Pontely István 
Dr. Poor lrnre 
Dr. Porutiu Romulus 
Quirini Alajos 

1 GiJ Rácz Athanáz / 
Rácz ~st\•án / 
Dr. Reichenberger Fülöp\ 
Dr. Rik Gusztáv 
Dr. Rottrnann Lipót 

170 Dr. Rosinger Vilmos 1 

Rozsnyay Mátyás 1 

Dr. Schachter Miksa 
Dr. Schlichter Salamon 
Dr. Schrődor Gyula 

17G Dr. Schuk .József 
Dr. Schwartzer Ottó 
Dr. Schwimmer Ernő 
Dr. Schwimmer Ernőné 
Dr. Serli Nándor 

180 Dr. Singruer Henrik 
Soltész Nagy Kálmán 
Dr. Staub Móricz 

alispán 
kórházi főorvos 

főgymn. tanár 
főgymn. igazgató 

01'\'0S 
föonos 

gyakorló Ol'\'08 
megyei főorvos 
főgymn. taI1ár 

főorvos 
járási orvos 
gyógyszerész 

orsz. képviselő 
szigorló orros 

orvos 
gyógyszerész 

ügyvéd 
tanársegéd 

gyógyszerész 
orvos 

gyakorló orvos 
járási orvos 

főorvos 
főorvos 

egyet. tanár 

orvo::; 
fogorvos 

főpolgármester 
tanár 

Resicza 
Marienfeld 
Temesvár 
Temesvár 

Kis-KunhalaR 
Csákova 

Temesvár 
Temes-Szt.-András 
Temes-Szt.-András 

Lugos 
Boros-Jenő 
Temesvár 

Fehértemplom 
Budapest 
Szolnok 

Temesvár 
Temesvár 

Arad 
Arad 
Arad 

Temesvár 
Temes-vár 

Budapesten 
Nagy-l3ecskerek 
Nagy-Becskerol< 
N agy-Becskerek 

Temesvár 
Detta 

'I'emesvár 
Budapest 

Buziás 
Szent-Hubert 
Kis-Becskere k 

Sátoralja-Ujhely 
Berettyó-Uj falu 

Sárospatak 
Nagy-Varad 
Nagy-Várad 

Arad 
Budapest 
Temesvár 
Körmend 
Hadháza 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Mohács 

Temes\'ár 
Miskolcz 
Budapest 

é 
_ I 

Dr. Stefán ori t:-> Pál--1 

Dr. Stefá11 0\'i cs Sándor 
185 Steiner Fcrent z 

Dr. 8tepp~ r Vilmos 
Sulyok Arpád 
Szabados "F'rrentz 
Dr. Szabó Alajos 

rnu Dr. f:lzabó Jen ő 
Dr. Szabó J6zsef 
Dr. 8zacloY ·zky J ózsef 
Dr. Szadovszk\' .J óz::;efné 
Dr. Szalkay Üyn la 

195 Szeme1jay Károly 
Szepessy Uyula 
Szeremley Lajos 
Dr. id. Szénásy :::Jándor 
Dr. ifj. Szénásy Sándor 

20U Dr. SzmolaY Vilmos 
Szuppiny Údöll 
SH obuda Ji'orencz 
Tamússv Béla 
Tamássy Béláné 

205 Tamá:,;sy Géza 
'l'elbisz Károly 

lí 

F oglalkozás 

gyakorlú on·o:-; 
ráro:i riíono: 
g_rógyszt>n'Hz 

rá r. ke r. orros 
főüg,ré ·z 

állatorrn · 
ue relő int. tulaj clo 11 0:-; 

miniszt. fogalm azó 
egyetemi tanár 

ügy réd 

főreálisk. tanúr 
tanár 

földbirtokos 
üg,vvéd 
orvos 
orvos 

Yárosi on os 
állaton os 

gyógyszerész 
gyógyszerész 
gyógyszerész 
gyógyszerésí, 
polgármester 

reáliskolai tanár Themák l~do 
'l'eme8vári m. k. 
Ternáj gó Cac:,;ar 

állami főreáliskola 

210 Dr. 'I'erray Lajo :o 
Téglás Gúhor 
Timáry Trnre 
Dr. 'I'orday Perencz 
Dr. 'l'örök J ózsef 

21;) Valló Vilrno::; 
Dr. Vannay Jáno :,; 
Dr. Varga Géza 
Varga J ózsef 
Vecsr Viktor 

220 Veszth Ede 
Vudy Antal 
Wéber Autal 
Dr. Weisz Bernát 
Dr. Wittner Adolf 

225 Zelles Btelka 
Dr. ZeHtaí Dávid 
Zimámi J{ároh 
Dr. Zorkóczy András 
Dr. Zsidák Ágoston 

230 Dr. Zsiday Dániel 
Zwér I~11dre 

1 

1 

1 

gyógyszerész 
orvos 

förcáliskolai igazg. 
nagybirtokos 

egyet. rn. tanár 
tanár 

igazgató tanár 
j árásorvos 
főorvo s 

érd. plébános 
gyógyszerész 

sörfőző 1gazgat6 
plébános 

fögymn. tanár 
gyakorló orvos 

orvos 
polg. isk. tanitónő 

körorros 
müegyet. tanársegéd 

on·os 
megyei föorros 

orvos 
főgymn. tanár 

'J'l:'ml'. ní r 
'l'Pnll'. rár 
TfllllCS\<Ír 
'l t•nie. ·nír 

Krn::ó-1 'zü ré11y 
'l ' m srú r 

Rúko ·-P alota 
Budape.· t 
Bndape:t 
Budap ·t 
lluclape ·t 
Budape.st 
, 'zeged 

, 'ajó-Szt.-P éte r 
Miskolcz 
Buda11est 
Budape8t 

Vinege 
'l'eme ·yár 

Lugos 
Debreczen 
Dehrecze11 

Berett.vó-Ujfalu 
Temesrár 
Temesvár 
Temesvár 
Új-Arad 

Selmeczbánya 
Déva 
Detta 

Budapest 
Debreczen 
TemesYár 

Lippa 
Debreczen 

P écs 
Debrecze11 
Temesvár 
TemesYár 
Temesvár 
Temesvár 

Buziás 
Szombathel r 
Bruckenau" 
Budapest 

Tisza-Ln ez 
Lugos 

Sárospatak 
Temesvár 

2 
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VI. 

Jegyzőkönyvek és ügyiratok. 

1. 

Az 1886. évi augusztus hó 22-éu Buziáson tartott megnyitó lcöz
gyülésröl szóló jegyzökönJv és mellékletei. 

a) Közgyiilési jcgyzöl.·önyv. 

Elnök: 0 r m ó s Zs i g m o.n d, főispán. 
Jegyző : dr. Breuer A r min, vándorgyülési titkár. 

1. Elnöklő főispán ur visszapillantást Yetve a XXIIT. vándorgyü
lésnek 1884-ben történt elhalasztása indokaira, fen költ szellernü 
nagyszabásu beszédben, a természettudományokmtk az általános 
miíködés. az emberi nem jóléte- és előrehaladására rnérrncló 
befolyását kiemelve, azok különféle ágazatainak az utólsó század
ban történt. legfol!-tosabb haladását és fejlődését oki összefüggés
ben tárgyalJa, maJd a vándorgyülés szinhelye, a lmziási gyógy
fürdő eddigi monographistáinak mondák- és képzeletszülte tör
téneti adatait részint a helyen szerzett élményei. részint törté
nelmi kutatásai és következtetések alapján az egyszerü valóságnak 
tiszta képére összevonva, a buziási fürdő eddigi legendaszerü fej
lőd ési történetét pozitiv alapra fekteti és végül a vándorgyülés 
tagjainak a tárgyalások sikeres vezetéséhez megkiYánt támogatá
sát kikérve, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXIIl. rán
dorgyülését megnyitottnak nyiháni~ja. 

A nagytuclományu elnök kiváló szépségü és kitörő lelkes 
éljen-viharral és tapsokkal fogadott beszéde a vándorgyülési ügy
rend X. fejezetének e) pontja értelmében az. ezen vánclorgyülé

0

8-

ről kiadandó "Munkálatokban - egész teijedelernben fölrétetui ha
tároztatik. 

2. Ifj. 0 r m ó s Zsigmond, kir. tauácsos, Temesmegye alispáuja, ékes 
szavakban üdvözli a XXIII. vándorgyfüés tagjait és megbizóinak 
'l'emesmegye közönségének a tudomány emberei előtt mindenkor 
tá11lált legmélyebb tiszteletét, nagyrabecsülését és hódolatát tol
mácsolja; továbbá Szab a cl hegyi S á n cl o r, lir. tanácsos. 
uradalmi főtiszt a vánclorgylilési Yendégeket a magyar kir. közala
pitványi uradalmak, mint a buziási gyógyhely kegyurának képl'i
seletében a legszivélyesebben üdvözli. 

Az élénk tetszésnyilatkozatoktól kisért üclYözletek örvende
tesen tudomásul vétetnek és e vánclorgyülésről kiadandó "Munká
latokban " fölvétetni határoztatnak. 

3. Jelentés tétetik, hogy a magyar orvosok és tcrrnészetYizsgálók 
XXIII. vánclorgyiílésén úllancló választmánya f. hó 21-én tartott 
ülésében dr. 'l' e 1 b is z Kár o 1 y urat, Temesvár szab. kir. város 
polgármesterét ezen vándorgyülés alelnökének egyhangulag meg
választotta. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

•• 
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4. Olvastatnak 'l' 0 r ö k János kir tanáL:sos, vánclorgyíílési alelnök
nek, Budapest főváros főkapitányának és dr. Ha 1 ász Géz a, a 
vándorgyiílé::;ek egyik érclemdus veterán tagjának le\'elei. melyekkel 
a vánclorgyüléstől való elmaradásukat kimenteni kérik. 

Sajnálattal vétetik tudomásul. 

o. Olvastatnak a nínclorgyííléshez érkezett üdvözletek és hirntalos 
képviseltetési bejelentések. a melyek szerint képviselettel meg 
voltak bizva : 

a magyar tudományos ·akadémia részéről: Dr. Hun fa 1 v y 
J á no s yezetése alatt: dr. Sz ah ó J 6 zs e f. F r i Y a 1 cl sz k y 
J {t n o s. dr. () h y z e r Kor n é 1 ; 

a magyar nemzeti Muzeurn részéről: F r i v a l cl s z k y J á n o ;,; : 
a kir. magyar természettuclomáuyi társulat részéről F r i-

1' a l cl s z k y J á n o s vezetése alatt: dr. Hun fa 1 v y J á n o s. 
dr. Chyzer Kornél. dr. Hor1áth Géza, Lóczy Lajos. 
dr. S tau b M 6 r i c z : 

a rnagyarhoni földtani társulat részéről: dr. Szab 6 Jó z ~e f. 
dr. i:Jtaub Móricz. Lóczy Lajos: 

az országos közoktatási tanács, a budapesti tanúrképezcle 
és tanánizsgáló bizottság részéről : dr. H n n fa 1 v y J á n o s : 

a budapesti kir. orvosegylet részéről: dr. S z é n_á s s y 
Sándor; • 

a magyar iskolaegyesület részéről: dr. U e r 1 ó L: z y Gy u 1 a; 
a budapesti orvosi kör és orsz. orvosi segélyegylet részéről: 

dr K u r t z Gusztáv és Tor cl a i F ere 11 c z: 
a magyar királyi földtani intézet részéről: dr. Staub 

Móricz: 
a magyarországi gyógyszerész-egylet részéről: 1' e r n áj g ó 

U a e s a r és H o z s n y a y M á t y á s ; 
a zemplénmegyei orvos- és gyógyszerészegyesület részéről : 

dr. U h y z. e r K o ru é 1. dr. R i k Gusztáv és dr. isi cl a y 
Dániel: 

, a temesmegyei gazdasági egyesület részéről: báró A m b ró z y 
U el<~. Nagy U y ö r gy, J esz e n sz k y Bé 1 a és D e s eh a n 
Aclt1ll: . 

a délmagyarországi történelmi és régészeti Muzeum-társulat 
r~::;zéről: ~]. 0 r rn ú s Zs i g m o n cl, Pont e 11 y István, Hein
r ah Nanclor. Marx A11tal. Deschau Achill. MálY 
1 s t r cí n és dr. Breuer A r min: • 

<L hunyaclmegyei történelmi ·és régészeti társulat részéről: 
0 r m ú s Z s i g m o n cl és 'l' é g 1 á s G á b o r ; 

a selmeczbányai orvosegylet részéről: dr. Terray Lajos; 
a délmagyarországi tennészettuclományi társulat részéről: 

J\I a r x A n t al. kir. tanácsos rezetése alatt: dr. B re u e r A r min. 
B a eh :F e re n c z. V a 11 ó V i 1 m o s. Hein r i e h N á 11 cl o r. 
1\1 e ne z e r ne z::; ő. D o r o g i J g n á c z. U e r g e r E cl e, dr. 
Pr~111k János. Pfeiffer Antal. Gaith Rezső. I111k ács 
Gerő.Pál eh y Kár o 1 y. 1' h e mák E cl e és Web e'r A n t a 1; 

a rnsmegyei orros-gyógyszerészegylet részfről : dr. S e h r éí
cl e r Uyula; 
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a pozsonyi természettudományi egylet részéről: dr. Ki s s 
Ferencz, dr. Berkovits Miklós és dr. Rosing er 
Vilmos: 

a jász -nagykun - ::;zolnok-megyei orros- gyógyszerész-eO'ylet 
részéről : dr. 0 r b a y , ti 

a temesvári róm. kath. főgyimnázimn részéről: Pfeiff er 
A n t a 1, P a t z n e r 1 s tv á n és G e r g e r J ó z s e f: 

a temesvári kir. állami felsőbb leáuytauocla részéről: V a 11 ó 
Vilmos; 

A szab. osztrák-magyar államvasuttársaság részéről: dr. 
Borbély József; 

továbbá sürgönyileg üdvözletét külclé : a szepesi orvos 
gyógyszerész-egylet és az előpataki gyógyforrás birtokosainak 
szövetkezete. 

Az üdvözletek és képviseltetési bejelentések önenclete::;en 
tudomásul vétetnek. 

6. Felo~~,a~t~t~k. a helyi bizottság átirata, a melylyel a vánclorgylilés 
megorolntesere készült emlékérmet és helyrajú emlékmüvet a 
~á~clorgy(ílés tagjainak felajánlja; továbbá ugyanezen bizottság 
at1rata, ~ :nelylyel a XXlll. vánclorgylílés tudományos mííköclésé
~ek efi'.lekere, ezen vándorgyíílés által kitüzendő pályázati úton 
cs :p~chg valamely község. járás, törvényhatóság területén észlelt 
P?sit.1v. adatok .és önálló kutatások alapján megoldandó következő 
kerdesere: "M 11 y e n h y g i e ni a i viszonyok és le ö r ü 1 m é
n y e.k - k ü 1 ön ö s tekintett e 1 <L m a 1 a r iá r a - b e fo 1 y á
s o lJ á k a gyermekha l á loz ást leggyakrabban Dél
m a g ~ a r o r s z ág o n" 50 clrb. tiz frankos araByat aj únl fel. 

Elénk tetszésnyilvánítások mellett a helyi bizottsáo·nak a föl
aj.~n~?tt emléktárg~akért é~ rendelkezésre bocsátott j utalomclij ért 
koszon~t ~zavaztat1k, az átirat pedig a kitüzetni javaslatba hozott 
pályakercles körül. felm~rülő intézkedések megtétele végett a m1gy 
választmány:rnk Jnaclatm határoztatik. Egyben a helyi bizottság 
rnegkerestet1k, hogy a pályadijul felajánlott 50 drb . tiz frnuko:> 
aranyat a vándorgyíílési központi választmány pénztárnokának 
kézbesíteni szíveskedjék. 

7. A vándorgyíílés alapszabályainak é::; ügvrencljének felolvasása nem 
kívántatik: • 

elnök indítványára azok fölol vasottcdmak tekintetnek. 
8. Fölolvastatik a központi állandó választmánynak 1882. év óta a 

~Xill: vánclorgyfüés megnyitásáig teijedő tevékeny::;éO'éről szóló 
Jelentese. ti 

„ Tudomásul vétetik és a vándorgyíílési nagy vála8ztmányhoz 
áttétetni liatározfattik. 

9. A.. vándo;·gylílé.sck ~gyreudjének V. fejezete szerint a tudományos 
fololvasasok es targyalások három külön szakcsoportban eszköz
lendők lévén : 
, e~nök ai orvos:.sebészi cs?port üléseinek megnyitáúval dr. 

S eh w i mm e r E r no, budapesti egyeLemi tanár urat, a természet
tudom~nyi ülések me&'n~itásával dr. Szabó J 6 zs e f, egyetemi tanár 
urat, es a társaclalm1 es gazdasági szakosztály üléseinek megnyi
tásával báró Ambró z y B é 1 a urat, cs . és kir. kamarást, a vörös-
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kereszt egylet fődelegátusát és a temesrnegyei gazdasági egyesület 
elnökét bizza meg. 

10 Dr. Chyzer Kor né 1. vándorgyülési. alelnök a központi yálaszt
rnánynak 1882. év óta elhalt tagjai fölött s pedig : Z a rá n cl i 
clr. Knöpfler Vilmos. Montedegoi A l bert Ferencz. 
hogcláni Sztupa György, dr. Say Móricz, muraközi. 
Llr. Hózsay József, clr. Faludi Géza. clr. Pollák 
L ás '!. l ó és cl r. Il ó cl o g h A 1 h e r t felett emlékbeszédet tart, 
a melylJen ugy a hivatásuk körében és a társadalmi életben. mint 
a dndorgyülések áldásos működése körül szerzett hervadhatatlan 
érclerneiluől kegyelettelj esen megemlékszik. 

A kiváló tudós jeles és hangulatteljes beszédében felsorolt 
választmányi tagok elhunytát a vúnclorgyülés a legrészvétteljesebb 
sajnálattal veszi tudomásul. 

11. Dr. S eh'" i m rn e r :r; r nő, lrnclapesti egyetemi tanár "Re n cl sz e
r e k s cl i. v a t o k az orv o s i t u cl o m á n y b a n" czimii érteke
zését olvassa fel, a melyben a terjedelmes kerettel biró felette 
érdekes szakkérclést tuclomáuyos alapossággal a nagy közönség 
által is könnyen érthető alakban tárgyalja. 

A lekötött figyelemmel s élénk tetszési nyilatkozatokkal 
kísért fölolvasás, valamint a 9. pontban említett emlékbeszéd az 
ezen vánclorgyülésről kiadandó "Munkálatok"-ban fölvétetni hatá-
roztatik. · · 
. . A rnagya.r orvosok s természetvizsgálók XXIH. vándorgyíí

le~e11ek rnegnyttó közülésére kitíízött tárgysorozat elintéztetvén. 
elnök a fölolvasókuak köszönetét nyilvánítja és ezzel az ülést 
berekeszti. 

b) A helyi bizottság átirata. 

Méltóságos E lnök Ur ! 
Tekintetes Vándorgyiilés ! 

A mag1ar. orvosok és természetvizsgálók XXIII. vánclorgyülését elő
készítő heli1 lmottság az.on tudat által vezérelve. hogy ezeu egész Dél
nrngyarorszag tudományos és culturalis életére uj , élesztő hatást o·yakorló 
váudorgyülés iráuti kötelességének csalnwy felel rneo·, ha a tudomán j'O~ o-yiHés 
fontosságá~~k. é~. m~ltóságának rnegfelelő~n nemcsak az ily gyülésekkel kap
c~o~at.o~. e.lokeszulet1 munkálatokat foganatositja, hanem a hazának minden 
v1clekerol 1de sei:eglet.t tudó~ vendégeknek forró hálája szerény jeléül egynémely 
maradandó emleket is nyuJt, kedves kötelességet vélt teljesíteni, a midőn 
az ezen vándorgyi\lés rnegö~·ökitésére általa veretett emlékérmet és ugyancsak 
ez.en ~l~a'.oi;iból Juadott, Delmagyarország természetrajzi, közegészségi, köz-
1mvelodes1 es gazdasági viszonyait ismertető helyrajzi emlékmlívet a vándor
gyi'Llés miuden egyes igen tisztelt tagjának fölajánlotta. 

Továbbá van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, hogy a helyi bizottsáo· 
e váncloTgyülés tudományos mííköclésének megörökitésére és tekintettel arra~ 
hogy ahg van fontosabb Délmagyarországot érdeklő általános természettudo
máuy.i kér~lés, . mint a népesség létezésének kérdése, a magyar orvosok és 
t~.rm~sz~tvtzsgalók xxm. vándorgyiilése által pály{tzati uton és pedig valamely 
kozs~g, Járás. törvényhatóság terü letén észlelt positiv adatok és önálló kutatások 
alapján megoldandó következő kérdése: "Milyen hygieniai viszonyok és 
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körülmények - különös tekintettel a malariára - befolyásolják leggyakrabban 
a gyermekhalálozást Délmagyarországon • fíO drh. tiz frankos aranyat a 
v~ndorgyülés rendelkezésére bocsájt. 

A hel~'i hizottRág megbizásáhól: 
Brankovics György, 

piispük. 

c) A magyar orvosok és term/>szetvizsgrílólc vándorgyűUsei állancló l:özpont"i 
választmánylinalc jelentése a XXII-ilc (1882.) rs XXIII-ilv (1886.) vrín

dorgyűlés közötti ülésszakról. 

Tisztelt VándorgyiíiéR ! 

A lléppusztitó vészangyal. - úg,y látszik ··- elYonul fölöttüJJk a uélkiU. 
hogy drága hazánkat mérges szárny{t\'al leg,vintené : az 1880-ik érh\ln ült 
:rnm.zeti ünnepünk z.aja elmult és ime ide gyülekeztünk. hogy föheg,1ük 
isrnet munkánk fonalát. rnel_yet a fenyegető Yeszély. meg az ünnepi örüm 
egy időre rnegszakitott. 
. ·, Midőn , négy évrel. ezelőtt Debreczen Yárosának lelkes polgárai rneg

lmasa folytan a XX1T-1k Yándorgylílés ott ütötte fel sátorát, rövid öt 
napot a szakadatlan szellemi munkásságnak szentelvén. sok üd l'ÜS. a hazai 
tudományosságnak és az anyagi jólétnek előmozditására cz.élzó eszmét l~>: 
kérdést penditett meg, melyeknek megvalósitását, illetőleg Yégrehajtását ál
landó központi választmányára bizta. A köretkezőkben akarunk számolni a 
Tisztelt Vándorgyűlésnek a lefolyt ülésszaklian kifejtett nn111kálkodásunkról. 

Az ügyrend értelmében mindenekelőtt alakultunk. 
Elnöké1'é: Dr. Kovács József. egyetemi tanár: alelnökévé: Dr. SzalJó 

J,ó.zsef. „kir. ~a1~~csos ~s egyetemi tanár_: titkárokká pedig Dr. Dulácska 
Geza fol'áros1 foorvos es Dr. Staub Móncz. a m. kir. középiskolai tanár
képző intézet gyakorló iskolájában vezető tanár. választattak meg. Ez utóbhi 
Dr. Gerlóczy Gyula miíegyetemi tauár ur helyébe lépett. ki Debreczenben a 
Yándorgylílés ellenőrévé választatott és midőn a halál 1884-ben a vándor
gylílést legbuzgób~ ta~ainak egyikétől. Sztupa Györgytől fosztotta meg, Dr. 
Gerlóczy Gyula keszsegesen engedett a központi Yálasztmány kérésének r>: 
magára vfüalta a vándorgyíílés intézkedéséig vagyonának meO"Őrzését. 

A központi választmány két szakbizottsága is megalakult. 
Az_ orv.?s~udo~ányi szakbizottság elnökévé Dr. Poor Imre egyetemi 

tanárt, Jegyzove pedig Dr. Hochhalt Károly fönírosi föonost választotta. 
A természeteudományi szakbizottság, melylyel a O'azdászati és társadalmi 
s~~~cc~opor~ is egyesittetett. Dr. Szabó Józsefet választotta elnökévé. jegy
zo.ieve pedig Mocsáry Sándort. a nemzeti muzeum seo·édőrét. Dr. Szalkay 
q-yula. volt temes''.ári föreáliskolai tanár és a XXIII-ik vándorgyíílés egyilc 
titkára a budapestt Il. ker. állami föreáliskolához áttétetvén: szükségesnek 
n~utatkozott helyét a XXUT. vándorgyűlés helyi bizottságába~ betölteni. A 
valasztás Dr. Breuer Armiu. 'l'emesmeg,ve föonosára esett. ki azóta naO"Y 
buzgalommal végzi a titkári teendőket. ''" 

_A lefolyt ülésszakban a közp. választmány 20 közös ; Ol'l'Ostudományi 
szakbizottsága 5 : természettudományi szakbizotts{tga pedio· 6 ülésben Mr
g~alták le a ~ándoi:gyíílés. ~tgyeit; ,az egy~s fontosabb ügy~k meg kérdések 
el?zetes megnzsgálasa czrl.1ából szamos lrnrnhh hizottsáo· lett kiküldve. 

Pájdalom a választmány jegyzőkönyveiben a kérl~lhetleu lialál is nyo
mot hagyott. A Yálasztmány már első ülése alkalmával vette hirét Dr. 
zarándi Knöpfler Vilmos. később gróf Degenfeld-Schonburg és utóbb Dr. 
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montecleo·ói Albert Perencz kirnultának. sőt mi több, rövid időközökben 
körették

0 
őket Sztupa György, Dr. Rózsay József, Dr. Say Móricz, Dr. 

Palud v Géza és nem régen Dr. Pollák László, vidéki választmányi tag és 
Dr. B"ó clogh Albert. Miuduy{~jau ki l'áló helyet foglaltak el hazáuk culturalis 
életében és a vándorgyülés ügyei körül is '.)Okros. érdei;neket szereztek ma
o·ulmak mi11d11yájan. Ezeket itt részletezm e Jelentes feladatának nem _ 
telán~jiik; a központi választmány a~onban a mai nap alkalmá:a~ ~r. Chyzer 
Kornél ismert szónoki tehetségére lnzta, arról tanuságot tenm itt is, hogy a 
irnwyar hállLs és kegyeletes elhunyt szellemi munkásai iránt. 

0 

Az új alapszabályok értelmében iparkodott ~ központi választmány, 
hoo'.)' a XXI r. vándorgyíílés munkálatait minél előbb nyilvánosságra bocsáthassa. 

" A könyv szerkesztését egy ki ebb. dr. Szabó József. dr. Staub Móricz, 
J<' rirnldszky 'János. dr. Dulácska Géza. dr. Hochhalt Károly, Mocsáry Sándor 
és dr. Báron J óuás urakból álló bizottságra bizta. 

A könyv az 1883-ik évi május_ hóban kei:~tl~ ki ~ ~ajtó, alól . és még a 
nyár folyamán küldetett meg a x,xII~1k ~~,ndorg~ules tagiarnak es ~-nevezete~.ebl~ 
hazai köuyvtáralma k. Az elnökseg reszerol dr. 'l refort ~goston kozoktatá_sugy1 
és gróf ·Széchenyi Pál f?ldmivel~si m_inister urak, 0 ~a~·yrnéltósága1knal~ 
eg,y-eg,y díszpéldány nyuJtatott at, kik a munkat koszonettel elfogadm 
kegyeskedtek. . „ . , . . ,„ . 

A munka csak 18 ivbol áll; rnrndazonáltal hű kifeJeZOJe a XXII-ik 
vándorgyíílés mííködésének. Midőn számos értekezést csak tömör kivonatban? 
másokat pedig egész teijedelmükben közöltünk, tettük azt a debreczem 
vánclorgyülés meghagyásából. A nagyobb közönsé~et, érdeklő elöaclás~k é~ 
értekezések az által titgasb körbeu te1jednek el; az mkabb a szakembert illeto 
előadások pedig a megfelelő ::izaklapokban is találnak felvételt. ~gy sikerült 
a szellemi mííködés egy egészét szolgáltatni, mely csak anny1?an mutat 
hézaO'okat, a mennyiben egy-két szerző a két izben rneghossi~bbitott határ
iclőb~n Hern szolo·áltatta be a bekért kéziratokat. A központi választmány 
őszintén sajnálja~ hogy ennek következtében egy néhány becses értekezés nem 
találhatott fölvételt a munkálatokban. 

A szerzőknek kiszolo·áltatandó külön lenyomatokra néz\'e a központi 
választmáuy a XXU-ik vá°i1dorgyíílés határozatához tartotta magá~ és„ mi.dön 
igy a munkálatok 500 példányban való kinyomatása aránylag kis koltseget 
okozott. óhajtja a központi nílasztrnány. hogy a jövőre nézve azon kell_emes 
helyzetLe jusson. hogy a munkálatok minél rövidebb idő alatt kerülJenek 
11yilvá11osságra. . r r . " ' 

'l'udomást vett a központi választmány a XXU-1k vánclorgyules azon 
határozatairól is. melyeknek értelmében a pénztárnok csak az eluök aláirás~\'al 
ellátott számlákat fogadhat el ki.fizetés végett. Miskolcz és Nagyvárad váro.sa:nak 
meghívóit, melyek értelmében jövő összejövetelünket e két város e.sy1keben 
tartsuk meg. ismét előte1jesztjük a vándorgyülésnek. . 

A XXU-ik vándorgyíílés további intézkedés czé\jából átadta a központi 
választmánynak a "Görn ör-kishonti-orvos-gyógyszerész egyesület "-nek ~ ~agy
méltóságu belügyi miniszterhez intézett s az orvosok anyagi hely~et~nek J~\'Jtását 
táro·yaló emlékiratát; valamint a nevezett egyesületnek abbeli kerelrnet, hogy 
emlékirata a központi választmány által külön felte1jesztésben is támogattassék. 
A memorandumot a központi választmány behatóan tárgyalván, a következőkben 
állapodott meg : . , . . 

A mi a meg_yei. községi és körorvosok anyagi belyzetei~ek Javitásá~ 
illeti. e tekintetLeu időközben résziut miniszteri rendeletek, részmt a megyei 
törvényhatóságok int0zkeLlései utjún lényeges haladás történt; nevezetesen 
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fölemelte.tett a megyei orvosok fizetése; a községi és körorvosok évdij ai nem 
külön ~a.J~atnak be, hanem a községi Yagy megyei pénztárak által fizetendők ki. 
Ha mmd.Járt {'ZélszerühlJ volna, ha e fizetéRek a kir. adóhiyatalok által tel
jesittetnének. mindazonáltal az elősoroltakból tapasztalható. hoo·y az ernlitett 
óhajok nagyobbrészt kielégítést Hyenén. e tárgyban uja !J]J fÖiterjesztés ez 
idő szeriut indokolatlan \'Ollla. ' . . 

A memorai.tdum toYáhbá azt kiYánja. hogy a községi Yagy körorrnsok 
választása vagy kmeveztetése állandósittassék. még pedig előléptetési kilátással. 
l~rre uézrn a legujabh közigazgatási törvény már intézkedett. A mi véoTe a 
memorandum utolsó pontjait illeti. melyekben a védhirnlő-oltitsi dij. az ~l'\'os 
törvényszéki mlíködésc után járó illetmények fölerneltrtése 8 véow eoT az 
e~·ész or~zágra kih_ató m~ltáuyos 01Tosi dij szahás kérelmeztetik. "'a kö;1)onti 
rnlasztma!1Y uem J3Va80lJa külön fölte1:jesztést intézui a konnánvhoz. mire] 
ehhez mint tisztán orrnsrendi kérdéshez hozzászóla11i a számoR l~azai onosi 
~zaktestül et inkább van hivatva. 

E,linté'l:ést köve~elt ~l ~XU-ik vándorg,vlíl és egyesített t<írsadalmi és 
gazdasagtam osztályanak rnditránya ii:; . 

Nev~zett „osztály ~tgyan!s abbeli meggyőződés ének adott -kifejezést. 
hogy h_a~a; mezogazdaság1 statisztikának rég érzett hiáuyaiból kifolyólag. mel)· 
legkeves.1e s?m alkalmas arra. hogy a gyakorlati nemzetgazdaságnak biztos 
alapul szolgalhasson. hogy egészséges közgazdasáo·i politikának követelését. 
a kormány és törvéuyhozás helyes közgazdasági"' intézkedését és ezeknek 
jótékony ha~~sát elő,seg~tse . meggyő.ződött a fentnevezett szakosztály a felől. 
hogy. a mezogazclasag allapotáról v1dékenkint mint összevéve az eO"ész orszáo· 
mezőgaz~asági . ~?lyzeté.ről b~ztos adatok gyom beszerzése ép oly"' szüksége~ 
"?.ln~, mmt mrnok az ipar es kereskedelemről nagyrészben a kamarák által 
koz~etett adato~., J\ szakosztály határozati javaslatában még tovább fejtegeti 
ó ~aJ a meg;~ló,sitasanak _ módoz.atát. A központi választmúny az utasitáshoz 
h~ven ma.gaeva tette a XXfU-1k vándorgyíílés határozati javaslatát és meg
lmta tagiát, Dr. Gerlóczy Gyula urat, ki ezen határozati javaslat létrehozá
s.~bau. mi~1t. sz~k? s ztá~y i elnö!' ~evék~ny részt vett, hogy. a nagyméltóságú 
folchmvele~1. m1111sztenurnltoz rntezendó kérvényt ő fogalmazia. J~ folyamodvány 
az. 1882, en, cle~z~ n~b er J_i ó 2-ái~ adatott át a uagyméltóságú rniniszteriumnak 
nme az 188:3. ev1 pnuar 21-en 50.942 , 1882. sz. a. kelt magas leiratot 
vettü~. m.el~rb en .a közpo~lt~ nll~szt~ná~y arról értesittetik, hogy a nagymél
tóságu Mnnsztenum edd1g1 statisztikai adatok beszerzésére vonatkozó eljá
rását kielégitőnek tartja. Ila azonban még más statisztikai felvételeket liisz 
a választ~1ány ~zü~ségesnek, tenne ez iránt pozitiY javaslatot. Ugy látszik. 
ho~y a ~oz~outi, rnlasztmá11y beadványát ill (jtőleg a Nagyméltóságú Minisz
t~numnal te~ecles for?ghatott fenn, lehet, hogy beadványunkban nem eléggé 
n_lágo~an !eJtettük ki a XXU-ik vándorgylílés gazdászati szakosztályának 
nezeteit; ~e?y azonbau az, hogy ugyanekkor a politikai szaklapokban ugyan
azon .ólrnJtast találtuk tolrnácsol~a , melyet a XXU-ik vándorgylílés gaz
dászati szakosztálya hónapokkal elohb hangoztatott. ]~1111ek tnlajdonitható az. 
hogy a nagyméltóságú Miniszter Ur az 1884. év elején a mezőo·azclasáo·i 
statisztika számára külön osztályt szervezett. · "' to 

A vfindorgyíílés á,sványviz-bizottsá~·a rniíködéséről e jelentés ünkben 
1~~m 1:rncs.atkozh atuuk reszletekbe. annyit azonban szükségesnek találunk 
fo,lemhtei~i., h~gy t?b!) fölmerült körülmé.uynél fogrn a központi választmány 
'.??clorgyu~esei edd1g1 határozatának alap.Ján az 1883. évi junius 19-én tartott 
ul~sben kimondotta, hogy az ásványviz-bizottság további müködésében és 
saját belátása és a vándorgyíílés megbizása szerint rnüködjék. de minden 
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ügyuen, mely a vándorgylílés pénztárát veszi igénybe. a központi választ
mánynak tartozik jelentést tenni. Rbből kifolyólag a 'l'isztelt Vándorg.yfüés 
az ásványYiz-hizottság részéről nírha~ja az eddigi mlíködéséről szóló Jelen
téRét. Azonban Dr. Chyzer Kornél urnak a XXIT-ik vánclorgyí.ílés alkalm{tval 
tartott és .MaO"varorszáir o·vóQ·vvizriről , azok értékéről és értékesítéséről· 

b. <J bJ <J J • f l "l 
czimü értekezése 12ií példáuyát szétküldöttük a nevezetesebb hazai ürc o' 
igazgatóságainak. 

Különös gondjában részesitette a lcözpo11ti választmány a pályakérdések 
ügyét. A természettudományok annyi lelke~ pártfogót találuak már e hazábai1. 
hogy úgy az akadémia, valami11t a természettudományi társulat. cle a ván
dorgyíílés is énől-éne ked\'ezőhb jelentést tehet e tekintefüen. 

A XlX-ik vá11dorgylílés t isztelt alelnöke clr. Batizfah'Y Ramu által 
kitlízött JOO frtos pályadij nyertese még, a szombathelyi ráuclorgyí:ílés alkal
márnl Dr. Barts József. akkor föon os 0-BéJJán Torontálmegyében. jelenleg 
gyakorló or\'OS Pozsouvban. lett. A mí.ívet a birálók sikerültnek . hézagpótló-
11ak itélték. de csalmem hasonló sorsban részesült mint már sok dij nyertes 
pályamunka - a papirkosárba vándorolt volna. A szerzőuek két é\'en át 
volt alkalma hatalmas teijedelmet öltött kézirata fölött a magyar pálya: 
nyertes irók sorsáról elmélkedni. Debreczenben gyönge kisérletct tett szellemi 
fúradozásának gyermekét világgá bocsátani. Müvének kiadatása iránt a XXll-ik 
vúrnlorgyfüés erkölcsi támogatását kérte, a tulajdonjogot a vándorgyíüésnek 
fölajánlotta, mit a vándorgyí.ílés meg nem tagadott, a további intézkedést a 
köz1ionti választmányra bizván. 

A központi választmány meggyőződvén arról. hogy dr. Barts J óz~ef 
munkája té11yleg megérdemli a nyert, sőt még ennél nagyobb kitüntetést is; 
rneggyőzőclYén arról. hogy a munka megjelenése esetében valóban nyereség 
lesz hazai irodalmunkra is; végül meggyőződvén arról. hogy nin cs könyv
kiadó. ki a kevés vagy semmi anyagi sikert nem igérő , de sok költséggel 
járó munka kiadatását magára vállalná: arra határozta el magát. hogy a 
hazai orvosok és gyógyszerészekhez a mífre való előfizetés tekintetében 
fölszólitást intéz, ha ezen kibocsátandó fölhivás költségeit rn aga a pálya
nyertes szerző fedezi. Dr. Barts József ur 300 frtos pályadíjából 250 ±rtot 
azmrnal a központi Yálasztmány rendelkezésére bocsátott, mire az előfizetési 
felhivás szétment a nagy hazában. Az előfizetés eredményét sikerültnek nem 
mondhattuk. mert még a nyomtatási költséget sem találtuk fedezve. Min~l
azonáltal nem kivántuk a munka elejtését és igy támaszkodva a XXII-1k 
yándorgylílés egyik határozatára. melynek értelm ében, ha absolut becslí 
pályamlíre kiadó nem találkozik : de a mely miínek kiadatása általános tudo
mányos vagy hazai viszonyainkhoz kötött szempontból kivánatosnak mutatko~ik 
s remélvén határozatunk jóYáhagyás{tt a XXTII-ik vándorgyülés részéról. 
elhatároztuk. hogy a kiadatási költségelrnek · az előfizetői pénzek által nem 
fedezett részét a vánclorgyí.ílés vagyonából fedezzük. A budapesti könyvnyomda
részvénytársulat igen kedvező ajánlatot tett: amennyiben az 500 példány -
mely 40 vagy ennél több ivre is fog teij cdni - kinyomatását 1400 frtért 
frtért vállalta el. Megemlitendőnek tar~juk még azt, hogy dr. Barts József 
utólagosan azon kérelemmel fordult a központi választmányhoz. hogy eugecl
tessék meg. hogy mlíve nem 500, hanem 800 példányban nyomassék lü, a 
100 frtot meghaladó költségtöbbletet a sajátjából fedezni igérvén. A köz
ponti \'álasztmány elfogadta a már előlib rnegállapitott feltételek épentartása 
mellett ezen ajánlatot és az egész ügy vezetésével egyik j egyzőjét hizta meg. 

Hogy a központi választmány ezen intézkedéseivel helyesen c3elekedett. 
azt ma bizonyitgatni már nem szükséges. 
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llyen munkák ritkán szoktak egy eml1er erejének és szorgalmának 
kifolyása len11i és igy azt hiszszük tisztelt vándorgyíílés. hogy dr. Barts 
.József onos-gyógyszerészeti rniíszótára uenm~ak írójának. az ő szorgalmáitak 
~s ügylrnzg,?s<ígának fo&:ja. állandó emlékét képezni, hmiem a vándorgyülésnek 
rn, mely elolegezett fillereIYel mentette meg e becses munkát leo-sanyarúbb 
somítól., n ~1 égrn.r.rR7:rttel fe11yegető pa11irkosártól: sőt mi több. ~'t központi 
'álaszrnauy JegyzoJe fáradozásának s dr. Barts .József önzetlenségének köszön 
h~tő. , hogy az iigy rn~r le v~n honsolitva anélkül. hogy a vándorgylílés 
penztara csak egy kraJczánal is megterhelYe volna. 
, Szo1~;bathely város'.í11ak P.ályadijáyal j~ró miínek rnegirásával négy 
e1' \'el ezelott dr. Ehrenreich LaJOR. orvos Szirákon bizatott meg. Az általa 
tárgyalan.dó kérdés a következő: "A malária betegségek kórtani, oktani és 
gyógytam szempontból. különös tekintettel hazánkra." Szerző eddio· már 
művének legteijedelmesebb és legnehezebb részével, a kóroktani ref ezettel 
készült el. A még szükséges irodalmi é főleg statisztikai adatok n~eo·~zer
zés~ azonban a vidéki orvosnak nagyon meg van 11ehezitvc és eunek tulaj
domtandó, hogy a munka még nem készült el egészen. 

A XXH-ik vándorgyűlés alkalmával herczeg Batthányi Gusztá1' ő fcnséo-e 
á)tal ki.~űzött pályadij alapján dr. Borbás Vincze "Vasmegye uöYé nyz~ti 
Y1,s~onyamak" megirásával lett megbizva. Szerző a munkát elvégezte és 
kez1rata a Rzombathelyi gazdasági egyesület által megvásároltatván a 
kiadatásnak is néz elébe. ' 
. , A Dr. Poor Imre adományát ké1rnző 100 db aranyból álló i1ályadijat 
1lletóleg ~ ~XH-ik v~ndorgylílés akként határozott, hogy tekintettel arrn. 
hogy a palyazat megfeJtése nagy te1:jedelme miatt jöYŐre sem foo· sikerülni 
~z adomáuyozó beleegyezésfyel a 11ályakérdésnek körét keYeseblJ bidéire. táH 
epen e századra .. Yagy még kisebb időközre szabhassa . megváltoztathassa . Dr 
P.?or Imre m: ezll'ánt i;iegkerestetvén, kijelentette. hogy a pályakérc1és a már 
~mt de ed~ig ei·?dmenyt nem mutatott szöyegezéssel ujra kiiranc1ú. Rnnck 
íoly,!án a l~ozpont1 Yálaszt~nány a pályakérdést ismét kiirta. mely a köYet
kezo: ;.~Ieg1~·a1~d,? az or~os1 t~domány Magyarhonbani fejlődésének története 
~ legreg1bb idotol a mai napig" s méo- az 1882-ik éY1Je11 kihirdette. határ
időül az 1885-ik évi deczernber 31-ik 1Zapját tüzvéu ki. De ezen határidő i~ 
lejárt a nélkül. hogy pályázó jelentkezett volna és ennek következtében 
e~határozt~ a központi választmány. hogy eme igen foHtos és hiányt pótolni 
h1vato~t targy ezentul sem ejte~dő el, hanem uj pályázat uyitandú ol~ 
rn_ód?s1tás. rn~llett. l~ogy nem kesz ., munka. hanem a kidolgozandó tárgy 
p1og:ammJa es a felaolgozanc1ó kutfok felsorolása kivántatik, mely progrnmm 
alarnán a legalkalmasabb pályázó a munka elkészítésével bizatnék meg. 

A Dr: Szurmák Vilmos fé~e pályadijra: (Előte1jesztendő a haz{rn kban 
honos keleveny :-- furuuculus - es pokol"Var - anthrax carbuuculus - okai
na1.~ tapasz~alati ~d.atok ~Y~.mán való meg~atározása) a határidő az 1884. évi 
llldJUS „30-ai; leJ,iit anelkul. hogy pályazó munka, lett volna beküldve. R 
pál3;,ad1ya n~zv~ a .1álasztm~ny .azt ajánlja, hogy új és pedig a következő szü
Yegu yaly,akerdes h~rd~ttes~ek k1: ,A gümő-kórról, megvilágitva kórt::rni szü
~et- cs korboncz~am v1zsgala.tokkal, különös figyelemmel az öröklékenységre 
es a i:agályossagra, valamrnt annak egyéb kóralakokkal való viszonyára. 
önálló eszleletek alapján.· 

A X~lI-i~ Yá1;dorgy~lés volt clHökc. boldog emlékü Dcgenfeld-Schon lmrg 
Imre grú~ o rneltósag,a sz1ves ado~1á11yából 100 arany tüzctett ki pályadij ul 
oly ~;.·yos1 vagy termeszettudományi mu11kálatra. melynek megirás{mü bekül
dendo rnunkaterrezet tudornáuyos uecse. korszerüsége alapjúu a pályázó meg-
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bizatik. Feltételek: az orvosi münek tárgyát az egészségtanból kell meritenie. 
a természettudományinak Debreczen s vidékének. \'agy általában Magyar
ország vagy annak valamely részeinek természetrajzi. meteorologiai, földrajzi 
ragy gazdászati viszonyaival kell foglalkoz11ia. Az 188:3. j ami,úriu~ 30-ig 
beérkezett nnrnkatervezetek közül a közpo11ti Yálasztrná11y Dr. Orley László 
ur, egyetemi magántanár és a nemzeti mnzeum segédőrének ten'ezetét 
fogadta el. ki a Rhabditis nevü féregcsal{td magúmajzának megil'úsárn vállal 
kozott. J~ férgekről csak a legujabb időben lett alapos tudomásunk„ nolrn a 
szabad természetbe11 órási számnak és elte1jedésnek örYcncle11ek. Alta1áno::< 
ércleküekké akkor váltak. midőn Norma n cl nagy számban találta föl azokat 
Koki11-Khináhan elhalt frauczia katonák bélcsövében és bebizonyította. hog.r 
ezek voltak a halál ok9zói. Még inkább föltüntek akkor. midőn G r a s s i 
és P ez o 11 a feltltlálták 11~szak-01aszország lakóiban és főleg midőn nagy 
számban találtattak a szt. Gotthardi alagut elkészitésében fáradozó 
munkások bélcsö\'ében. Azóta különféle bányákban dolgozó munkások 
hélcsövéből isme1:jük őket, Hőt Dr. Tóth Sándor selmeczi báuyaorvos tudósitásai 
folytán Selmeczről is. Dc a női vaginában is találta egyizben Dr. Schulek 
székesfehérvári on'os nagy mennyiségben; szóval a központi választmány 
azon meggyőződésre jutott. hogy a Rhabditisek mostani jelentősége csak 
akkor lesz tökéletesen kiderithető, ha természetrajzi, nevezetesen biológiai 
tekintetben lesznek ismeretesek. Ennek következtében az onosi tudományra néz1'e 
is nevezetes haladás lesz jelezhető. ha ezen állatcsoportra 1onatkoz6 mo
nographia a kutatás és kisérletezé~ következményeinek tökéletesen meg fog 
felelni. Az ilyen munka pedig Dr. Orley László urtöl. ld a helrnintologia terén 
való jártasságát m(~r bebizonyitotta. bizvást volt várható. Ma örömmel jele11t
hetjük, hogy Dr. Orley László a belé helyezett bizalomnak tökéletesen meg
felelt. Tanulmánya nemcsak a Magyar tudományos Akadémia 1.iadványai között 
foglal el diszcs helyet, hanem a külföldi irodalomban is tarthat erre igényt. 

Különös örömünkre szolgál azonban. hogy a boldogult Dr. Balassa 
.János nevét viselő jutalomdijra vonatkozólag is a legkedvczőhb jelentést te
hetjük a Tisztelt Vándorgyűlésnek. Az alapitvány értelmében az 1880-ik él'i 
a,prilis hó 1-ső napjától 3 év alatt. tehát 1883-iki aprilis 1-ső napjáig meg- · 
jelenő absolut becscsel biró legjobb orvostani vagy orvostermészettuclomán3i 
munka 100 darab aranynyal fog megjutalmaztatni. A közpo11ti választmfoy 
lelkiismeretes és beható vizsgálatnak vetette alá az emlitett időszakban 
megjelent tudományos dolgozatokat és örömmel konstatálhatta. hogy ezen 
rövid időben is hazai tudományos irodalmunk nevezetes haladást tanusit. 
A kitüntetést megérdemlik Dr. Hőgyes Endre. Dr. Lenhossé~ Jézsef. Dr. 
.J endrássik .Jenő, Dr. Thanhoffer Lajos. Mocsáry Sándor, Dr. Orley László. 
Dr. Szabó .József. Böckh .János. Dr. Hofmann Károly, Maderspach Li Yins. 
Pekár Imre, Dr. Schenzl Guidó muukái egyiránt. Valamennyien az önálló 
szorgalmas kutatás tanujelei, de közvetlen gyakorlati fontoss{1gára ugy mint 
az elért eredmények számára nézve csak Dr. F o cl o r .Jó zs e f egyetemi tanúr 
• Egészségtani kutatások a levegőt, talajt éR vizet illetőleg" czimlí és a 
magyar tudományos akadémia mathematikai. és természettudományi közle
ményeinek XVI. és XVII. kötetében (32L/:J i1' 13 tábláyal) megjelent mun
káját ajánlhatjuk a megjutalmazásra. 

Podor tanár kutatásainak feladata az volt, hog}' egyrészt megvizsgálja 
a le1'egőnek. a talajnak és az ivóviznek minőségét és azoknak időről időre 
Yaló Yáltozásait Budapesten: másrészt, hogy megisrne1je. Yaljon ama Lénye
zőkkel szemben. miként viselkednek bizonyos betegségek. neyezeteseu a 
Budapestet oly sokat pusztit6 cholera. typhus. bélhurut. Yáltóláz sat. 
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:Munkája első részében a levegővel foglalkozik. Mindenekelőtt több 
esztendőn át végezett összehasonlító kisérletekkel tanulmányozta a levegő 
egészségügyi vizsgálatára használható módszereket, azután szakadatlauu l 
vizsgálta a levegőt 1877-8-9-ben. 

Megvizsgálta a levegő szénsavát s arra az eredményre jött, hogy_ a 
szénsav mennyisége a legkevesebb télen, szaporodik tavaszkor. megrnt 
csökken a nyáron; legtöbb őszkor este, meg éjjel több a széusav a levegőben 
mint nappal; végre hogy közel a talaj szinéhez több szénsav van a levegő
ben mint a magasabb levegőrétegben. Ebből azt a következtetést vonja. 
hogy a szárazföldek belsejében a leYegő szénsavának kormányozója a 
talajban véghez menő szerves bomlás. 

Vizsgálta a szerző huzamosan a budapesti levegő ammoniákját. valamint 
saj át szerkezetü készülékkel a levegő porát. Nevezetesen azt lmtatta. vajjo11 
e porban minő élő szervezetek találhatók. Naponta tenyészetre alkalmas 
anyagot tett ki a szabad levegőre s az abba hullott porból fejlődött orga
uismusokat hltatta. Sok száz ilyen vizsgálódás alapján azt tapasztalta, hogy 
a levegőben az esztendő más és más részében különböző bakteriurnok 
dominálnak. Ezeknek legnagyobb része egyébké11t nem volt ártalmas terrné
szetlí, a mennyiben az állatok, a nyulak. a melyekbe Fodor tn11ár a tenyésztett 
lJakteriumokat befecskeudezte. egészségesek maradtak; máskor azonban olya11 
pálczaalakn bakteriumok fejlődtek a levegő porából. a melyek a nyulat 
kevesebb mint 24 óra alatt megölték. 

Mindezen légköri kutatásokkal azután a szerző egybehasonlitotta a 
fertőző betegségek időbeli viszonyait Budapesten. 

Sokkal terjedelmesebbek még a talajra vonatkozó kutatások. Itt is a 
szerző mindenekelőtt a vizsgálódás módszereit s a talaj fizikális tulajdonságait 
tanulmányozta. u. m. a szerves anyagok magatartását a talajban. a 
talajszenny megkötő képességét, a talaj mélységének, nedvességének, lika
c:sosságának befolyását, a talajbeli bomlás folyamatára, stb. s azután tért 
reá Budapest talajbeli viszonyainak kutatására. 

Megfigyelte éveken keresztül négy kutató állomáson a talaj hőmérsékét. 
· 11edvessrgének ingadozásait. megvizsgálta a talajvíz állását a város talajá

ban, valamint figyelemmel kisérte a talajvíz ingadozását nagyszámu kút1Ja11 
éveken keresztül. Megelemezte a talajbeli levegőt folytonosan, éveken keresztül 
négy állomáson. többféle mélységből stb., és mi11dezeu egészségügyi ténye
zőkkel s ingadozásokkal egybehasonlitotta a typhu8llak. cbolerának. bélhurut
nak, váltóláznak időbeli uralkodását Budapesten. Megelemezte azután a szerző 
Budapest (a pesti oldal) talaját. Több száz helyen, a lakóházak udvaraiban 
rnegfuratta a talajt egész 4 méter mélységig. s a kiYett sok száz talaj
prób{tban meghatározta a nitrogén. a szén, a salétromsav, a salétromos sav 
s az ammoniák mennyiségét, valamint tenyésztette az azokban található 
hakteriumokat. Megismerve igy a talajnak szenynyét és rothadását számos 
házban. valamint ezzel szemközt felismerve más házak talajának tisztaságát. 
azt kutatta, van-e befolyása a talajbeli szenynek és rothadásnak a fertőző 
l1etegségekre? E végből halottkémlők jegyzőkönJl'eiböl egyhegyüjtötte a 
haláleseteket 1868-tól 1877-ig. s kijegyezte miudeu egyes pesti házra nézve, 
hány cholera, typhus stb. fordult abban elö, ama 15 esztendő lefolyása alatt. 
Ezután szemközt állitotta az epidemiás és az e}Jidemiamentes házakat a tiszta meg 
a szenynyes talaju házakkal, a midőn kimutathatta, hog_y a typhus és cholera 
együtt járt a szenynyes (kivált a mélyebb rétegekig szenynyes és rothadó) 
talajokkal. Ezen vizsgálódfü;ai alapján fejtegeti azutá11 a szerző a közegészségügy 
feladatát Dndapesten a talaj által előmozdított betegségekkel szemközt. 
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Vizsgálódá~mi1rnk harmadik c.>oportja a ,"i~re vo~1~tko~ik. ~!-~gin_t . ,a 
chemiai és mikroszkopi módszerek tanulmá11yozasa\•al,. Jnral'.ttaval; UJ, e].1~rn
sok kipróbálásával kezdi munkáját ~ szerző. Azn~án ráter a vizek n_zsgalasar~. 
Mcaelemez 454 kútvizet, közülök igen sokat folytonosan hónap1ó~-hónap_t''. 
éveken keresztül. Épen io·y vizsgálja folytonosan a Dnna s ~ v1zyezetclo 
vizet, mely utóbbit két kÜlö~böző _váro~részböl hozatja. Tenyész~ó ~eoltá~?~at 
végez töbh száz vizzel, megv1zsgálJa m1kroszkopp~l az ~lsz1ap.01odo_, ~:~~' ~z_eteket. beoltások által tanulmányozza azok hatasát az. ,ülat egcszsegere. 
Majd felkutatja szerző 1869-töl 1877-ig, évről-évre, mrnden egyes házra 
nézve (a pesti oldalon), vajjon minő vízzel. éltek a, la~osolc. volt-e vezete~~· 
aYagy kútvizök és kideríti mindezek alapJán a kutnzek s a vez.~tett ~ iz 
hatását a pesti népesség egészségére. .A cho~era ,1872_~3-ban . tobb m1.~t 
kétannyi halált okozott a kútvizrc s~orult nepe~~eg kozott. !nmt a. v1:
vezetékkel ellátottak között" mondJa a szerzo :. haso~ilókepeu so~k,tl 
nagyQbb volt a halálozás a typlmsban, a bélhurntban. a vm:e~etekkel .. el,~1~'.n ~at?tt 
házak népessége között, ellenben a skctrlátban, _diphten~1sben, tnclogJ nlad~s
han stb. csak annyian haltak meg a vezetett nzzel ellatott házakb~n , n~,mt 
a kútvizre utaltakban. A szenynyes kútvíz tehát nagyon fontos tenyezo a 
cholera, typhus, bélhurut pnsztitásainál. 

VégiÚ behat? birálat . al~ ;es.zi ~;.erző az uralkodó n~zete!rn~, a.' typ_!1;1~ 
és cholern epiclemikns elteiJecle:;et rlleto~eg. s erre vona~kozólag .nzsgal.?d ,1~~1 
alapján uj theoriát állit fel, mely sz~nnt ,a_ typl~1'.s ,es choleia elt~rJecl~s~ 
két momentnmnak az eredménye, egyrcszt a d1sposrt1oe. melyet .. a szenn) e.s 
tcLlaj, szennyezett viz és a levegő stb. hoz létre, másrészt a spec1hcus anyage. 
mely a beteggel érkezik és teijed." 

Ez Fodor tanár munkájának tartalma és eredn'.énye. , A ~{ét köte.t~'.ez };~ 
nagy tál?la van ~s a tolva. melyeken -~ leveg_?~_ek, .. t~la,)na~ .~s v1zn~!~ ~ulo11 bo~~ 
viszouyai, valamrnt ezekkel szemkozt a lmlonbozo 1ertozo beteg:segek Dud,i 
pesten va1111ak grafikusan ábrázolva. . , . 

Dr. Fodor József rnüve német nyelvre leforditva is rneg1elent. es, ily 
formán tudós szerzője külföldön is megszerezte magának azon teki~_t,elyt, 
melynek Jiazá11kban már régebben örvend; de tiszteletet szerzett vele hazaJanak 
is, mely büszkén vallja fián~k. 

lntézkedett továbbá a központi Yálasztmáuy, hog}7 a \' ándor~yi!l~,8 az 
1885. évi általános orszáo·os kiállitáson is tegyen tanus;ígot mü~ödeserol é8 
ott eddig megjelent lüadvá'nyai által legyen képviselrn is. A nagy Jlll"J a nagy 
kiállitási éremmel tüntette ki a vándorgylílést. 

Tisztelt Vándorgylílés ! Mielőtt e jelentésünket befejezn?k. köteles:,;~günl~
nek tartjuk e helyen társulati életünk ama mozzanatáról is i;iegemlek~zm. 
mely az 1809-iki évben Fiurné?au ta~:tott_ ~1 ánd?rgylíl~sünk ~1~nepelye~ ."?ltt~nak 
méltó viszhaugja gyanánt tekintheto. Meg mmdenkrnek elenk emlekezeteben 
lesz. hogy a fiumei vándorgyűlés az első nyilvános ~lkalmat .. s.'.'o~gáltatta . 
midőn a tengerparti város évtizedeken át. az anyaorszagtól .. e}lrnloi:;tett. ~,olt 
derék polgárai nyilvánosan kez~tt szonthatt~k az cgycsulest l~on, knan~ 
testvéreikkel. Hazafiatlansággal vadolható az. ki szemrehányást. te_nn~ az ~.klrn:1 
idő vezérférfiainak. hogy hazafiu i lelkcsedésüknek hangos kifeJ eze,st lrn.lcso
nöztek; hiszen a finmeiak részéről oly nagyszerü fogadtatásban r~szesulte!c 
hogy rossz magyarok lett~k volna ~zok, kik a, "Hozott Isten,t" nem vIS~o~~oz~i~k 
volna ugyanazon melegsegü .Ad.ion Is~en-·nel. ~em t~üo~unk. ,mHlon .'~'.'t 
mondjuk. hogy a fiumei vándorgylílés Frnme yárosanak torte1~elme:)e1~ ~JD ~k 
fényes epizódként szerepel és igy találja meg Dr. Ha 1 ász G ez a rnclitvall) a 
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inrl )kvlá~át, melynél fogva e nevezetes napok emléke egy emléktábla fel
állitásával örökitessék meg. 

, A~ eszm: meg~alósitása Dr. Ha 1 ász Géz a hazafi.ni buzgalmára biza
tott, es .iobb kezb~ a~1~· kerülhetett volna. Dr. Halász járt és gyüjtött és nem 
fukarkodott s,cm i~leJeirel sem pénzével. Végre már oly összeggel rendelkezett. 
m~ly ~ehetsegesse tette. hogy az emlékezetes esemény hozzá méltó emlék
~1(~v:1 i~ meg:ör?kit~ető legyen. Uzigler Győző és Kauser József urak, jeles 
ep1tesze111k kesz1tettek el a tervet. melyet aztán Senger Béla, kőfaragó mester 
r~tt ker~sztül.. A f. é1· tavaszán fogtak hozzá Fiuméban a Yárosi mérnöki 
lnrn,tal ~s ,H,<t~ 1~ a,l Antal. országos középitészeti felügyelő felügyelete alatt az 
~n~~ekmu telall.1tasahoz. 1\z. a. város legszebb pontjainak egyikén. a Municipium
e~u~et s a ,. via d~l .mumc~pto" között le1'Ő kis és ezutin parkirozandó téren 
kulon e czelra fölep1tett d1szfalo11 történt. 

. 1~ becses syenitből faragott emléktábla felső keretén látjuk hazánk 
ezunere~. alsó keretén Fiume városának diszes czimerét szép jelszavával: 
"~n~eficiente~-.-. Jobbról. balról a tudomány jelvényei egészitik ki a mli
reszileg ,elke:mtett keretet. mely körilh'eszi a táblába vésett következő 
magyar es olasz szöregí1 felírást: 

"A magyar orvosok és természetfrizsO'álók 18ö9. szept. ö-11. Vécsei' 
József br., Halász Gé;r,a tr. és Matcovich Gás1)1tr elnökleté alatt Fiumébal1 
tartott XIV. nagygyülésének emlékeül." 

.ln m.emoria ~el _XT~. ~ongresso elei meclici e naturalisti ungheresi. 
t~?uto a F~ume net g1or111 .ö-11. settembra 1869. presieduto dal barone 
Grnseppe Vecsey. dal Dr. G eJza Halász e da Gaspara Matcovich. • 
, Az_ emléktábla leleplezése a f. évi május hó 16-án ment véO'be és 

~eny~eg rnmét_ f!,nnepély~yé vá,lt, mely ujból tanuságot tesz a fiumei te~t1'érek 
ig;az1 szereteterol. A sz1v mélyéből mondotta C i ott a, Fiume érdemes pol
g<~rmeste1:e ama szankat, melyeket Dr. Halúsz Gézához intézett le1'elében 
l.ell'~: .Krváló örömére fog válni ugy polgártársainknak. mint enmao-amnak 
f~larnk között üclvözölhet11i a fővárosból érkező szeretett te::>trérei~ket és 
UJabb k.ellernete ' allrnh:rnl szolg:áland nekünk Magyarország iránt változat
lannl taplált ragaszkodasunkat es szeretetünket megerősíteni." 

.. A „rálasztmány kü~döttségében Dr. Kovács József vezetése alatt a 
ko.vetkezo t~gok v:ttek reszt: Dr. Halász Géza ar: emlélnnü bizottság elnöke: 
~t. ~endt_y1ch K~iroly, Dr. Szabó.József. Dr. Poor Imre, Prirnldszky János. 
Gerloczy Károly es Dr. Staub Móncz. 

E küldöt.t~~g~'.1e_z csatlakoz~ak még a következő a vúlasztmány kebelébe 
uem, tartoz~ l~tun.?segek. ugymrnt: Országh Sándor. miniszteri tanácsos és 
orszagos k,ep~isel_?, Mendl Istváu főyárosi bizottsági taO', Vadnay Andor 
országos k~pnselo. Dr. Barn~ Ignácz .. a magyar tudományo~ akadémia tagja. 
Dr: 1~ladm:asz Gyn~~· ,!1~rnz~t1 rn:1ze.mm !isztYisclő. Senger Béla kőfaragó mes
~e~ e~,.1-fakitt~ -pezso [~~aro,s1 tanacsJegyzo. A ~cüldötts ég legnagyobb sajnálatára 
1 ezetornek egyike, bai o Vecsey József ur lnrtelen meO'heteged vén nem te
l~ette ~<i mag{tt a hosszas. ut fáradalmainak. Nincs itt a hely a 'ieleplezési 
u1m~~e~.Y egyes m?zzanata1m~k ,rész!etes e~őa~ására. de Tisztelt Vándorgyfürs ! 
a, sz,1 \ ,1k. „ ii;ielyek ott yezerferfiarn k ajkairól elhangzottak. tiszta tükrét 
kcpez~ek o~zmte. lut7:afias ~rzelJ?ük~ek. :b~ölösleges továbbá még azt i::> ki
eme.1111,_ ho~y a füm1e1 test1' ~rek igazi magyar rendég~zeretetben részeútették 
a kuldo~tseget,, mel~ ?sak uehé:t szivv,el J:agyt~i el az Adria szép partjait és 
a fi.1~1~~1 lelkes l_1011fitarn3:kat. Az emlekko pecltg. mely ott diszlik, jelképezze 
a, .JOVO nemzedekeknek 18 ama köszilárckí()"u szörntséo·et. melvet szóval 
lelekkel kötöttünk ! A közpoHti dlasztmány elhatározta. h~gy az enlléktábhín; 
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vonatkozó részletes jelentés a XX111-ik vándorgylílés munkálataiba vé· 
tessék fel. 

Örvendetes jelenségnek tartjuk. hogy a vándorgyíílés kiadványai a 
szakemberek részéről mindinkább közfigyelemre méltatnak. Tizenhárom 
fővárosi tudományos és tanintézet valamint a délmagyarországi természet
tudományi társulat könyvtárát juttattuk kiadványaink birtokába és midőn 
Dr. Hózsay József halála után a fővárosi tanács nem engedte továbbra is 
az Erzsébet ápolda egyik helyiségének használatát: a központi választmány 
jónak találta oly intézk.~dést tenni, hogy nyomtatványaink minél szélesebb 
körben teijedjenek el. Osszes l<iadványaink mindegyikéb ől 10-10 példányt 
visszatart1Tán; a többit felajánlottuk a magyar tudományos akadémiának. 
hogy ama hazai könyvtárakat, melyek évenként szoktak hozzá könyvekért 
fordulni, a vándorgyiílés nyomtatványaiban részesithesse. Az akadémia ily 
módon mindössze 3044 kötetet vett át. Rz alkalommal köszönettel kell 
fölemlitenem a választmány buzgó tagját, Bernáth József urat. ki kérésünkre. 
a vánclorgyfüés intézkedéseig magára vállalta a levél- és köuyytárnok tiszté
nek teljesítését és saját házában minden dij nélkül ajánlotta fel a szük
séges helyiséget. 

Dr. HuHfalvy János ur, egyetemi tanár és mostani yúndorgyíílésiink 
a lelnökc a XXl I-ik vándorgyíílés alkalmával tartott az .JTighajlat v<'tltoza
tosságáról" czirnü és a vándorgyfüés határozata folytán különlenyomathan 
is megjelent értekezésének fennmaradt példányai a rnostaui vándorgylílés 
tagjai közt osztatnak 1<i. 

Az ügyrend értelmében a jelenlegi ülésszak alkalmárnl az állandó 
központi választmány azon tagjai lépnek ki, kiknek három ülésszaka lefolyt. 
Ez a következő választmányi tagokat illeti: · 

a) Az orvosi szakcsoportból: 

Dr. Arányi Lajos. dr. Batizfalw Samn, dr. Halász Géza. dr. Poor 
lmre, dr. Barbás József. dr. Hamary Dániel. dr. Dubay Miklós. dr. Gebhardt 
Lajos, dr. Kelen József, dr. Kurtz Gusztáv. dr. Báron Jónás, dr. Hochbalt 
Károly, dr. , Kovács ~ óz::;_ef, dr. Müller Kálmán, dr. 11,éczey Imre és dr. 
D,ulácska Geza; a vidékiek közül: dr. Uhyzer Kornél és Plichta Soma; 
vcgre boldog ernlékü dr. Bódogh Albert és dr. Faludi Géz<t fővárosi és dr. 
Zarándi Knöpfler Vilmos meg dr. Pollák László. vidéki viLlasztmányi taO'ok 
helyei is betöltendők. · 

0 

b) A természettudományi ::;zakcsoportl>ól: 

Frivaldszky János, dr. Nendtvich Károly. Xantus János. clr. Szabó 
AlaJo,::;, dr., Szabó J?zsef. Vadnai Károl)"· Hantken Miksa. György Aladár, 
Bernath J ozsef, E1mch Gu~ztá1• . dr. Staub Móricz és Uerlóczy Károly: a 
Yicl~ki,ek közül: clr. J ed~ik Anyos és i::;mét a boldogult Say Móriez f"őrá
r?81 es„ dr. Mon.tcdegó1 Albert Ferencz vidéki választmányi tagok helyei 
tóltendok be. Mrndössze tehát 37. A választmány kiegészítése jelenlegi 
vándorgyfüésünk egyik feladatát fogja képezni. 

És ezennel tisztelt vándorgylílés befejezi a központi nílasztmány mtíkö
déséről szóló jelentését. Meggyőződhettek. hogy a yett meglJizásban buzgóan 
és lelkiismeretesen jártunk el; meggyőződhettek. hogy a vándorgyfüés mint 
hazai tudományos életünk egyik fontos tényezője is tevékenyen vett részt 
haladásunk előmozditásában és hogy mi haladunk, óriásilaO' haladunk, azt 
bizonyíthatják a magyar orvosok és természetvizsgálók negyedik, 1843-ban 
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Terne:> l'árott tar tott níndo rgyíílésének még élő tagjai: 8d1lichti11g ,htno8. 
Preyer N. J ános. •remcsvár akkori polgármestere. dr. Szrnolay Vilmo::;. 
Wagner I tíáll. clr. Lumniczer Sándor. dr. Schwimmer Mórit;Z. Torontálmeg\'C 
ti::;zti orvosa. Brassai Samu, kolozsvári professzor. dr. Halász Uéza. az akkori 
egyetemi segédonos. Frichaldszky Jfoo::;. az akkori mérnök-nöYendék és min
denesetre a volt rékási szolgahiró, jelenlegi vándorgyülésünk tisztelt el11öke 
és Temesrnegye érdemekben gazdag főispánja, Orrnó:> Zsigmond ő méltósáü'a: 
é::; jelentésiinket nem fejezhc~jük be méltóbb szavakkal. mint a melyeket a 
negyedik váudorgyfüés helyettes elnöke Kubinyi Ferencz a megnyitó ülésen 
mondott. ugyanis : 

• Minden tudonuínyo::; miíköclésünkben az észt s az ezzel pármmlt 
tapasztalást vennők fel alapul és sem nyelY, sem felekezeti::;égtől lehilincscl
tctre követnők mindig az életből meritctt józan elveket s munkálkodnánk 
igy nemzetünk tndományo::; halaclásán. clolgozníu s fáraclozván nem a ::;zobának, 
nem a tanodának. hanem az életnek. az emberiségnek." 

Kelt Budapesten. 188ö. augusztus 12-én. 

Dr. Staub Móricz, 
kp. v. jegyző. 

Dr. Kovács József, 
kp. v. elnök. 

cl) Jegyzőkönyv, melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyi'ilése 
központi választmányának kiküldött s alitlirt pénztárvizsgáló bizottsúgi 

tagjai felvettek. 

I. 

Dr. Gerlóczy Gyula, mint ideigl. pénztárnok előterjeszti a vándorgyíí
lé::;nek 1882. augusztus 2-ától 1886. julius végeig eszközölt kiadásaira és 
lievételeire vonatkozó icle mellékelt számadását. valamint ennek kiadási és 
bevételi tételeire vonatkozó erecleti okmányokat é1:1 a pesti hazai első talrn
rékpénztári könyveket. 

Alulirott pénitárvizsgáló bizott::;ági tagok a váuclorgylílési pénztár ki
adásának 55 . tételét az arra vonatkozó okiratokkal összehasonlítva, mindezeket 
egyenkint és összesen helyeseknek találta és az összkiadást 7301 frt 81 . 
krban, még pedig ebből a vánclorgylílési pénztárt terhelő 3986 frt 81 kr. 
kiadást. a vándorgyűlés pályaclij alapját terhelő 3315 frt 61 ln. kiadást 
elfogaclja. 

E 3986 fit 81 kr. kiadást levonva az 5591 frt 9. ln. helyesnek talált 
beYételből az első hazai takarékpénztárnál letétben elhelyez1e 1604 frt 28 
krt találtak. 

A pénztárnok kezelése alatt levő kimutatott öt külöuféle rendeltetéi:iü 
alapból a fiumei emlékalap dr. Halász Gézának rendeltetésére forditás végett 
kisiolgáltatván, a rnig a jelzett 4 alapot is az első hazai takarékpénztárban 
elhelyezve. rendben találtuk. 

Minclezek alapjáu tisztelettel alólirottak javasoljuk dr. Gerlót;zy 
Gyulának, mint icleigleues pénztárnoknak f. évi julius végeig te1jedő szárn
aclására nézve a felmentvényt kiszolgáltatni és b. Sztupa rnlt pénztárnok 
örököseitől a pénztár átvételénél kifejtett huzgóságért. továbbá pontos keze
lésénél tanusitott fáradságért a k. p. válctsztmány. valamint a nagygyűlés részéről 
köszönetet nyilvánítani. 

Dr. Batizfalvy Sámuel, Dr. Bárón Jónás, 
a számvizsgáló küldöttség tagjai. 

Dr. Halász Géza, 
<L sz,\Jnvizsgáló küldöttség elnöke. 
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II. 

A pénztárvizsgáló bizottság alólirott tagjai ez alkalommal egyszersmind 
a fiumei emlékre vonatkozó. clr. Halász Géza, mint a fiumei emlékmü létesi
tésére kiküldött bizottság elnöke által előteijesztett, icle mellékelt számadást 
is tételről tételre megvizsgálva és a mellett okmányokkal összehasonlitva, 
bevételképen 3208 frt és 42 krt. kiadásképen pedig 3214 frt és 05 lnt. 
egészen helyesnek találta, a minek megfelel ő kiadási többl.etet H alász t r. a 
sajá~jából fedezte .. 

Mí~e~ pedig Halász Géza, mint inditványozó, az emlékmü gylíj tése és 
hoszszít idón át nagy fáradsággal és anyagi áldozattal létesítése körül el
éviilhetlen érdemeket szerzett, tisztelettel alólirottak csak kötelesséffüket 
teljesitik, ha javaslatba hozzák, hogy ezért ugy a központi választmány.

0

min t 
a nagygyűlés clr. Halász Gézának elismerését. hálás köszönetét j eo·yzőköny-
\'ileg kifejezni méltóztassék. " · 

Buuapesteu, 188G. augusztus 7-éu . 

Dr. Gerlóczy Gyula, Dr. Batizfalvy Sámuel, Dr. Báron Jónás, 
mint pénztárnok. a számvizsgáló küldöttség tagjai. 

e) 
Jegyzőkönyv 

a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyíiléseinek levéltára úllapotáról. 

. Alólirottak. mint a közp. állandó választmány által e czélból ló.küldöt t 
bizottság. folyó évi julius Hl-én délután 5 órakor vettük vizsgálat alá a m. 
orvosok és természetvizsgálók vánclorgyfüésének levéltárát, mely alkalomból 
rnn szereucsénk a következőket jelenteni : 

1. A könyv- és levéltárat Bernáth József ideiglenes levéltárnok úrnak 
tulajdouát képező házának (Bpesten, I. ker. Tabán, Palota utcza 26 sz.) 
emeletén egy elég tág, világos, száraz, szellős és t iszta udvari szobában a 
társula.~ ~ze~r~nyében és ~llvány?n elhelyezve elég rendben találtuk. Tekintve 
azon rov1cl idot. mely a konyv- es levéltárnak átköltözése után eddio· elmult 
é~ a tárgyak természetét, ~mm is lehetett még azon teljes rende~ettséget 
k~vánnunk, melyre a leveltárnok úrnak eddig is kifej tett buzo·alma j OO'OS 
kilátást enged. " " 
, 2. Ber!1átl~ J ?zsef icleigl. l~véltárnok úrn ak eclclig kifejtett buzgalmáér t 
es áldozatkeszsegeert ezennel Jegyzőkönyú köszönetet mecrszavazni indít-
ványozzuk. " 

Kelt Budapesten 1886. julius hó 19-én. 

Dr. Dubay Miklós, Dr. Hegedűs János, 
bizottsági tagok. 

f) 

Dr. Hamary Dániel, 
a bizottság elnöke. 

A fiumei emléktábla lelepleztetésének ünnepélye. 

, Az állandó központi választmány jelentésében leírtuk már ama ernlék
múvet, me~y D_r. Halász Géia hazafiui fáradsága folytán meaörökíti az 
18~9-b;n Frn~110be~ tartot~ , vá~clorgyfüés. ~mlékét . Köte'lességilnk~ek tartjuk 
to' abba, hog} a v~ndorgyules tisztelt tagjait azon külső formáról is ér tesítsük 
mely alatt az, ernlekmí~, l~leplez é::;e Fiuméban 1886. ·május 16-án végbe ment: 

. . Az emlektábla elo~ti ter~t ~ városi hatóság virágokkal s zászlókkal 
d1szittette fel , a szomszeclos epúletek ablakai hasonlókép gazdagon voltak 

3 



1 1 

fellobogózva. Az ünnepélyre a városi hatóságok, közhivatalok és egyesületek 
képviselői, valamint a tűzoltó egyesület teljes számban jelentek meg. Az 
emléktábla előtti elkeritett téren a megbivottak foglaltak helyet. velök szem
ben a budapesti küldöttség. mely C i o t t a polgármester vezetése alatt éR 
kisérve a város előkelő polgáraitól a Rákóczy-induló hangja mellett vonult ki. 

Az emléktábla előtt megérkezvén. C i ott a polgármester lelkes szavakban 
üdvözölte a magya1: orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmányá
nak küldötteit, kik a vándorgyűlés költségén emelt emléktáblának átadása 
végett érkeztek Fiuméba. Az éljenzéssel fogadott beszéd után Dr. K o v á e s 
.József vette át a szót s magyar nyelven a következő beszédet m011dotta : 

,A magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben megtartott XITT-ik 
yándorgyiílése. a 60-as évekkel megkezdődött szabadabb társadalmi mozoghatáf( 
óta a harmadik. azt határozta el. hogy a XIV-ik v{mclorgyiílést Fiumében 
tartja. A határozat nagy többséggel hozatott és a fiumei XIV-ik gyűlés igen 
látogatott lett. oly látogatott, a minő sem előtte, sem utána nem volt egy 
sem. Azon körülmény. hogy a mai vasuti közlekedés uem könnyité még 
meg annyira az idejuthatást mint ez nia ·van .. nem akadályozta meg. hogy a 
fiumei gyiílésre másfél ezerét haladó számban jeleujenek meg a lJeiratkozott 
tagok. És a tagok listája ma is tanuságot tehet róla, hogy a megjelentek 
közt képviselve volt a magyar mlivelt társadalom minden rétege." 

• A sem azelőtt sem azóta · nem tapasztalt magas száma a megjelentek
nek, kétség fölé helyezte. hogy az érdeklődés. mely oly sqk embert hozott 
mozgásba Fiume felé, nemcsak az orvosok és természetvizsgálók a.gendái 
által keltetett. az igazi érdeklődést a Fiume iránti rokonszenv keltette. Kel
tette pedio- azon másfélezeret haladó számú tagban, kik a magyar társadalom 
képviseletére érzésben. rokouszenvben. szeretetben oly igen képesítettek 
valának. Ezen érdemeknek kifejezést. meleg kifejezést adni jöttek el. a XJV-ik 
ayfilés tagjai oly nao-y számmal. És hogy ezen érzés kifejezésé·vel Magyar
~rszág érzületét hiven° tolmácsolták. bizonysága annak mindaz, ami azóta 
Fiume kikötője. kereskedelme jólétének fejlesztése érdekében az anyaország 
részéről történt. Történt mint igaz kifejezése az ország érzületének - felül 
minden párttekinteten, - egyaránt eszközölve az alkotmányosság belyreállitá,~a 
óta Magyarország minden kormánya által mai napig." 

.És megéreztette mindezt a ] 7 éY előtti Fiume. Mert a neki h~z~:t 
rokonszenvet, szeretetet a vendéglátás oly melegével fogadta, mely m1don 
egyaránt lekötelezte a gyűlésr~ megjelentek~t. rnegszí.~lt~ a~ eszmét, a hat~
rozatot, hogy a testvéries érzület amaz emleke~etes k_ifeJezese lát~at~, en;lek 
által és érzékitve· is örökitessék meg. Ezek rndoka1 ezen emlekmu letre 
jöttének. Nekem jutott a szerencse, hogy az emléket átadjam a n~agyar 
orvosok és természetvizsgálók vándorgyí.ílése állandó választmánya neveben s 
midőn Dr. Halász Géza végrehajtó bizottsági elnök u~·at . _fölkérern; hogy az 
emlékmli létesülése közelebbi történetét neknnk vázolm sz1veskednek, legyen 
szabad tisztelt Önöket kérnem: tartsák fönn emlékét mindenkorra. mint 
jelvényét és serkentőjét azon érzelmek állandósitásánl.)k. melyek I:étesitésének 
indokai valának." 

Miután a szónok az emléktábl{tt C i ott a }Jolgármesternek átadta. 
lehullott arról a lepel, mely jelenet alatt a közönség lelkes éljeuekben tört ki. 

Ezután Dr. H a 1 ás z G é z a tartotta a következő beszédet: 

ján, 

Tisztelt gyülekezet! Kedves polgártársaim! 

.Ismét itt vagyunk, Szt. István birodalma, Magyarországnak 
mely a ·világtengerrel ölelkezik. Ismét eljöttünk a magyar 

azon pont
orvosok és 
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természetvizsgálók képviseletében. Ig~z, · ho~y nem a~nyiai;i, mint a _nag.y-
gyűlés alkalmával; számunk az akkonhoz kepest csekely. Amde azok is, kik 
személyesen nincsenek itt, jelen vannak szivben, lélekben." . 

A közérzülettel találkozom, midőn Fiumét üdvözlöm, üdvözlöm a Jelen
levő tisztelt közönséget, s arra kérem, hogy megbízásából eredő fülszólalá
somat legyen szives meghallgatni." 

.A magyar orvosok és természetvizsgálók 1869-ik évben itt tartott XIV. 
nagyg_yűlése elhatározta, hogy eze~ gyülé_s e~léke a tud~mányok~t 1?.e!egen 
pártoló hazafias érzelmű, lelkes Fmme uánti szeretet, tisztelet Jeleul egy 
emlékmüvel megörökitessék. Ezt az állandó központi választmány igénytelen 
személyem elnöksége alatt kiküldött bizottság által végrehajtatván, elj~ttünk 
kedves kötelességünket teljesiteni, az emléktáblát leleplezve a mélyen tisztelt 
Fiume városi hatóságnak átadni." 

.Most tehát lehullván a lepel, arra ké1jük a tisztelt hatóság képviselőit, 
kegyeskedjenek a szeretet, a tisztelet és hála ezen zálogát elfogadni, átvenni." 

.Azt hiszem, helyén lesz, hogy mielőtt ama leplezetlenül előttünk álló 
emléktáblára részletes észrevételeimet megtenném, magára a gyűlésre, melyet 
az emlék megörökít, legalább annak egy pár kimagasló pontjára vissza
tekintsünk." 

.A fiumei vándorgyűlés a XIV-ik levén, megelőzőleg már 13 tartatott . 
Ezek közül mindeo-yike sikerült. a helyválasztásban mindig szerencsések 
voltunk, mindenütt 

0

szivesen láttattunk, egyik . gyűlésnek ugy mint a másiknak 
szellemi eredménye megfelelt a hozzá kötött jogos várakozásnak. A városi 
hatóságok vetélkedtek egymással a minél dúsabb tudományos eredmények 
elérhetésében; erről tanuskodnak az évkönyvek, helyiratok és egyéb nyom
tatott munkálatok, melyekkel tudományos irodalmunk tárháza e vándorgyűlések 
müködése folytán gazdagodott." 

.Mindezek elismerése mellett azt tartom, a többiek érdeméből semmit 
se vonunk le, ha állitjuk, miszerint a fiumei nagygyí.ilés egyike volt a leg
kitünőbbeknek." 

.Páratlan az a kölcsönös lelkesedés, mely az érkező és fogadó testYér
hazafiak kebleit elárasztotta. Ehliez némileg hasonló találkozás csak egy 
volt, midőn a vánclorgyíílés üléseit 1844-ben Erdélyben Kolozsvárott tartotta. 
a mikor a nagytudományú Teleki .József gróf, Erdély kormányzója, mint az 
akkori gyűlés elnöke elnökileg kiemelte, hogy a mohácsi vész óta az volt 
az első alkalom, midőn a két testvérhaza fiai tömegesen összejöttek, egymással 
találkoztak." 

.Ismételjük, hogy a- fiumei kölcsönös lelkesedés páratlan. akár a hazai, 
akár a külföldi vándorgyí.ílések történetében." · 

.Ezen lelkesedés szülte a tagok rendkivüli nagy számát, mely a szokott
nál két annyival is több volt, melynek a megjelenő hazai és külföldi tudósok 
nagy kontingensét képezték. A tagok rendkívüli megszaporodása a vándor
O'yfüés anyagi és szellemi helyzetépek nagy lendületére szolgált. " 
o. .Bámulatos az a buzgalom, rnelylyel a tagok a legmelegebb testvéries 
fogadtatása által reájok halmozott élvezetek közepette sem feledték a tudo
mány érdekét, de benső hivatásukat követve, valamennyi szakosztályban oly 
tevékenységet fejtettek ki, minélfogva néhány napi rövid együttlét s szellemi 
foo-lalkozás eredrnényeül 52 ivet meghaladó igen értékes, belbecsü munkála
tokat hoztak létre, mint ezt a magyar orvosok és természetvizsgálók XIV. 
vándorgyíilésének évkönyve tanusitja, amely Fiume hatóságának is hivatalosan 
megküldetett." 

.Ezen a gyűlésen több nagy horclerővel biró orvosi és közegészségügyi 
3* 
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pályakérdés tüze tett ki. Ezek közül egyikre 100 darab arany jutalomdíj 
adatott. Oly sokjelentékeny és közhasznu}inditvány egy gyűlésen sem tétetett. " 

.Nevezetesen a nagygyűlés kötelességének érezte. áthatva az előnyöktől. 
melyek nemcsak Fiurnéra, hanem egész Magyarországra a tengúi kikötő és 
a fiumei vasút kiépítéséből háramlanak; ezeket nemcsak inditYányozta. de 
nagyszámu tekintélyes _bizottság kiküldésével ugy a miniszteriumnál mint az 
országgyülésen szorgalmazta." 

.Hála a gondviselésnek, hogy e tárgyban ugymint egyéb vállalatában a 
yándorgyűlés óhajtása teljesedett." 

.A_ fönnebbiekben jelzett lelkesedés s érintett tudományos tevékenység 
szerény Jelképe az előttünk álló egyszerü emléktábla. melyet tudom. hogy 
sokau régen várták. s kérdezhetik. miért késett oly sokáig annak fölállitása? · 
. "Több indokot hozhatnék föl. de csak egyet mondok, miszerint nekünk 
Jól esett, hogy a vándorgyűlés tolyománya idáig terjedt. s yolt kapocs, mely 
a fiumeiekkel bennünket szorosabban összecsatolt, s nagyon örülünk, hogy a 
nagygyűlésünk végbefejezése most történt. most jöttünk ide. midőn már mind 
az, mit mi mint Fiume nagyságának. felvirágzásának előhírnökei megjöven
döltünk, nagy részt beteljesedett." 

.Ezek előrebocsátása után vessünk egy futó pillautást az emléktáblára." 
,Szabad legyen először is hivatkozni azon elvre, mely beimünket az 

emlékmű előállításánál vezérelt. Azon törekedtünk, hogy az megfeleljen fel
adatának, megfeleljen ama magasztos visszaemlékezésnek. midőn Magyar
ország tudósai s polgárai az együtt szenvedett sok sanyaruság után tömegesen 
először találkoztak a haza tengerpartján lakó hií testvérekkel; igyekeztünk 
azon. hogy a tudomúnyos gyülés emlékezetét visszatükröző egyszerű és sze
rény mű a tisztelet és hála méltó jeléül szolgáljon. azon tisztelet és hála 
jeléül, mely a magyar orvosok és természetvizsgálók kebleibeu a fiumei felejt
hetlen lelkes fogadtatásért örökre élni fog." 

.Az emléktábla részletei fölül a magyar birodalom czimere s benne a 
korona gyöngye, Fiume. E czimer a koronával jelzi az ezredéves alkotmányos 
fennállást és a törvényszeiinti s tényleges összetartozandóságot." · 

. ..Hány birodalom dicsekedhetik ezzel; valóban megérdemli, hogy · ugy 
mmt itt babér és cserkoszorúval legyen övedzve. a keret két oldalát pedia 
az orvosi s általában a tudomány jelvényei diszitik. Azt hiszem a tudomány 
jelvényei sehova inkább nem illenek, mint a fiumei gvülést visszatükröző 
emlékhez. Már előadtam a szakosztályok lázas tevékenységét, melylyel néhány 
nap alatt örökértékü munkákat teremtettek." 

.Az emléktáblán alul látjuk Fiume czimerét." 
• Meglepő a jelszó: 

,,Indeficienter." 
,Soha szebb, jellemzőbb jelszót Fiume nem választhatott volna:• 
.Fiume ős története, magasztos tények igazolják. mennyire .Kifogy

h a t 1 a no k" a fiumeiek polgári erényekben, kifogyhatlanok. fáradhatlanok a 
haza szeretetében ! " 

. .J:.z emlékt~bla elkészítésére vonatkozólag kötelességemnek tartom föl
emhtem ~zokat, kiknek közreműködése s művészi munkája által jött az létre.• 

• Mmdenek - fö~ött kiemelendő azon férfiú. ki Fiume élén egyik legfénye
s~bb,,. de egyszersmmd legnehezebb állásban nagy buzgalommal teljesiti tiszt
v1selói -s magasztos hazafiui feladatait; az ő érdemeit nemcsak Fiume, de 
az e,gész ország ismeri s általános megnyugvásra szolgál. hogy a-z ország 
le~felwttebb határán, a nagyvilággal érintkező pontján . oly férfiú mint 
e i 0 t t a J á 11 0 s podesta őrködik." 
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.A ki tömérdek teendői mellett vett magának időt a mi ügyünkkel 
foglalkozni 8 a hosszu munka alatt ki nem fáradva a lrntósáo· részéről 
előzékeny ké8zséggel igyekezett a vállalatot elősegíteni; fogadja azÓrt szivből 
eredő hálás köszönetünket." 

, Nagy köszönet illeti még a műépítész-szakembereket, különösen 
K a u 8 e r J ó z s e f és C z i g 1 e r Gy ő z ő urakat, kik önérdek nélkül fára
doztak a mű kivitf•lén. Elismerést érdemel S e n g e r Bé 1 a kőfaragó is, ki 
~.tervezetet n:e~~e~te~itett~. Mege~lit~~dőnek tartom még P ere t ti L aj o s 
:E mme egykon ~obuáJát, ki annak ideJen a kongresszus. továbbá Haj na 1 
A n t a 1 orsz. középitészeti felügyelőt, ki az emléktábla üayével sokat fog
lalkozott. Tisztelt polgártársak! Mind azt, mit eddig elmondottam lelki 
élvezettel tettem, azonban bocsánatot kérek, ha szomorú hurokat is meg 
kell penditenem; de ezt tenni kötelességünk. megemlékezni az elhunytakról. 
azon férfiakról, kik nagygyiílésünk eredményeinek s Fiume előmenetelének. 
felvirágzásának tényezői voltak, s fájdalom többé nincsenek közöttünk." 

,Az egyik ezek közül, kinek neve az emléktáblán áll. a nagy hazafi a 
gyiílés egyik volt alelnöke Ma t k ovi ch Gáspár; a másik Verned a 
B r n ő Fiume városa egykori nagyérdemlí polgármestere. Ké1jünk Istentől 
áldást hamvaikra." 

,hrzern, hogy feladatom végperczéhez jutottam, fájdalommal tölti el 
keblemet az a go~dol~t, miszerint töb.bé közvetlen mintegy hivatalos viszony
ban nem leszek Frnmeval, azonban vigasztal a remény, majd nvilik újra 
alkalom, _ melyben ismét fölajánlhatom szolgálatomat." · • 

. .~ost azzl}l zárom beszédemet, hogy fohászkodjam 8 fohászkodjunk 
nnndnyáJall az Ur Istenhez. kormányozza uo-y a világ és hazám eseményeit. 
m~szerint elérh~ssük régi dicsőség\lnket: M~gyarország legyen olyan nagy 
mrn,t Nagy LaJ.OS alatt, volt,, mikor báron: tengerpart. virányai vetettek 
hatarfalat; a mig azt elerhetnenk. ragaszkodJtmk rendithetlenül egy tenger
p~rtunkhoz. Fiurnéhoz s kívánjuk. hogy a :fiumeiek is daczára a függő kér
deseknek, s daczára a csábításoknak és incselkedéseknek. cselvetéseknek ősi 
hagyományos töi}1~tl~n hiíséggel viseltessenek az anyaországhoz s adja Isten. 
hogy_ haz.an,k po~itikai e~·é_nek ~zon sötét foltj~, mely Fi':;ne felett oly régóta 
~-e?.eg. nnnel el~bb elhar~ttassek. Legyen Fmme szeplotlenül indeficienter 
?.r?kre ugy .. a, mienk, a mmt az anyaország szeretett híí gondoskodása mind 
urokre az ovo." 

,~lj~n Fi1;1me. éljenek ~.fiumei honfiak és honleányok, éljen a haza!"' 
" /. Veg~~ meg egysze~· (; i o t t a polgármester szólott. ígérve. hogy a 

~ot'.1blát. ]; mme váro8~ .rm~ü az elmult szép napok kedve8 emlékét féltékenyen 
íogJa nnnclenkor megonzm . 

Uio tta 8ZaYai után a zenekar a ,Szózatot" hanaoztatta s a lélekemelő 
ünnepély 11 órakor véget ért. " 

VII. 

Az orvos-sebészeti szakosztály üléséről szóló jegyzőkönyvek . 

a) Az 1886. aug. 23-án clélelött Bttziáson tartott ülésnek jer)y2ölcönyve. 

, -~lnök: Dr: Sch,wimmer Brnő egyetemi tanár. Jegyzők: Dr. 
Schachter Miksa es Dr. Terray Lajo8. 

1. Elnök a gyfüést megnyitó beszédében a bőr- és bujabántalmakra 
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vonatkozó részét az orvosi tudományoknak, illetőleg ennek történeti fejlődését 
fejtegeti. Fejtegetései végén felbivja ~ sz~kosz~ály figyelmét arra, hogy, a 
budapesti m. kir. tud. egyetemen a bor- es buJakórtannak rendes tanszeke 
nincsen. és egyuttal a vándorgyűlésnek erkölcsi támogatását kéri ki arra, 
hogy ezen tanszék f?lállitása a kormány1_1ál„ sürge~t~~sék. „, „ , 

2. Dr. B P, r, s i G e cl e o n temesván kozkórhazi igazgató foorvos eloadast 
tart Kőmetszéseim és a sectio alta jövője" czim alatt. Előadásában saját 
tapas;talatai alapján azon eredményre jut, hogy ez idő szerint a sectio altának 
van egyedül jogosultsága a hólyagkő eltávolitási mütétek sorában. 

Hozzászólottak: 
Dr. Bakó S á n cl o r (Budapest), ki tagadja, hogy ily apodictice 

lehetne a kőmütétek bármelyike mellett szólani ; a magas kőmetszést becses 
mlítétnek tartja, de a kőmorzsolásnak és a kőoldalgátmetszésnek is megvan 
a maga jogosultsága. 

D r. K o v á e s Jó z s e f egyetemi tanár is hozzá kiván szólni a 
kérdéshez, mivel ez idő szerint ő foglalkozik legtöbbet a kő.bántalmak 
kezelésével, illetőleg kőmütétekkel, melyek körül elért eredményei szemben 
másokénl szintén a legjobbaknak mutatkoznak. Maga részérő~ a ~őrnorzsolást 
gyakorolja ez idő szerint valamennyi sebész közül a legkltei:iecltebben, ,a 
mennyiben igen nagy és kemény köveket is sikerrel morzsol. Gyermeke~nel 
az oldalgátmetszést végzi, mivel .itt .a húgyholyagnyak körüli szerv~k feJl~t
lensége miatt sulyosabb complicatióktól nem tart. A magas kometszest 
szinte értékes műtétnek tartja, mely igen nagy és kemény köveknél indokolt 
is. A hólyagvarratot fölöslegesnek és Antalnak erre czélzó módositását 
szintén szükségtelennek és czélszerütlennek véli. 

3. Ifj. dr. S z én ás y S á n do r egyetemi tanársegéd előadást tart • az 
a c tin o m y c o s is ró l," sugárgomba betegségről, egy általa észlelt eset 
kapcsán és az erre vonatkozó készitményeket bemutatja„ . , . „ . 

A tárgyhoz hozzászólt D r. . T orda y F .e r e n c z,. k~ . ~te:lel .bru~.seh 
orvos ujabban közölt esetét emlit1, hol az actmomycosis feJlodese, illetoleg 
bejutása a szervezetbe egy árpakalász utján ki volt mutatható. 

4. Dr. Lő r y E cl e: .A garat, gége és orr kóros elv á 1 t o
z ás a i a sz i v zs i r o s e 1faju1ásáná1" czimií előadást tart. Előadá
sában kifejti, hogy a garat, gége és orr nyákhártyájának sorvadása fel?őtt 
egyéneknél igen ritka megbetegedés, s ha előfordul, sorvasztó betegsegek 
kapcsában, különösen szivelzsirosodásnál észleltetik. Az összefüggést ezen 
bántalmak között ő és~lelte először. 

5. Dr. Torday Ferenc z egyet. m. tanár értekezik .A tus s is c o n
v u 1 s i v a 1 én y ege és gyógytan a" czimén. Elmondja a t?ssis c~nvulsiva 
lényegéről divott nézeteket, melyek különösen a hurut r a es az i d ege s 
ere cl e t re vonatkoztak, mig a tussis convulsiva jellegző sajátságát, annak 
fertőző voltát, csak ujabban méltatták figyelemre, mikor annak ragályzó 
anyag·át keresve, bacteriumokat találtak, de a tussis convulsivának specificus 
microorganismusát még nem találták meg. A tudomány jelen állása szerint 
a tussis convulsiva általános fertőző betegség, a légző utak. kiváltképen a 
nagyobb osztatú hörgök nyálkahártyájának hurutcs megbetegedésével, ruicro
organicus testek bevándorlása folytán. A megtámadott helyekről a nyálka
hártya váladékában tömegesen felszaporodott bacteriumok virusa, mint 
specificus inger hat a n. laryngeus superior végső ágaira és visszahajlás után 
köhögési rohamot vált ki. 

A mi a therapiát illeti, felsorolva és megbirálva a .nevezetesebb szere
ket, arra a következtetésre jut, hogy az idejében megkezdett rendszeres 

- 39 -

kezelés mellett a rohamok enyhitésére. tehát a beteg8ég lefolyásának 
türhetőbbé alakltását illetőleg az antisepticus szerek közül főleg a chinintől, 
mellette a salicylsavtól kapcsolatban belladonnával, majd az éjjeli nyugalom 
nenn biztositására a chloralhydráttól. bizonyos positiv ha,tást nem lehet 
ell'itatni, de sem ezek, sem a többi szerek specificumként nem tekinthetők. 
mert a teljes követelménynek egyszer sem képes megfelelni. - Rendeli 
pedig a chinint ekkép: Rp. Chinini tannici 0·5-2·0. Aquae tlest; sirupi 
simpl. aa 30·0-50·0 Extr. belladonnae 0·02--0·04. Pro die. 

Ezenkívül nyákfelhalmozódásnál ipecacuanha-forrázat vagy senegafözet 
liquor ammonii anisatival. 

Ha az éjjel zaklatott: esténként O·l-0·2 chloralhydrat folyadékban 
vagy 0·5-1 ·0 csőrék alakjában. 

Ujabban makacs hányások ellen eocainum muriatium 2°/11-os oldatával 
végez ecseteléseket 3-12 éves gyermekeknél meglehetős eredménynyel. 

. ~lőadásának főczélja az volt. hogy az orvosok figyelmét felhivja, 
nmzennt ne hanyagolják el a tussis conn1lsivát. mert a közönség ebből 
tőkét csinál és sok gyermek áldozatul esik. 

Hozzászólt Dr. M o 1 n ár J s tv á n halasi orvos, jelentvén, hogy kerü
letében görcsös köhögés ez idő szerintjárványszerüleg uralkodik, és tapasztalatai 
általában megfelelnek az előadó által felhozottaknak. 

6. B 1 n ö k végül az alapszabályok 15. §-nak értelmében az előadások 
megbirálására és éYkönyvbe iktatására szakbizottmányt jelöl ki, melynek az 
elnökön és jegyzőkön kivül következő tagjai lesznek: Dr. Darányi János, 
Dr. Hegedüs János, Dr. Báron Jónás. Dr. Ambró János. Dr. Borbély József, 
Dr. Kecskeméti Lajos és Dr. Schwartzer Ottó. 

b) dz 1889. aug. 23-án clélután Buziáson tartott szakülésnek jcgyzőkönyre. 

, Elnök: p r. ,8 ch w i mm e r Ernő egyetemi tanár. Jegyzők: Dr. 
T e r r a y L a J o s es D r. S c h a c h t e r M i k s a. 

.. 1,: D.r: Á~dor Adolf nagykárolyi kórházi főorvos két peteszék-
t o m 1 o kiirt a s áról tesz közlést. Mindkét eset tanulsáo'os lefolyású és 
~üzl~sét azért ~s ,,czéls~eriínek véli, hogy bemutassa, miszeri~t ily miitéteket 
JÓ sikerrel ez ido szennt már nemcsak egyetemi klinikákon lehet végezni. 

. D r., B ár ó .n Jó n ás ·az előadó által közlött esetek egyikéhez azon 
megiegyzest. teszi, hogy az ott emlitett veselob mint complicationak magyará
zatát valószmüleg pyaemikus áttéti gócz képezi. · 
. 2. Dr. Dubay MÍklós (Budapest) .a húgycsőszorok meg
akad á 1 y o z á s á ró 1." Mint uj eszmét a húgycsőszorok megakadályozása 
körül azon eljárást ismerteti, melyet ő 14 évi tapasztalat után jónak talált. 
ti mely lényegében abban áll, hogy vizelésközben időnként a húaycsőnyilás 
végét befogatja. Ezen általa rythmicus vizelésnek nevezett eljárás 

0 

által még 
kezdődő húgycsőszorokat is rneggyógyithatónak vél. 

.· Az ezután fejlődött · vitában S ch w i mm e r. Bak 6. 8 z én ás y, 
8 eh w art z e r tudorok az előadó állitásainak tarthatatlanságát s az ajáÍ1-
lott eljárás czélszerütlenségét iparkodnak kimutatni. 

3. Dr. Molnár István (Halas) • Verheven :Fölö]J löweni tanár 
életrajzát. egy 17-ik század)Jeli boncztaui könyv alapján ismerteti. 
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e) Az 1B86. aitg. 24-én délután Temesvárott tartott szakülésnekjegyzőkönyve. 

Elnök : D r. B é e s i G e cl e o n közkórházi igazgató főorvos Temesvárott. 
Jegyzők: Dr. Schachter Miksa, Dr. Terray Lajos . . 

1. Dr. Ambró János pozsonyi bábaképezclei igazgató: .A gyám o 1-
t a 1 a n a ny á k é s gy e r m eke k s e g é 1 y ez é s ér ő 1" tart előadást. Az 
1876-iki közegészségügyi törvény véleménye szerint még nem hozta meg a 
remélt eredményt, s különösen annak a szülészeti ügyre vonatkozó része a 
gyakorlati kivitel terén igen hézagos, ennek okát ő a bábák hiányos qualifi
cátiójában és az orvosi ellenőrzés lazaságában találja. Véleménye szerint 
gondoskodni kell értelmes, ethicai qualificátio tárgyában kifogástalan növen
dékekről, mi úgy lehetséges, ha községek és törvényhatóságok a növendékek 
kiképeztetéséről és a szülésznők megélhetéséről gondoskodnak. 

2. A szülésznők működésének rendszeres ellenőrzése: szülészeti napló 
köteles vezetése. A társadalom feladatául tartja a gyámoltalan anyák és 
gyermekek segélyezését és e czélból humanisticus egyesületek szervezését 
ajánlja. Benyujtja a szakosztálynak egy 1885-ben az orvosi congressus al
kalmával benyujtott emlékiratát: .A hazai bábászati ügy érdekében"; 
egy másik emlékiratát: .A gyámoltalan anyák és gyermekek·ér
cl ekébe n" s végre a "p o z s o ny i s e g é 1yegy1 e t alapszabály a inak 
t e r v e z et é t." 

Hozzászólnak Dr. Zent a y D á v i cl, ki felszólalásában több izben a 
tárgytól eltérvén, az elnök által rendreutasittatik; Dr. 0 r b a y az előbbi 
f~lszólaló által felhozottakat saját hosszas gyakorlatából kiinclúlólag megczáfolta. 

2. Dr. Bakó Sánd'or (Budapest), húgyc8Őszorok kórismé
z és érő 1 tart előadást. A húgycsőszorok kórismézésénél jelenleg clivó eljá
rásokat ösmerteti s végül a kórismézés körül alkalmazott eszközöket 
bemutatja. 

3. Dr.Bárón Jónás (Budapest,) a ~érvek kizáródásának 
kórt a n áh o z. Az eddig ösmert kizáróclási okokhoz egy harmadikat vél 
kapcsolanclónak, mely pettyhiiclt bélnek előesése és a ha8han való szöglet
képzése által jön létre. Egy erre vonatkozó esetet ö8mertet. 

cl) Az 1886. aug. 25-én délelőtt Temesvárott tartott iilésnek jegyzőkönyve. 

Elnök: Dr. D arány i J á no s, aradi kórházi igazgató. Jegyzők: Dr. 
Schachter Miksa és Dr. Terray Lajos. 

1. Dr. Ehrenreich Lajos sziráki körorvos "A malaria recicli
v á k ró 1." Felemliti, hogy a malariára vonatkozó az ujabb bacteriologicus 
kutatások a gyakorló orvosra nézve is fontosak, mert általuk a therapia 
biztosabb alapot nyert. De azért a therapiája a váltóláznak, ámbár egyes 
tohamok könnyen elnyomhatók, különösen, a mi a recidivákat illeti, igen sok 
kivánni valót hagy fenn. Előadja ezután, hogy az incubatio a malariánál 1-2 
hétig tart, mig kitör, azután magára hagyva hónapokig eltarthat, de végre 
kimarad és vagy jó egészség vagy malaria cachexia marad vissza. - A 
syphilissel mutat analogiát, de a reciclivás malariánál nem oly gyakoriak 
{895 eset közül 245 recidíva = 27.3 11

/ 0 ). A recidivák 8-14-21-ik napon 
szeretnek fellépni, de hosszabb idő mulva is felléphetnek. Legtöbb a recidiva 
tertiana után, kevesebb quartana és quotidiana után, mig legkisebb a subcon
tinua után. - A recidivák mindennapos typussal jelennek meg (42°/0); 

azután a quartana (26·9°1o) ; ritkább a tertiana (23.6 11
/ 0 ); legritkább a 

subcontinua. (7.3%). 
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Hogy mit tekintsünk reciclivának, arra nézve felhozza, hog~, a~ i cl ő, 
mely mulva a recidíva bekövetkezik nem dönt; a lép ~ 11 a p o t ~ t aJanlJa erre 
czélszerühb mértéknek. mert a lázrohamok elmaradasával a lepclag lelohad. 
De ez sem megbízható criterium. Hogy a recidiva éppen, a roham sz?~o,tt 
napján következett be. nem dönt. A recidivának fontoss,aga a ~-yógyelJ.ara~ 
megitélésére nézve fonto8. Előadó egy járvány alatt fellepett. 1:111~clen _uJabb 
megbetegedést recidivának tart. A gyermek k. o r úgy ~ rec1.~1vara„ nunt az 
elsődleges megbetegedésre hajlamos: fér fi a k rnkább mm~ nok; Elore rno~t 
gy e n g i tő betegségnek, továbbá julius-augnsztus hónap,_ cl1sponalnak malana 
recidivára; végül az epidemia intensitása is tekintetbe. JO. . 

Magyarázza e viszonyokat részben a kórgeiJ eddig még kevéssé 
ismert biologiájából és az idegrendszer fogé~o1~ysá~ából. .. 

Gyógyultnak a beteget addig nem tekrnti, m1g csak a l~e~e~ a kove.t-. 
kezményes és szövődményes bántalmaktól meg nem szabadul, kulonosen pechg 
a léptumortól, mely "tenyészhelye a váltóláz ge1jének:" ~· Ezért a, roh~mok 
után is figyelemmel kell lennünk a betegekre. - A ~ep kik~po~ta~asa ve_~ett 
a beteget hanyat fekteti, feltestét jobb oldal felé forditJa, a felso reszt erosen 
konga~ja, az alsót pedig gyengén. . . 

A lép daganatot is chininnel gyógyitj a, mely. a k ó. r g e r J . el.len me1~eg 
és zsongító szer is az i cl e g rendszerre. AdJa pedig a clunmt , akkep, 
hogy coupirozza a rohamot megfelelő chinin adaggal, ai.után a netal~n ~zo
vődményeket kezeli, majd egy teljes hónapon át 0.4 ch11~rnt 
s z e cl e t t v e 1 e n a p o n kint. Külömben ez a körülményekhez kepest 
módositható. 
. 2. Dr. Pillitz Io·nácz (Budapest.) .A trachoma te(edé 
s ének meg g á tl á ~ár Ó 1" értekezik. Előa_dja. hogya szem.c,sés kö~őhártyalob 
gyaki·an elveszti ilyen küllemét és idült kötóhártyal?b ~lakJat ves_z1 fel. Ilyen 
idült kötőhártyalobbal besorozott legénység - bar ilyen stadmn~b~n i;em 
fertőző a bántalom - még is a fertőzés forrásává lesz, ha a baJ ismet a 
trachoma alakját veszi fel, annál is inkább, mert törülközőkről és kellő 
vigyázatról gondoskodva ninc8. Azt ajánlja tehát, hogy a fegyvergyako~fatra 
behitt trachornásokat ne küldjék vissza, hanem tartsák benn a katonasagnál, 
kezeljék trachomájukat, és a gyakorlatokat a többiektől . elkiil~nitve végez
tessék velük. Ez volna szeiinte egyedüli u~ja az ön i n fi c iá 1á8 meg
akadályozásának is. 

Hozzá szólottak; 
D r. P 1 e ch 1 S z i 1 ár cl torontáli főorvos, mondván , hogy a trachoma 

te1jedésének nem a katonaságtól elbocsátott ujonczok, és egyáltalában nei;n 
a katonaság a főtényezője, mert a trachoma gyermekeknél, . asszo~yok~ál is 
nagy mért,~kben elteij edt és ezen megbetegedett egyének .1s teiJ eszt1k, az 
infectiót. 0 a trachoma elterjedésének megakadályozását az ily beteg egyenek 
házasságának kivételes eltiltása által véli leginkább elérhetőnek. 

Dr. 0 1 áh Gy u 1 a közegészségügyi felügyelő az előadó ~Ital felhozot~ 
takban semmi olyat nem talált, mi már eddig is a pol~án és katon~1 
törvényhatóságok által meg nem tétetnék, sőt ennél töb? is el van mar 
rendelve, de a gyakorlati kivitele számos akadályba ütközik. 

Előadó végszóval él és némely állítását rectificálj~. . 
3. Dr. Schachter Miksa (Budapest) "Az ant1septicu:,; seb

k e z e 1 é s j e 1 e n á 11 ás ár ól" értekezik s a kérdés egyes részeinek beható 
tárgyalása után azon következtetésre jut, hogy a kérdés megoldásánál a 
tisztaság elvének teijesztése képezi a jövő feladatát. , , , 

4. D r. Ki s s F ere n c z Biharmegye főorvosa "Ovó es elzaró 
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intézkedések a fertőző ])ántalmak ellen." Elmondja, hogy a legtöbb helyen 
a tisztriselők és a nép mindent az onostól várnak járványok idején; 
nem ngy Bilmrmegyében, hol az elzáró intézkedést a főorvos tanác:;ára 
keresztül viszik. Közegei a . • közegészségügyi biztosok", kiknek egy része a 
betegeket felkeresi és jelenti az orvosnak ; más része fertőtlenit; harmadik 
őrt áll a beteg házánál. Ellenőrzik őket a csendőrök. Az igy elzárt lakóknak 
az élelmet, melyről a hatóság gondoskodik, külön e czélra való egyének 
adják be. 

A temetkezési szertartásnál a functionáriusok a kopornó előtt járnak. 
melyet fertőtlenitett egyének visznek. A hozzátartozóknak a koporsót kisérniök 
nem szabad ; hasonlókép torozni se, valamint a beteg által használt helyiséget 
is el kell hagyniok, mert chlórmészszel fertőtlenitik. 

Ezen eljárás mellett sikerült elérniök. hogy a kór 2-3 házon tul nem 
te1j edt és ugy elszigetelve maradt. 

Az eljárás keresztülvitele sok akadályba ütközött. de erélylyel még is 
keresztülvihető volt. 

VIII. 
A természettudományi szakosztály üléseiről szóló 

jegyzőkönyvek. 

a) .Az 1886. augusztus 23-án cl. e. Buziáson tartott ülésnek jegyzőkönyve. 

Hlnök: Dr. Szabó József. Jegyzők: Lengyel István és 
Zimányi Károly. 

1. Elnök üdvözli a szakosztály megjelent tagjait s jelenti, hogy a 
természettudományi csoport megalakitásának elnökségével személye bizatván 
meg, az ülést megnyitja, s kéri a szakosztályt, hogy az ügyrend értelmében 
két jegyzőt válaszszon az egész vánclorgylílés tartamára. . 

A szakcsoport jegyzőkül Lengyel István és Zimányi Károly 
urakat választja meg. 

· 2. Elnök jelenti, hogy a természettudományi szakci:;oportra eddigelé 
3ti-an iratkoztak be. s egyszersmind felolvastatja a beiratkozottak nérsorát. 

Ezzel a természettudományi csoportot megalakultnak nyilránitja. s 
minthogy a létszám nem igen nagy. a csoport nem oszlik külön szakosztá
lyokra. hanem együtt marad. 

3. Az elnök kéri a szakosztályt, hogy az ügyrend értelmében a három 
napi ülések vezetésére külön-külön elnököt válaszszon. 

A szakosztály elnökül az első. mai napi ülésre Dr. Szabó J úz s ef 
urat. a másodikra dr. J e cl l i k A ny o s, a harmadikra F r i v a 1 cl 8 z k .r 
János urat választja meg. 

4. A szakválasztmány megalakitása kerülvén napi rendre: 
A szakosztály a szakválasztmány tagjaiul: .If'.j. Ormós Z8igmond. Dr. 

Rik Gusztáv. Dr. Szmolay Vilmos. Rozsnyay Mátyás és Merkl Ede ura,kat 
küldi ki. 

5. Szakelnök jelenti, hogy Dr. Horváth Géz a úr közbejött akadályok 
miatt nem jelenhetvén meg. bejelentett előadása ezuttal elmarad. Helyette 
önmaga, Dr. Szahó József úr kész szabad előadást. tartani e czimmel: 
"Magyarország aj égkorszakban." 

A szakosztály egyrészt sajnála,ttal értesül Dr. Horváth úr előadásának 
elmaradásáról, de másrészt örömmel üdvözli elnököt az előadó asztal mellett. 
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6. Dr. Szabó József ür előadja: ,Magy a r ország a jégkor-
s z a k b a n" czimü értekezését (lásd az értekezéseket.) . 

7. Dr. Staub M o r i c z úr hozzá szól (lásd az értekezéseket). 
8. Dr. T ég 1 ás G á b o r úr hozzá szól (lásd az értekezéseket). 
9. Mer k 1 Ede úr hozzá szól (lásd az értekezéseket). 
10. Dr. ch y z e r K 0rIIé1 . ezekkel kapcsolatban inditványozza: ké1je 

föl a 8zakosztály Dr. Szabó József urat, hogy szóbeli érdekes előadását a 
Munkálatok számára üja meg. · . , 

A szakosztály az előterjesztéseket tudomásul veszi. s egyh,angulag 
csatlakozik Dr. Chyzer Kornél úr inclitványához; a melyre Dr. Szabo József 
úr igénlőleg válaszol. · 

11. Ezután Dr. Chyzer K o rn é 1 tett előteijesztést nagyobb tanulmá 
nyáról: Z e mp 1é11-m egy e méh f é 1 é i r ő 1, s azok gyüjteményéről (lásd 
az értekezéseket). 

12. F r i v a 1 cl sz k y J á n o s ajánlja. hogy az előte1:jesztés egész 
teijeclelmében vétessék föl a vánclorgyfüés mu11kálat~iba. . . , 

A szakosztály az inclitványt helyesléssel fogadJ a 8 a további lepesekre 
az elnökséget kéri fel. . . . 

13. Elnök jelenti, hogy a mai szakülés tárgya,1 k1 vannak mentve s 
igy az ülést befejezettnek nyilvánitja. 

b) Az 1886. augusztus 24-én délután Temesvár városháza nagy termében 
tartott szakülésnek jegyzőkönyve. 

Elnök: Dr. Szabó József; később: Dr. Jedlik Ányos. Jegy
zők: Leng y e 1 1 s tv á n, Z imán Y:i Kár o 1 y. 

1. Elnök a távol levő Jedlik A11yos ur. mai elnök nevében a szakülést 
megnyitja. . 

2. Elnök jelenti, hogy a kik a tervezett ruszkabánya1 kirándulásban 
ré8zt venni óhajtanak, forduljanak Lóczy Lajos tanár urhoz. 

Tudomásul szolgál. " 
3. A szakosztály ré8zére eddig 10 előadás jelentetett be. ,~l melyekbol 

kettő Buziáson tartatván meg, a temesvári ülésszakra 11y?lcz eloaclás,piaracl, 
a melyekhez járul Hanusz István ur ujabban bejelentett eloaclása: 
.A növény e k létért való küzdelme az alföldi pusztákon." 

Az előadások kitüzésével az elnökség bizatik meg. 
4. Dr. T ég 1 ás Gábor a közép-maros v ö 1 gy be n f o 1 y tat o ~ t 

barlang-kutatásoknak főbb eredményét ismerteti rönd 
vázlatban. 

5. Lóczy Lajos az imént hallott előaclásl;10z igen érdekes aclat?k~t 
szolgáltat ama tapasztalataiból, a melyeket leguJabban a Maros melleken 
8Zerzett. Az arad-lippai részen előforduló diluvialis rétegek. a szászhal!no,k 
nagy része embermaradványokkal van telve , a mely halmok egy re,szet 
emberi kéz rakta. Bizonyitékok vannak. hogy az őskorban ott halás~nep~k 
laktak. Makónál a kulturrétegben tapasztékok, Paulis-tól Aradig cserep- es 
koponya-mara~ványok találhatók. 

A szakülés az előadásokat tudomásul veszi. s kéri Lóczy urat. hogy 
szóbeli előteijesztését a munkálatok részére irásban készitené elő. 

6. Ezután L e n d 1 Ad o 1 f sorolt fel adatokat az A r gy o p e B r ü 11-
n i ch i i S c op. életmódjának ismeretéhez. (Lásd az értekezéseket.) , 

Dr. Chyzer Kornél némely megjegyzései után a derék értekezest a 
szakosztály a Munkálatok számára kéri. , 

7. F r i v a 1 dsz k y János észrevételeket tett Tömösváry "Del ma-
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gy a r o r s z ág á 11 a t tani te kin te tb e n" czimü közleményéhez s igéri. 
hogy a hiányzó igen sok jellemző fajt össze fogja írni. A kérdéshez hozzá
:>zóltak: K u h n L aj o s. Dr. U h y z e r K o r n é 1 és Dr. S t a u b 
Móricz. 

A szakosztály örömmel értesül előadó igéretéről , s kéri. hogy az 
adatokat a Munkálatok részére szolgáltassa be. Egyszersmind a szerzőket 
felszólitani határozza, hogy megjegyzéseiket s pótló adataikat a munka 
minél teljesebbé tétele végett küldjék be. 

8. Vég ül megállapittatott a holnapi ülésen az előadások sorrendje : 
Kuhn Lajos, Lóczy Lajos. Dr. Staub Móricz. Merkl Ede. Rozsnyay Mátyás 
és Hanusz István előadásaival. 

c) Az 1886. augusztus 25-én Temesvárott tartott szakülésröl szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: F r i Y a 1 cl sz k y János. .Jegyzők: L e n g y e 1 I s t v á n. 
Zimányi Kár o 1 y. 

1. Elnök üdvözli a szakosztály megjelent tagjait s az ülést megnyitja. 
2. A mult két szakülés jegyzőkönyve egész teijedelmében felolvastatik. 
Dr. Staub Móricz az aug. 23-án tartott ülés jegyzőkönyve 7-ik 

pontja helyett részint kiegészitésül, részint javitásul közöl adatokat. 
Dr. K u h n Lajos az aug. 24-iki ülés jegyzőkönyvének 7-ik pontjához. 

mely "Délmagyarország faunájáról." s annak kiegészítéséről szól, hozzá
füzni kéri, hogy "az illető szerzők felkérendők észrevételeik s pótlásaik 
megtételére." 

Ezen pótlások beiktatásával a mult ülések jegyzőkönyvei hitelesittetnek. 
3. A mai szakülés jegyzőkönyvének hitelesitésére elnök Lóczy L aj o s 

és D r. S z m o 1 a y V i 1 m o s urakat kéri föl. 
4. Szakelnök jelenti, hogy Dr. Sz a 1 k a y Gy u 1 a ,A hangtan köré

ből· bejelentett előadását közbejött akadályok miatt nem tarthatja meg. 
'rudomásul szolgál. 
5.Hanusz István .a magyar alföld pusztai növényzeté

nek é 1 e t küzd e 1meirő1" tart előadást (Lásd az értekezéseket.) 
6. Lóczy Lajos magyarázatokat adott a Pojána-Ruszkai 

k i r á n cl u 1 á s h o z. 
Pojána-Ruszka egy önálló hegység, melyet a Maros, a Béga. <L Teme8 

és a Bisztra völgyek hidrografiája határol körül. Orografiai egysége egybe 
".ág a geologiai szerkezettel. A Bánsági hegység és a hegyes Drócsa, a clél
ról és északról legközelebbi határos hegyvidékek. nemcsak mély völgyelé8ek 
által választatnak el a Pojana-Ruszkától, hanem egyszersmind szerkezetükre 
és a bennök előforduló tömeges kőzetekre és üledékes rétegekre nézve 
lényegesen különböznek tőle. A Maros-jobbparti Hegyes-Dró,csa K. Ny. álta
lános csapásirányú; ismeretes, hogy a Bánsági hegység E. D.-i uralkodó 
rétegcsapást és gerinczirányokat mutat, melyekkel az eruptiv kőzetek kitö
rési von_alai párhuzamosak. A Pojana-Ruszka k1istályos palái ugyan szintén 
K. Ny.-1 általános csapásúak, de azok a hasadékok, melyeken a másod- és 
harmadkori eruptiv kőzetek kitörtek, egymást keresztező K. Ny. és É. D. 
irány~1 vonala~. A Pojan~-~uszka f~töm.~gét ~ristályos palák képezik (gnájsz. 
pl~ylht. amph1bolpala, knstalyos meszko): bizonytalan korú (paleozoi yagy 
tnasz) kvarczit, agyagpala és mészkő is nagy szerepet játszik benne. A közép
és felső-kréta is részt vesz felépitésében. Az ó-harmadkor maradványai 
nincsenek benne képviselve. A neogén tenger már csaknem más alakjában 
itt találta a hegységet, melyet minden oldalról környezett. A nagy magyar 
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meclencze és az erdélyi harmadkori tenger össze~ötő tengerszoro~ai a ~os~ 
sovai háaón és a Branyicskai szorosnál vannak es a Bukova-ZaJkány kozti 
yaskapus~orosnál sejthetők. Az erupfü ~özete~ so~~élesé~e ~' Poja~a~R.uszk~ 
környékére iaeu feltfinŐ és neYm,etes ,Jelenseg. T1zenket JOl eJkulomthetO 
erup"tiv kőzetet sikerfüt az előadónak kijelölni.*) " , 

Eluök a szakosztály ne1'ében köszönetet moncl az eloadónak erdekes 
· előteij esztéseért. . , .. , " , 

7. Dr. Staub Móricz "a nadrág1 kretanovenyekrol es 
á l t a 1ába11 a k rét ak o r f 1 órájáról" értekezett. (Lásd az értekezéseke~) 

8. Lóczy Lajos uéhány kiegész~tő adatot csat~.l Dr. Staub elo
aclásához. A stratigraphiailag határozott retegek yuh~t~_stu állato_k. a liatá
rozatlan rétegek pedig növénymaradványok alapJail Jeloltettek b. ~yakr~n 
a zoo- és phytopalaeontologiai rétegek egy és ugyanazon ll; he~y~n is. i~a~
rnás kifejlődést mutatnak: a mi onuan van, hogy, az állat~ e.~ n?v~nyfeJlodes 
nem tart mindig lépést egymással. S t u r gozau~rete~eket .Jelol k1 t?bb hel.};en 
nagyoubrészt növénymaradvá11yok alapján, ámbar nmcsenek oly Jellemzoen 
kifejlődve és tényleg a cenoman hoz tartoz~iak. , , . 

·g. Dr. Staub Móricz megjegyzi. hogy a gozau-retegek flóra.Ja 
egészeu ce1ioman-jellemü. , , „ .. .. 

Elnök az érdekes fejtegetesekert eloadóknak koszonetet mond. 
10. Dr. Kuhu Lajos előte1:jesztette megfigyelései.~ "a .m,nclár

költésről Naay-Szent-Miklós és Nagyfalu kornyeken az 
1880-1886-io· te~· j e cl ő év e k be n.'" (Lásd az értekezéseket.) 

11. M e~- k l E cl e még néhány gémtele1n-e és Békésrnegyébeu egy nagy 
vm:jútelepre figyelmezteti az előadót. 

12. Elnök ajánlja. hogy Dr. K u h n előadása egész terjedelmében a 
.Mnukálatokba • föl vétessék. 
, A szakosztály az ajánlatot egyhaugulag elfogacljfl. 

13. Rozsnyai Mátyás a gyógyborokról_tart ?emutatásokkal 
kisért előadást. A borok részint étrendi szerek, részmt rnmt gyógyszerek 
oldó szerei az uj gyógyászatban mind nagy?b? ~o?t?ssá~ra. jutnak. fW~nt 
étrendi szer a lehangolt idegrendszernek felelenlntesere es _ebren tart~~ai:a 
talán a legalkalmasabb erősitő és föntartó szer az ó aszu. mrnt a tokaJl es 
a ménesi. , 

Mint a gyógyszerek vivője, vagy oldó szei·e azon tulajclonánál fogTa 
leaalkalmasabb a bor, mert rendkivül gyors és biztos átháromlás~ alkalmával 
a belekebelezett gyógyszert is ép oly gyorsan és biztosan vezeti be a szer
vezet körfolyamába. 

Értekező meghatározza a fehér és vörös étrendi boroknak azon minő
ségét, melylyel azoknak okvetlenül, hogy a hozzájuk kötött Yárakozásnak 
okvetlenül megfeleljenek. , . . 

A fehér borok közt a tokajit, a vörös borok között a menes1t nevezi 
meg ezek prototypusának. . , 

A gyógyszerek feloldására rendelt borok fölött is szemlet tartván, 
nem tartja igazoltnak, hogy e czélra a kétséges minőségü span~ol b_oroknak 
adatik a gyógyszer-könyvekben az elsőség. A s_züks~~es tulaJ,d~nmt az., e 
czélra szolgáló boroknak is előszámlálván, b~mutatJ~ saJat te~·melesu shermet, 
melyet Ménes-Hegyalján szürt, s melr a czelnak mmden tekint~tb~n megfe~el. 

Ennek bebizonyitására bemutatja az ezen sherryvel keszult pepsrn-. 

~) Lócty részletes tanulmánya a hozzá t~rtozó _térképpel együtt a m. kir. földtani 
intézet évkönyvének VIH-ik kötetében fog megJelenm. Szerk. 
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china- és chinavas-borokat, melyeket a szakosztály előtt elemez annak 
iga~olására. mennyire alkalmas ez a bor gyógyitó borok készitésére. 
· 14. Merkl Ede .a természetrajzi és népismei tanulmá-

11 y ok a B a 1kán-fé 1 sziget e 11" czimü előadásában elősorolja a Balkánban 
és a Rhilo-Dagh nevű hegycsoportban tett rovartani tanulmányait s fölfede
dezéseit; előadó az ugynevezett magas Balkánban fölfedezett 14, illetőleg 
Jr, a. tudományra nézve uj téhelyröpü fajt és ezek között egy uj genust is. 
A Rlnlo-Dagh-ban ottani utazásának előh a ladt ideje miatt kevesebb ered
méuyt érhetett ugyan el, de ennek daczára e hegylánczban is sikerült neki 
a tudományra 5 uj fajt fölfecleznie; előadó egyszermind felsorolja ezeket az 
uj fajokat. 

15. Az elnök ajánlj a, hogy a szakválasztmányba az eddigi tagokhoz 
még Lóczy Lajos ur is küldessék ki. 

A szakosztály Lóczy urat beválasztja a szakválasztmányba. 
16. ,Ezzel kapcsolatban elnök emlékezteti a szakválasztmány tagjait. 

hogy a delután 4 órakor tartandó szakválasztmányi ülésen határozni kell 
azon kérdés fölött, mely értekezések Yétessenek föl· a vándorayíílés munká-
lataiba, s azért teljes számban jelenjenek meg az ülésen. 

0 

· 

Tudomásul szolgál. 
17. Olvastatik Dr. S tau b Móricz irásban benyujtott inditván}1a. 

a melynek értelmében ezentúl a központi választmány jeo-yzője egvszersmind 
a Yánclorgyűlés egyik titkára is legyen. · · 

0 
· • 

. Mintl~ogy, az il~ditvány az egész yánd~rgyíílésre vonatkozik. az ügyrend 
16-1k pontja ertelmeben a nagy Yálasztrnanyhoz tétetik át a szakosztály 
részéről pártolólag. 

18. Elnök az előadóknak s a közremüködőknek köszönetet mondva. a 
szakülést berekesztettnek nyilvánitja. 

IX. 

A gazdasági és társadalmi szakosztály üléseiről szóló 
jegyzőkönyvek. 

a) Az 1886. aug. 23-án Bitziáson tartott alakuló ülésről szóló jegyzőkönyv. 

Elnök : báró A m b r 6 z y B él a. Jegyző : JJ e n dv a i M i k 1 6 s. 
1. Báró Ambró z y 13 é 1 a az ülést megnyitván, felolvassa A m éh é

s z e t f e 1 v i r ág z ás ár ó 1 D é 1 - Magy a r o r s z ágon" czimi'.í értekezését. 
,, A szakosztály nagy figyelemmel hallg.atva az. é1:dekes és tanulságos 

eloadást, dr. Hun fa 1 v y J á n o s, egyetemi tanár mdrtványára elhatározza. 
hogy azt a .Munkálatok"-ban leendő közlés végett a központi titkárnak 
kiadja. (Lásd az értekezéseket). 

2. A tisztikar megalakitására kerülvén a sor, elnöknek mindhárom 
napra bá1:ó ~ m b ró z y ~ é 1 ~, jegyzőknek M e.t z ~e r ,Ede nagyterennai 

. gyógyszeresz es Len cl var Mr k 1 ó s temesmegyer aljegyzó választattak meo·. 
3. A nagy választmányba küldendő választmányi taaoknak meo·válas~

tattak: Nagy György. Mály István. Jeszenszky Béla.
0
Pod

r a cl sz k y A n cl o r, Pont e 11 y István, S te r ne r F ere 11 c z. D e s ch a 11 

A c h i 11, H e in r i eh N á n cl o r és G r a n cl Mik 1 ó s urak. 
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4. Dr. Hun fa 1 v y J á no s egyet. tanár fejtegetve a méhtenyésztés 
fejlesztésének szükségességét és fontosságát, azon meggyőződésének ad 
kifejezést, hogy a méhtenyésztés előmoz~itása czél~ából„ tekin~e~tel arra, h.?KY 
a kivitel meg van 11ehezítve, a belföl~r , fogyasztas novesztese:re · kell tore-
kednünk. 

Nagy György, ·kir. tanácsos, jószágig,azgató, mindenekelőtt Íl~.di~: 
ványozza, hogy telrir~tettel azo~ h~rvadh~tla1~ erd~mekre, mely~k~t elnoklo 
báró Ambró z y Be 1 a a hazai mehtenyesztes felvll'ágoztatása korul szerzett. 
a Rzakosztály jegyzőkönyvileg fejezze ki neki köszönetét. 

Az indítvány egyhangulag elfogadtat~~u , h~tár?z~t~·a emeltete~t. , 
Na a y György ezlttán folytatva eloadásat. kifejti, hogy a mehtenyesz

tés fejlesztése nálunk nem járna a czukorgyártás hátr~nyával .. mely l~gysem 
képes versenyezni a külföldivel. Kivánatosnak tartana, ha mrnt Svájczban. 
ugy nálunk is minden ven,déglőben e~y-egy csinos üvegedényben ~~éí .. volna · 
kihelyezve. melyet a v~ndeg:k regge!1 vagy o_zsonna után c.sem~genl mg-y~n 
fogyasithatnának. A neptamtóknak ismertetm kellene az iskol,tbau a mez 
tápláló erejét. . . 

Báró Ambró i y B é 1 a a méz fogyasztásának ügyét szmtén összehozm 
óhajtaná a népnevelés ügyével s azon nézetének ad ki~·ejezést, ~10gy a ~néz
fogyasztás előmozditása érdekében a nők volnának legmk.ább hivatva k,özre
mííködni. Kivánatos volna továbbá, ha a méz árulása csakis oly kereskeclesben 
volna megengedve, melyeknek tulajdonosairól föltételezhető, hogy nem bocsátják 
h amisitva áruba. 

G r· a 11 d Mik 1 ó s méhészeti felügyelő szintén a nőket tartja leginkább 
hivatottaknak arra, hogy a mézfogyasztás iránti előitéle~eket megszüntess~k. 

Az elnök öszefoofalva az elmondottakat, konstatálja, hogy a szakosztaly 
a mézfogyasztását propagáltatni kívánja, s e tekintetben a néptanitók és a 
nők köz1emüköclését kívánatosnak. sőt szükségesnek tartja. Nehogy a. fogya~z
tásra kerülő méz hamisított legyen, a szakosztály kívánatosnak tartja azt is, 
hogy a méz árulása csakis oly kereskedésekben legyen megeugedve, melyeknek 
tulajdonosairól föltételezhető, hogy nem bocsátják hamisítva áruba. 

b) Az 1886. aug. 24-ilcén Temesvárott tartott ülésről. szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: b ár ó Ambró z y B él a, Jegyző: Len cl v a i Mik 16 s. „ 
Elnök az ülést megnyitván, clr. Sza lk ay Gy u 1 a fölolvassa a távollevo 

dr. Linzbauer .a· kolumbácsi legyekről" szóló értekezését. Az 
előadó inclitványa körül élénk eszmecsere fej lődött ki, melyben az elnö~•ön 
kívül dr Hunfalvi János, dr. Gerlóczy Gyula, i:(j. Ormós Zs1g
m o n cl és Nagy György urak vettek részt. A szakoszt~ly erre dr. 
G e r 1 ó c z y Gy u 1 a indítványára a következő megállapodásra jutott: 

Az előadó indítványának mellőzésével, a felolvasott értekezés a 
.Munkálatok"-ba fölvétetni ajánltatik. (Lásd az értekezéseket.) 

Minthogy az inditványozott óvrenclszabálynak gyakorlati. e1:edmény~ 
nem lenne, a szakosztály az óvintézkedéseket, különösen távmla1 figye~o 
állomások felállitásával s a vész közelségének gyors jelzése által tartp 
szükségesnek s javasolja, hogy ennek elrendelése iránt a központi választmány 
a kormányt megkérje. 

Mára több értekezés bejelentve nem lévén elnök az ülést bezárja. 
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x. 
A XXIII-ik vándorgyűlés nagy választmányának üléseiről 

szóló jegyzőkönyvek. 

a) Az 1886. augusztus hó 28-án Buziáson tartott ülésről szóló jegyzőkönyv. 

Elnök : 0 r m ó s Zs i g m o n d főispán. Jegyző : Dr. Sz a 1 k a y Gy u 1 a 
vándorgyiílési titkár. · , 

Jelen volt 27 tag. 
. L „ Elnöklő főispán üdvözli az egyhegylílt nagy választmányt s felszólitja 

a Jegyzot az egyes szakcsoportok által Yálasztott tagok bejelentésére. 
. Tudomásul szolgál. . 

2. A megnyitó közgyfüés jegyzőkönyye Dr. Breuer A r min titkár által 
felolvastatván, és annak minden egyes pontja belyeslőlea tudomásul vétet\'én · 
azonnal Jiitelesittetett. · 

0 
' 

3. A pénz~árnok számad~sait , a könyv- és levéltárnok jelentését átnyuj~ja 
~ azo~ak megvizsgálását kénk. Miután a számadások megvizsgálása s a 
Jelentesek átolvasása több időt io·ényelnek határozatba meg·y hoay Dr 
Darányi János elnöklete alatt. Dr. Scln~immer Ernő és'Le1ZgyeÍ 
1 s tv á n-ból álló bizottság küldetik ki, e számadások és jelentésök és uetáni 
inrlitványok a következő ülésre elváratik. · 

4-. A ~olyó költségek és tiszteletdíjak megállapitása tárgyában, miután erre 
kulcsunk mncs, azon veterán tagjaink pedig, kik e teltintetben bő tapasztalatukkal 
uekünk javaslattal szolgáltak. elhaltak; a tiszteletdíjak megállapítása a közpouti 
állandó választmányra bízatik. A folyó és halaszthatlan kiadások eszközlése 
v'.ígett a pénztárnok felhatalmaztatik; hogy az elnök által látamozott nyügtákat 
kifizethesse. 

5. A jövő vándorgyíilés helyének megválasztása tárgyában felolvastatik 
az 1882-ik évről feumaradt meghívások Miskolcz és N aayvárad részéről. 
mely városok a naggyfilést az 1886. évre meghívták, Ziem különben a 
Kárpátegylet Dr. Chyzer K o rn é 1 alelnök által benyujtott írásbeli és általa 
s~ó~a~ is támogatott meghívása. melyben a derék, oly nagy mm1k'.ásságot 
kifeJtÓ egyesület a három Tátrafüred nevében is vándorgyűlésünket az 1888-ik 
évre meghívja. 

A meghívó levelek örvendetes tudomásul vétettek, de érdemleges 
határozat csak a jövő gyűlésen fog hozatni. 
. 6. A központi állanrló választmány jelentéséből, mely ide áttétetett. 

kiderül, hogy az ügyrend értelmében a jeleulegi ülésnek lefolyása alkalmá\'al 
az állandó központi választmány azon tagjai lépnek ki, kiknek 3 ülés
szaka lefolyt. 

.. !1- ,kilépettek névsora tudomásul vétetvén; az üresedésbe vett helyek 
betoltesere K o v á e s József elnöklete alatt Szabó József, Chyzer 
Kor n é 1 és S tau b M ó r i ez tudor urakból álló bizottsáo· küldetik ki 
mely a jövő ülésre beteijesztendő javaslat készitésére kéretik fel. ' 

7. A központi állandó választmány 1. a boldogult Dr. Balassa János 
nevét viselő 100 darab aranyból álló jutalomdiját - mely az alapitvá11y 
értelmében az 1880-ik évi április 1-ső napjától 3 év alatt. tehát 1888-iki 
ápriJis 1-ső napjáig megjelenő absolut becscsel biró legjobb orvostani vaay orvos
természettudornányi munkának adandó ki - illetőleg Dr. F o do r Jó z s

0
e f eo-ye

temi tanár "E g é s z s é g t a n i k u t a t á s o k a 1 e v e g ő t, t a 1 aj t é s v i ~ e t 

i 11 r tű J e g· GZimü jele:>. a tllllomány legújabb vinnánvait é::> ömílló 
kntatúsokat tttrtalmazó munkúját ajánlja megjutalmazásra. 

2. A XXII-ik Yándorgylílés Yolt elnöke. bolclogemléldí D ege 11fe1 d 
8 G ]1 o n b u r o· I rn re g:róf sziYe:> adományából 100 arany tíízctett ki 
púlyadijul. rn~lyet Dr. ő'r le y 1 ászló a Hhabdifüek mo'íiográphiájántl 
nyert el: hg. fültthányi Glrnztáv rályadiját pedig Dr. Bor b Jt s V i u ez e 
_ Va::;megye 11ö1'énvzeti viszo11yai • i:zimü dolgozattt érdemelte ki. 

;). A Dr. P o o r l m re adornány~tt képező 100 .darab aranyból álló 
púlyadijra uéz\'e. mely következően l1augzik: "Meg i r a 11 cl ó az orvosi 
t n cl o m á n y M a g y a r h o n h e l i f ej l ő d é ::> é n e k t ö r t é n e t e a 1 e g r é
gi b b időtől a mai n a pi ()'" - az i::;mételt kiirá:,; eredményre nem \'ezetl'én, 
azon · aj:'tnhltát te1jeszti 1Je. l~gy új pályázat nyitandó. oly mócloHiMs mellett. 
hogy 11ern ké::;z munka. hanem a kidolgozandó tárgy progrn1m~1ja é::> a fel
dolgozandó kutfök felsorolá::>a kirántatik, mely lJrogramm alarnán a legalkal
masabh pál vázó a munka el ké~zité::;frel bizatnék meg . 

.J. A ·Dr. 8 z 11 r rn á k V i lm o ::;-föle lÚlyadijra a határidő lejárt anélkül. 
hogr pálycízú muuka lett \'Ollla ])ekiilche. 

• I~ pályadijra nézre a yfüu;ztrnáuy azt ajáulja, hogy uj és pedig a 
kii vetkező ::;,.;öl'egű i1ályakérdés l1irc1ettes::;ék ki: A gümő kórról, meg
v i 1 ;í o· i t ,, a k ú r t a n i, s z ö v e t- é s le ó r h o n e z t a n i v i z ::; g á 1 a t o k k a l, 
k ii 1 ö ~1 ö s fi g \' e l e rn m e l a z ö r ö k 1 é k e n y s é g r e é s a r a g á 1 y o s · 

::; rí g ra. r a l a ni i. 11 t a n 11 a k e g y ó 11 ], ó r a l a k o k k a 1 Y a l ó ,, i :,; z o n y á r a. 
ön{tlló észldctek alapjá11." 

A központi y(i]asztmúny által beteije::;ztett ajánlatok a 1 OU db. arany
Llij<tk kiutalráHyozására. illetőleg az új pályázatok kiírására nézrn a nagy 
dla::;,.;trnúny által elfogadtatnak és az utolsó közgyülé::;nek elfogadú::; végett 
bete1je::;ztetnek. A uapirend kimeritl'e lévén, az elnök az ülé::;t bereke;;zti. 

lJ) Az 188fi. augitsztus hó 25-kén Temesvárott tartott iilésröl szóló 
j egyzőlcönyv. 

Elnök: 0 r m ó s '/,::; i g m o 11 cl föispúu; jegyző: Dr. 8 z <L 1 k a y Gy n 1 a. 

1. Blnöklő főispán üchözli az egybegyült uagy vála::;ztmányt é::; az el::;ő 
ült'.•:,; jegyzőkönyvé1 1 ek olvasására, kéri fel a jegyzőt. A jegyzőkönyv felolva:>
tatráu. az liel ve:;nek talúltatott é::; hitelesittetett. 

J. A uaiJirend ebő pon~ja szerint a megnyitó közülé::; jegyzőkönyrénck 
l1itelesitése kerül szőnyegre. Miuthogy <L közgyiílé:;en a helyi bizott::;ág által 
feh1jánlott 100 clli. 10 franko8 ara11y helyett té1' edésből. illetőleg tollhihúhól 
.)() ohastatott fel s igy a jegyzőkö11y1'ben ü; 50 darab iratott. határozatba 
megy, hogy a közgylílé::;i jegyzökö11y1' _lJ) pontjábau felemlitett J O~ darab 1 () 
fnrnkos ara11y értendő é::; ugyai1azon jegyzőköuyv 0. 11ontjának ilyeténképen 
Yaló módosítása ezennel kimondatilc. 

n. A pénztár é::; leYéltár rnegvizsgálás{mtl megbizott bizottság jelentése 
fclohastatik. 

A nagy 1·{tlasztmány a bizottság javaslatát magáévá teszi. Dr. l1 e~· ló L; z )'. 
U y u la urnak a folyó évi juliu::; hó végeig a felmentvényt meg.<~dJa. neki 
ép igy Bern út h József id. köuy\'- és levéfüm10k nrnak lellmsm~ret~~, 
üuzetlen buzgalmukért é;:; áldozatkészt:iégükért köszönetet szavaz. A ]Jenztar
kezelési ügy é::; a Poor-féle alapitYún,y helyesebb intézkedések tétele végett 
a központi választmányhoz úttétetnek. 

4. A közpouti állandó választmány kiegészítése tárgyában a kiküldött 
bizottság javaslata felolYastatilr. Dr. Báron Jónás a titkos szavazást 

4 



- .)0 -

ajánlja. _B;lnökl6 főispán ő méltó8ága kérdé8t intéz <L vúlasztmányhoz. akatja-r 
a központi választmányt a beadott javaslat szerillt vagy pedig titkos szavazás 
utján kiegészíteni. 

A többség a titkos szarnzás mellett volt. Erre nézve elnöklő fői:;páll 
ur szavazatszedő bizottságot és pedig L e n gye l 1:; tv á n eln öklete alatt 
dr. Báron Jóná s és dr. Terray L a jo :; urakat küld ki és az ülést 10 
perczre felfüggeszti. A választásnak a következő ereclrnénye volt. Ugyanis mcg
válasí.tattak: 

Ellenőrnek: Dr. Dulácska Géza. Pénztárnoknak: Dr. Gerlóczy Gyula. 
Könyv- és levéltárnoknak: Bernáth József. 

Választmányi tagokúl: 

J. A:1. orrosi szakosz1:íly1Ja: 

Dr. Arán y i L ajos, Dr. B <Lt i z fa lY y S a m n. Dr. Ha 1 ász U é 1: a. 
Dr. Poor lmr e, Dr. Barhás Józ sef. Dr. Hamary Dániel. Dr' 
K e 1e11 Jó z s e f, id. Dr. Szénásy S á na o L Dr. U e b

0

h a r dt L <tj o s' 
Dr. Kurtz Gusztáv, Dr. Báron Jón1L s. Dr. Hochhalt Károly. 
Dr. Schwartzer Ottó, Dr. Ková cs József. Dr. Bakó Sándor. 
ifj. Dr. Sz é ná sy Sándor, Dr. Schacltter Miksct, Dr. Golchieher 
V i lm o s. 

A vidékiek közül: Dr. U h y z e r Kor n é 1. Dr. P 1 i eh t a Samu, Dr. 
B re u e r & r min és Dr. Ambró Jáno s. 

U. A tcrmészett.uclományi szakosztályba: 

:b' r i v a 1 cl s z k y .J á no s, Dr. N r, n cl t w i e h K á r o 1 y. X ;[ 11 tus 
J á no s, Dr. Szabó A 1 aj o s, Dr. Szabó József. Dr. S zalka y G .v n la. 
L e n g y e 1 J s tv á n, G y ö r gy A 1 a d á 1:1 l•i m i c h G u s zt á Y. Dr. S t a u h 
Móricz, Gerlóczy Károly, Dr. Orley László, Lóczy Lajos 
és L e n cl 1 A cl o lf. 

A vidékiek közül megválasztattak: Dr. J e cl 1 i k Á n y o s és Hoz s ll y a y 
lVl át y ás. 

5. A jövő vándorgyfüés helyének meghatározása végett már a mnlt 
ülésünkben feJolvastattak Miskolcz és Nagy1rcí.racl Yárosok és a Káq1átegylet 
meghívásai. Minthogy Miskolcz és Nagyvárad Yárosok részéről a meghid:; 
az 1886. tehát ez idei évre szólott. a Kárpátegylet pedig a köYetkező ülé:; 
idejére, az 1888. évre szól, a. három Tátrafürecl regényes ridéke tüzetett ki 
a yándorgyíilés helyéül és a Kárpátegylet meghívása fogadtatott el. 

6. A XXIV. vánclorgyfüés tiszti karának rnegrálasztásáról lévén szó. 
ajánlatba hozatott e gylílés elnökeivé: gróf Csáky A 1 h i n, Si epesmeg,ye 
főispánja és a Kárpát-eg,ylet elnöke és Cs ász k a György szepesi püspök, 
b első ~itkos tanácsos urakat megválasztani. 

Altalános lelkesedés között és egyhangulag megválasztattak é8 e 
tisztségek elfogadására az elnökség által felkéretnek. 

Alelnökökké ajánltatnak: Dr. .F o cl o r J ó zs e f egyetemi tanár. llpesten. 
S e h e r ff e 1 A u r é 1 gyógyszerész :b'elkán és Dr. Szontágh Mik 1 ó s 
orYOS Tátrafüreden. 

Titkároknak: Dr. H, o t h Samu lőcsei föreítltanodai tanár, Dr. Járma y 
Lás z 1 ó fürdőorvos , Dr. C s ü g g e cl i P a p p S a m ll fürdőorvos. 

Egyhangulag és közfelkiáltással megválasztatHak. 

,,, 
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7. A szakl'ála8zt1mí nyoktól beérkezett jeleutések tudomásul rétetnek s 
a központi nílasztmányhoz ítttétetnek. 

8. Dr. S tau b Móri ez <t termé1>zettuclom<inyi szakosztály utján a 
köretkező i11clítvú11yt teijeszti he: 1. A vánclorgyíílés állandó közp011ti választ
rn<'utya első j egyzőj e legyen egyszer:;mind a l'áuclorgyfüés egyik titkára: 
J. Az ügyrend 27-ik poHtja pedig akként változtatandó: 

. • Az elnökség. - el11ök. alelnök és titkárok. - híu·om lllésszakra 
Yúlasztatnak." 

Ez inditv(u1y elfogadtatik é::; a közgyülésnek elfogadásra ajánltatni fog . 
!l. Dr. H o ffe n r e i e h, urnrillai fürclőonos azou kérelmét tei:jeszti he. 

ltog.v a 11agy Yálasztmúny küldjön ki kebeléből a Marilla11ülgybe kiránduló 
ti1gjai1Jól Jtéhúuyat. kik a központi választmánynak e gyógyhelynek mai 
állapotáró l rövid jelenté8t íijanak. 

lfl kérelemnek hely <tchttik és annak telj ei:;ité8érel U h y z e r Kor n é 1 
a vele kirúncluló 1>zllklll'aklrnl egyetemben felkéretik. A tárgysorozat kimeritYe 
lerén. az elnök ct gyfüést bezá1ja. 

e) 

Jelentés 
a pénztári szrímciilás és pénzkészlet megvizsgálásáról. 

Az alulirott bizottság a péuztári számadást. ct kiadcísok tételeit és 
ok1mínyait. a pénzkészletet. 8 a pénztárnak kezelése alatt levő alapokat a mai 
Jta1101t nwgl'izsgálta. s a vizsgálat eredményéről szerencsések vagyunk a 
köl'etkezőket j elenteni: 

l. A. számadást és a hozzú tartozó okmányokat teljesen renrlbrn 
találtuk. ralamint a szúmachísilag kimutatott pénzbeli marachányok az alapok 
szerint egyes külön takarékpénztári köuyvecskékben hiány nélkül megvannak. 

2. A központi választmánytól kiküldött bizottság vizgálatámtk ugyanily 
eredménye van, é::; Dr. G e r 1 ó e z .Y Gy n l a ideiglenes pénztárnok urnak a 
fölmentést megadni javasolja. 
. :1. Saját vizsgá~ataiuk., valamint az említett jegyzőkönyv alapján is 
.J.avaslatnnk oda te1Jecl. meltoztassék Dr. G e r 1 ó c z y Gy u 1 a nrnak a 
fülrnentést a nagy l'álasztm{my részéről is megadni. A számadásilao· kimutatott 
1 üOJ frt 28 kr pénzmaracll'ány a következő számadásra vitessék ~'Í.t. 
„ ~· 'l'is~telettel ké1:jük, a tekintetes nagy választmányt, hogy a pénztár 

faradsagos es poutos vezetese körül tanusitott nemes ügybuzgóságáért Dr. 
G e r 1 ó e z y urnak, valamint Dr. H a 1 á s z G é z a urnak a fiumei emlélanlí 
m~yagi ügyeinek áldozattal járt lebouyolitásáért. a nagy választmány részéről is 
elismerés és köszönet nyilvánittatnék. a miként ennek a központi választmány 
résL:éről kiküldött bizottság j egyzőkönyve is kifejezést ad. 

Midőn e zekről j elentést tenni szerencsénk van, két üg1rbe11 nem mnlaszt-
ltatj11k el kifejezni aggodalmunkat. • 

a) A.z egyik az. hogy ügyrendünk a pénzt{tr kezelése ügyében határozott 
útmutatást nem ád: s a többek közt például, hogy régi szokás szerint a 
pénztárnok a vánclo1:g-yfüés összes papir- és pénzbeli vagyoHát a vándor
gyfüésekre elhozza s városról városra szállitgatja. Bz fölötte veszedelmes, a 
mellett fölösleges eljárás. 

b) A második a Poor-féle afap lJizonytalau hiztosiWrn. 
4' 
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E két dologra bátorkouunk a 'r:,;. nagy üílaszLmány figyelmét fölhirni. 
s ha szabad részünkről jarasolni. inditrányozzuk, hogy e két iigy a közponLi 
rál asztmánylioz tétessék át kellő tan ulmányozás s megfontolás s esetleg 
megi'elelő intézkedés Yégett. 

-Kelt 'l'emesYárott. 188ö. aug. 2G-én . 
A nagy nílasztmúny részéről kiküldütL bizottság: 

Dr. Darányi János, Dr. Schwimmer Ernő, Lengyel István, 
bizotts;ígi elnök. bizottsági tag. 

cl) 

Jelentés 
ci könyvtár- és levéltárról. 

. uizotts;ígi jegyző . 

A n1ndorg~' (ilés könyrtárát éi,; levéltárát a központi nlhtsztmáll.V meg
Yizsgáltatta bizottságilag. s e bizottság te1jedelmes jelentésben ad ,;zámoL 
eljárásáról. Ugyanc.;sak De r n át h József levéltárnok ur irá:;heli jelentésben 
ád számot a könyrtár és leYéltár állapotáról. 

E két jelentés bizotts{tgi ülésünkön feloha:;tatd.n. arról győznek meg. 
hogy könyY- és leYéltánmk sok hányattatás után igen jó kezekbe s alkalmas 
helyre került Bernáth József ui' lakásában. hol neki megfelelő helyi
ségben Yolt sziYes elhelyezni. 

Ugyanaí.ért örömmel csatlakozunk a vizsgáló központi hizott:;ág amaz 
inditrányához. hogy Bernáth József nrnak a könrl'tár és leYéltár körnl 
kifejtett önzetlen huzgalmáért és áldozatkészségeért a nagy választmány i:,; 
kifejezné köszönetét és elismerését s egyszennnind. ltogy \'egye tudomásul a 
tek. nagy l'álasztmány a jelentést és a központi \'álai:;ztmány intézkedé::;ét. 

Kelt Ternesyúrott. 1880. aug. 25-én. 
A nagy válm;ztmáuytól kiküldött bürnttság. 

Dr. Dará:a.yi János, Dr. Schwimmer Ernő, Lengyel István. 
bizott8t\gi cluök biz. fog. 

e) 

Indítvány. 

biz. jegyző. 

A ti::;:lteletLel alólirott a küvetkeúíket bútorkotlik inclítnínyha hozni. 
. ] . A m. on ·osok és természebizsgálók dmclorgyfüéi:;énck ügyre11djének 

8-ik pontja utolsó sora következőkép változtassék meg: 
.A vándorgyülés állandó központi vúlasztmányának első jegyzője egp;zer

smincl a vándorgyűlés titkára is.'" 
E módosi.tvány abban találja indokolását. hogy az állandó központi 

választmány j egyzőj e . ki az egyik vándorgyiílésről a másikig mintegy az 
összekötő kapcsot képezi és az illető helybeli bizottsággal folyton a szükséges 
hivatalos érintkezésben van. leginkább van hivatva arra is. hogy a vándor
gylílés működése alkalmánl az illető tiszti karral közremtíködjék. 

Ha a tisztelt y{mdorgylílés eme iuclitványt elfogadja. ebből kifolyólag 
azt bátorkodom inclitványozni. hogy az ügyrend 27-ik pontja akként vúltoz
tattassék meg : 

,Az elnökség - elnök. alelnök és titkárok - három ülésszakra v{tlasz-
t,1tnak. • 

Kelt 'l'ernesyárott. 1886. augusztus 25-én. Dr. Staub Móricz, 
a xxn r. vándorgyűlés tagja, 
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Inditvány. 
Mintán a vándorgylílés temesvári üléseinek hefejezése után több 

kiránclnláRt tesz. melyek a gyíílés kiegészítő részének teki11tethetők. tisztelettel 
kérem a 11agytekintetü vándorgyülést. miszerint méltóztatnék a Herkules
f'nrclő lrn és Marillavölgybe kirúncluló t<Lgjait megbízui, hogy ezen gyógyhcl)'ek 
megtekintése ntán az állaudó központi v{Llasztmáuynak a találtakról, uévszerint 
ezen gyógyhelyek mai állapotáról rö1'id jelenté~t tegyenek.. mely a ~nosta11i 
gylílésről szóló évkönyvbe fclvétessék. hogy 1gy ezen kll'álldulás is mcg
örökitw maradjon. s az összes nagygylílés tagjai legalább künyrből szerezzenek 
tndornúst hazáulc délkeleti zugáuak erue két nagyfonto:;;ságú és szép gyógy-
he l~' t'ről. 

Terne:;;\'ár. 188G. augn~ztns hó 24-én . 
Dr. Hoffenreich, 

a marilla1'ülgyi fiirrlií igazgatója. 

XI. 

A 111agym· orvosok rs természetv·izsgálólu XX III. vánclorgy1Uésénelc 1886. évi 
riugus~tus hó 26-án Temesvár sz. leír. városában tartott bezáró közgyiUéséről 

szóló jegyzőkönyv. 

Rlnök: Ormós Zsigmond főispán. Jegyző: clr. Breuer Ármin 
Yámlorgyí:ílési titkár. 

1. 11Jh 1 öklő főispán úr az ülést megnyitván fölolrnstatnak a nag-_v Yálaszt-
múny iilé8eiről szóló j egyzőköuyvek. 

A uagy választmánynak a közpo11ti állandó választmány terékenységéről 
\-s javaslatairól szóló jelentése. a vúndorgylílési szakosztályok által 11eteijesztett 
jegyzőkönyvekben foglaltakra, a pénz- és könyvtár megvizsgálására. a pénztár
uolmak a fö lmentvény megadására, a vánclorgyfüést előkészitő helyi hizottsúguak 
a meguyitó közgyűléshez te1jesztett átiratában a pályadijra vonatkozó kiegészitő 
jelentésére. az 1888-ban megtartandó XX1V. vándorgyűlés helyének és tiszti 
karáuak rnegválasztásúra. a központi úllandó Yálasztmá11y tiszti karáHak 
hi{rnyzó részének és a központi állandó választmányi tagok választásúra, 
tlr. S tan h Móri ez a közpouti és vándorgyűlési titkárságot illető iutlít
vámára és dr. H o ff e n rei eh fürdőonos bead l'ánvára hozott határozatok 
jóvl1hagyólag tudomásul vétetnek és elhatároztatik. ·hogy a XXlV. '.'b1~lor
g,rfilés megválasztott elnökei megválasztatásukról a közgyülésből táv1rat1lag 
és az alelnökök s titkúrok átiratilag értesittessenek. 

2. Dr. Chyzer Kor n é 1 vándorgyűlési alelnök. Zemplénmegye 
főorvosa, .K öz egészségügyi baj a i n k összefüggés e természet
t u do m {t n y i i s rn eret e i n k h i ú ny o s s ág á v a 1 • czimü értekezését 
o l \'assa föl. 

Az fléuk tetszésnyilatkozatokkal kísért értekezés a vándorgyíílési ügyrencl 
rrtclmél1en a . Munkálatok· -ha fölYétetni határoztatik. 

:-t Elnöklő fő ispán úr a xxm. Yándorgyfüésllek kifejtett tudományos 
tevéke11ységére 1'isszapilla11tást vetve. remek szónoki zárbeszéue után a XX 111. 
ván<lorgylílést berekeszti. 

A kitörő fljen-vilrnnal és tapsokkal ki sért eln öki zárbeszé rl a .1\foukú-



Jatok"'-ba fölvétetni hatúroztatik. Mire dr. 'l' e l b is z Kúr o 1 y ]Jolgánnester 
a vándorgyiíléshez lm csúbeszédet intéz: clr. K o v á e s Józ sef egyetemi 
tanár a vándorgyfüés tiszti karának kifejtett müköclését : clr. Sz ah ó A 1 aj o R 
'l'ernesmegye közönségének és dr. S tau h Móri e z 'l'emesdr sz. kir. városnflk 
a vándorgyíílés előmozclitása érdekében tett intézkedésekért hálás köszönetet 
mondanak. mely élé11k tetszésnyi.latkozatoktól kiRc'rt lm cR t'theszédek után 
a bezáró köz ülés cl. e. l 2 órakor véget ért. 

A jegyzőkönyv hitclesitéRéYel az elnök által ílr. l\ o Y á e s .Jó z Re f es 
<lr. Hunffllvy Já110R ]Jizattak meg. 

XII. 

Jelentés. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vánclorgyiilései állandó központi 
nagytelcintelii választmányának 

Budapesten. 
Tisztelettel alúlirottak a XXTTT-ik Buziás-Temesvártt tartott vándor

gylíléséuek bezáró közgyiílé sétől azon meo·bízatást nyervén. hoo-y a oTíílé~ 
befejezése után tett kiráncluhí son. a Marill~völgyi hideo·viz-O'rMyÍntézetét és 
éghajlati gyógyhelyt behatóm1 tekintenék meg s tap:sztah~tai'k eredméurét 
flZ évkönyv számára küldj ék be. ebbeli tisztünkben eljárl'án. nn szeren cR~llk 
i,elentésünket ezeu gyógyhelyről a következőben l1 emutatui. 

A gyógyhely. mel)"be az utolsó oraviczai vasuti állomástól eo·r órúnyi 
l1?RRzu ~olytou~s~n emelkedő. igei~ jó karban lerő ·s a szemet folyton k

0

ecRegteÜí 
k1gyóc1zo hegyi ut vezet. egy te\iesen fedett szélmeuteR feuyveRektől kömyezett 
völgyb~u fekszik. · · 

All két liotelszerí.í uagyon izletesen és csinnal épült s teljes kénvelemm el 
felF;zerelt nagy épületből, melyek környéke kiválóan szépen 'rnn parkiroz1'fl. 

Különösen a gyep zöld szine valóban meglepő . 
A két nagy épületen ki1'ül van még egy harmadik. a külö11 úlló gy(io·1·-

csflrnok, illetve olvasóterem. · • · !°'. 

A vizgyógyiutézet a főépület földszinti helviségeiLen nm elhelvezye s a 
hydro- és electrotherapia minden ké1)Zelh ető eszközéYel felszereh-e é

0

R szúmos 
szolgaszernélyze~tel ellátY~. mely a mint az i11tézcti igazgató előadása fi Jatt. 
1_nelylyel az mtezet kezelesét bemutatta. alkahm111k rolt meggyőződni. ige11 
~rtel~rn~ s nemcsak a hydrotherapeuticus. de a villanygyógyáRzati eszközökkel 
is bamu tud. 

Ezen gyógyhatáuyokou kiYiH találtunk még itt lJel égzési termet is, rnely
he_n 1iorla.sztott konyhasó-oldatot és fenyőlevél-párát lJelélegezhetnt ép 11g-Y 
mrnt Gleichenbergben. · · 

J~gy szóval. mi itt egy teljesen felszerelt, a tudomány mai szinvonalú11 
ál~ó. nagyo1! gondozot~. 87 venclé_gszobánl biró gyógyhelyet találtunk. mel.1· 
rn~nde1~ tekmt.etb,en meltó .a hazai onosok éR közönség pártolására, nemcsak 
nnnt ~~~g~ógy~Hle.zet, qe rnrnt ua~you e~~.rhe églrnjlatu teljesp11 védett halzRamos 
le1Teg0Ju. eghaJlati gyogyhel)T meg tüdobetegt>k szfönárn iR. 

Sa.111os azonuan. hogy fllighogy sikerült az intézetet nagy anyflo·i úldozatok 
árá11 11 mai vinígzó {i]fapotlrn l1elyezni. miÍr iR haWos C"sap{is fe1~' rgrti. 

Uuyrn1is mint az intézet igazgatója nekünk előacljn . a :>zab. osztrák
mao')'ar" állarn-rnsut-társaság. mint awn helyuek. melyre az intézet épült, 
s n~elret 90 éue bérbe adott és az azt körnvező erdőségek tulajdonosa. a 
már ·kész üzem-ten szerint a fürdőhely legközelehbi közvetlen környékét 
le akai:ja tarolni . épugy. mint azt Koritnyiczán és 'l'átrafüreden a tula,idon~sok 
rnegkisértették R hol azt csakis fi kormány erélye akadályozhatta meg. 1\fanlla
völgyöu ezcu ten keresztül-vitele azonos yo}na ezen kiYáló fonto::;ságu köz
egéRzségi tényező teljes megsernmisitésé \•el. 

Mely körülményt bátrak rngyunk a t. állandó központi választmánv 
figyelrnéhe melegen ajánlani. hogy az e1mek megalrndályozására teendő lépé
se klJen a tulajdonost tőle telhetőleg támogassa. 

Kelt Marillavölgyön. 1886. aug. 31. 
Dr. Chyzer Kornél a nagygyíílés Yolt alelnöke, dr. Hegedüs János, 

dr. J_,őri füle. dr. Bakó Sándor. dr. Kiss Ferencz. dr. 8chwartzer Ottó, 
dr. \'í' eiss Bernát. dr. Darányi János. dr. Stefanovics Pál. id. dr. Szénásy 
J únos. dr. Hudomel József. dr. Rik Gusztá1·. dr. Pillitz Jguácz. dr. E:ecs
keméty Lajos. clr. Schlichter Salamon. 
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Meg h i v 6. 

A magyar orvosoj~ 6s természetvizs,gálólc vánclorgyi'ilésc Nagytckinteti/ 
Elnökségének. 

Budapei< ten. 

A Magyarországi Kárpátegyesület f. hó 8-á11 Tátrafiireden tartott közgyíí
l1>srn több tagtárs iuditl'áu.dra egyhangulrig elh atározta. hogy a magyar orroRok 
és természeb'izsgálók vándorgyi'.ílése az elnökség irásheli és Chyzer Kornfl 
választmányi tagunk szóbeli megkeresése l1~já11 felké rendő . hogy 1888-lrn11 
Tátrafüreden tartaná éri gylílését. lYfülőn ezen határozatot a N agytekiutetíí 
elnökség sziyes tuclom~tsára hozom. egyuttal arröl is értesithetern. hogy ;1 

három 1'átrafürec1 készu ek nyilatkozott. · a gyfüé~he11 részt\' C'YŐ tagok szárn<Írn 
lakásról és ellátá sról gondoskodni. 

Lőcséu. 1886. aug. 9. Királó tisztelettel 

Dr. R o t h S a m u, 
ligyviYű alelnök. 
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XIII. 

A XXIII-ik V ÁNDORG YÜLÉS MEGNYITÓ ÉS BEZÁRÓ 

GYŰLÉSEINEK ALKALMA V AL 

TARTOTT · 

BESZÉDEK És ELŐADÁSOK. 
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Ormos Zsigmond beszéde, me1ylyel Buziáson, 188(). aug. 
22-én a magyar orvosok és természetvizsgálók XXH L vándor

gyűlését megnyitotta 

Mélyen tisztelt Vándorgylílés ! 

Az orvosok és természetvizsgálók Yándorgyüléseit a lüres terrnészet
lrnvár. Oken kezdeményezte. ki szükségét érezé annak, hogy a természet
tuclornáuyok kiaknúzhatatlan és sokoldal11 ágainl foglalkozó tndósok egymúshoz 
közeleche. egymást mcgismeijék. il:v módon gyorsahh eszmecserébe lépje11ek 
egymással. s ez által a tudomány fölfedezéseit hiztositsák. 

A természet- és gyógytudornáuy ug.va11azon egy gyökéren táplálkozik. 
eg~' törzsnek két ágát képezi. A természeti tndorná11yok sokaságál1au eg.1 
Hi11 cs. rn el~' az orvostudomáuyra befolyást 1Yem gyakorolua. A két tudomány hatúsa 
kölcsönös. Az őskori gyógyászok. a magash állásu papok a természet magikns 
erejével gyógyitottak. R Aristoteles. a természeti tudományok megalapitója a 
gyiígytndornányokra is hatást gyakorolt. HippocrateR pedig - a leghiresl1 
görög onos ( 456. Kr. előtt született) - tudományút azon elvre alapította. 
hogy a természet a hetegség gyógyásza. A természet- és gyógytudornúny közti 
szoros kapocs és kölcsönös hatás szükségkép szüli az eg,1~üttcs mííködést. 
rn ely a v{rnclorgylíléseken tettleges kifejezését találj a. 

A dndorgylílések eszméje Nérnetországhól a müYelt rilúg valamennyi 
országai.ha s igy hornrnkha is átszárrnazván. a Debreczenhe11 még 1882-ik 
éYi augusztnH 26-ki Yándorgyííléshen 1884-ik éne kitlízött. a choledrnak 
J~uropáhan nagyohh ménlicn feltü11ése. majcl pedig a nrnlt évi országos 
ki.állit~ts miatt azonhau meg nem tarthatott XX 111. Yándorgylílését a magyar 
oryosolmak é8 természetvizsgálókna k meg·nyit11i szerencsém l' aJI. 

Ha ezen ldtünő helye11. melyre az utolsó yánclorgylílésuek érdemeimet 
messze tulbecsülő kegyessége emelt. megelőző. haso1iló vfoclorgyűléseinkbeu 
eh1ökösköclő férfiaink érclerneil'el és szakképzettségéYel saját egyéni. miuősité
sernet egyhchasonlitorn. ngy uag_y elődeim gyönge epigo11jának érezl'én 
magamat. méltó aggály tölti el keblemet az irúut. ha nljou a személyemlie 
helyzett bizalomnak csak uémikép is megfelelni képes le szek-e~ - és ha 
ezen helyet. rnelyeu Yándorgyí:ílésünket megnyitom. az emberiség jayára 
alkotott eze11 nagyhatásu fürdőhelyet tekii1tern. ugy. rnult m1pjaim Yissza
ernlékezései keblemet mrnyira eltöltik. hogy az érzés, a g-,vermeki. i(júi. és 
férfiúi kor folytonos emlékei tuclornúnyorn szül körét is húttérhc R'l.Ori~júk. s 
nz C'lmc sugnllnta hel)'ett 3z rrzl>s urnlkoclik felettem. 

. 
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l3o(jti<Ínat. maim. dr két ernberöltöwl e:-,előtt , midőn gondtalan gyermek
érnimet éltem s ezután. midőn ifjúságom rózsás napjai vidáman folytak le 
ezen fürdőhelyen. 8 végre férfikoromhan. midőn szeretett honom közjogi 
riszonyai \'itltoztárnl megszokott fészkemből lcirúudorolni kényszerültem. 
álmomban sem képzelhetém re{nn néz1·e azon uagyrabecsillt kitüntetést. hog.f 
hirne1'es tudóR ho11fiMrnaim élén a magyar on•osok és természetYizsgálók 
úndorgyíHését ezen kies fürdőhelyen megnyitni és 1·ezetni fogom. 

S midőn a nem dtrt esemény ime bekö1'etkezett. köszönetet .~nondok . 
nraim. a nagyrahecsült hizalornért és tisztclette\jes kérést intézek Onökhöz. 
hogy a reám ruházott tC'rhes feladat megoldásúl1a11 istápolni kegyesek legyenek. 

A természet éi:; a mindenség azon Hagy kö11yr. mely tuclomáuyunk 
alapjául szolgál. Azon tudo1mÍJJ)Szakok. melyelrnek alapja ezen nagy köny\'11011 
rejlik: a természettndomfoyok. nemcsak a tudomáll)T· hanem az általáJIOR 
míhelődés . az emberi nem jóléte és előrehaladása szempontjából a legfőbb 
fontosságnak. A természet soha meg nem állapodik. nem nyugszik soha: 
körkeringésének minden mozgása a megelőző mozgással kapcsolatos s ebből 
származik. hogy rögtön kö1·etkező mozgást okozzon. A természethen hézag 
Yagy veszteség. szintugy mint nyereség nem létezik. 

Ezen i:negdöuthetetleu igazságból a természeti tudományok sokféle 
ágazása szükségkép következik. A természeti tndományok mezeje kiaknázha
tatlan. A kutató mindig új felfedezéssel találkozik; de a természeti tudományok 
egyes ágaiban a fökönoualak mégis már megalapitrn vannak. s a tudomány 
ezen ágaiban a tol'áhbi fölfedezések tere cRak a részletekre szoritkozhatik. 
A geologia. az ásdmy-. nöl'énJ- és állattan leíró része. a physika mechanikai 
része és a geografia fökönoualaikban meg n 11nak álla1)itrn ; ellenben a 
meteorologia. chemia és phy;;iologia még fökörvonalaikban sincsenek tisztázva. 
miután lehető külső határaik kiterjedése még mindig bizonytalan. A természeti 
tudományok sokféle ágaihoz újabban egy új tudományos ág csa,tlakozott: az 
elektrotechnika, a villamossúg mütana. mel.vuek csodálatos jelenségeivel a 
Lécsi nemzetközi kiállitúsou találkoztunk. 

Azon nyngalmas éYekhen (1832-1838), midőn Mayer ltóbert. az egys1.eríí 
és igénytelen katouaon'os Tübingábau tanult. hizouyára senki sem g011dolta 
1'01t. hogy ezen férfiú századnuk Prometheusa lee11d az által. hogy az erő 
átváltoztatásának tanát feltalálja. Mayer röpirata szerint az erők a terrnészetl1e11 
csak a mozgás különböző alakjai. Egyik erőt a másikba átl'inni lehet. a 
nélkül. hogy az erőből ralami Yeszendőbe meunc. Az a\'atottak gondolatköréhe 
Yágó csekély jelenségek olykor az emberiségre kiható eredrnéuyeket szüh1ek. 
Spinozza. a világbölcs. midőn hágai félreeső kamrácsk{~jáhau. melyből egész 
hó11apokon át nem túyozott. szemürnget csiszolt. a bölcsészet elméletét 
alapította meg. Galilei Galileo csak 19 éYes volt. midőn a pizai dom 
boltozatá~·ól lelógó lámpa leugése az iuga törvényeinek feltalálására yezette. 
és arcetn falusi lakában a tengeijárók útirányát a csillagok feltünéséből 
magyarázta. Midőn Stephenson, a vasutak feltalálója a liverpool-mauchesteri 

· voual számára oly gőzmozdony előállitását igérte, mely óránként 10 angol 
mérföldet fog haladni. a parlamenti bizottság ezt hobortnak tartotta. ámde 
a mozclouy ennek daczára 1 G mérföldet haladott óránkéut. A gőzgépnek vY att 
által törté11t feltalálása óta a gépészet terén ez volt a legfontosabb haladúR. 
lgy Mayer Róbertet. midőn 1840. évben mint Hémet-alföldi katonaon ·os 
Júrában időzött, egy érvágús allrnlrnáYal a kiömlő l'ilágos yeres Yér feletti 
elmélkedése azon meggyőződésre yezette. hogy meleg égaljban a test szer
yezete ke1'esebb meleget veszit és idéz elő. mint hidegben, kö1'etkezéskép 
az oxidatio a testhe11 lassnbh , a . visszér és ütér vérszine közti különhs(;g 
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pédig Ctlekélyel11J. Mayer gomlol~tUüzé:;ébeu e,z , ulán a mekg::;ég t>römíilau.! 
egyenértékéhcz ti ez által az cró {ttl'ált?ztatasan.ak tanához .iutott. 1\z e1:0 
átYitele a rillamo:,;ság mozgásán aht11:;z1k. a nut De:,;11rez gyakorl a t1htg ltl 
hebizouyított. De:;prez Marczel a bé(jsit mege~_őző 1882. éYi müucJ1eni Yillam~s 
kiállitáson a Yillam alakjában felhasznált eronek mcs:;ze tárolsaghan tetszes 
szerinti é::i csekély fogyatkozással me(jhanicai dolgokra. ralamint rilágitási 
(jzélokra használhatá;,;át kitüntette. 

Ma már az erő fentartása, a természeti tudományok logföhb ah1ptör
Yényét képezi. Az erő csak a mozgó anyagból származik, :s ezen mozgást 
erélynek nevezhetj ük. 

A Yillamosságot az izolált rézhnzalokha tekert lágy Yasnak forgatása 
által előidézett mozo·ás teremti. A O'Őzt rnak rö1id tá rol;,;ágrn nzethetjük. 
mig a YillanwezetŐ kebelén és n~eg:;zúmlálhatlan huzalszúlaiu búmulatos 
röricl idő alatt nagy távolságra eljut. . 

C:;odálatraméltó jelenségek merültek fel a nemzetközi kiállitá:;oJI azon 
t>gyszerü mozgásból. mely a villamfolyam toraszállitásából szárn~aí\ott. ~<;ze1: 
jelenségeknek egyenkinti felsorolása feladataim k?z~ nem t~rtoz1k: e ~e~·em 
lrnbclásnnk jellemzéseiil azonlrnn n émely ek~t rneg1s fölemhtek. Itt latjuk. 
hogy a vizrnhatag ereje villammá válik s ez a yezető huzalon toníbb rep_ühe. 
sokféle használatra szolgáló rnozgúst. vc1gy az éj sötétét eloszlató fenyes 
vihígitást teremt. Amott a telepho11 drót;,;zálai a távol énekesnő b<íjhangjaiYal 
áraHz~júk el hallásunkat. Tapasztaljuk. hogy a Yillam a sebészeti gyóg~tuclo
mány kórismei és gyógytani szolgálatába11 . az emlrnri testbe szorult. ki ne~11 
pnhatolható érczclarabokat fölfedezi. mit a esonthan rejlő érczeknél az eclchg 
11atlznált kutaszszal elérni azért sem 1·olt lehetsége8. miYel a csont az . érez 
keménységérel vetélkedik: majd pedig· az emberi test helső. üregeinek. és 
sebmélyedést>i11 rk eudoscopilrns kivilúgitásúra használják a ullmnot. Vegre 
kiszámithatlanok azon előnyök. melyeket a villam mint rnelegitő- és fütő~ 
eszköz nyujt. Lakosztúlyok és koesik. tüzl1elyek és géphe11gerek a mancl~ester~ 
lfose ()::;zvald találmánya szerint ·Yillamos készülék által fognak melegittetm 
rövid idő alatt. 

'B;rdekes azon leirás. mely az erő átvitele nagy mesterének. Despr~z 
1\'Iarezeluek a párisi északi indóházon tett kisérleteiről a franczia akaclemrn 
nrnlt éYi oktoberi ülésében titká1ja Bertrand által fclolvasn lőn . ki azon 
alkalommal a \1illamnak kétségtelenül is teljesen elért eredményeit elősQrolta. 
,\. tett próba ekkor bebizouyitotta. hogy az eredeti gép által előúllit.ott 80 
lóerőből 58 kilométer távolságra egy második gépre 40 ló erő útYihetó Yolt. 
Bzen té ren nagyobb mérvlrnni kisérletek tételére báró liothschild egy maga 
800.000 frankot rendelkezésre adott és valóban Desprez kisérletei alkalmasak 
arra. hogy egész iparágak alapjút megvúltoztatva. meghecsülhetleu kincsek 
kntforrásaivá váljanak. Azon forradalom. melyet anyagi térell a vasut, a 
tlzellemi közlekedés terén pedig a távircla előidézett. Desprez találmánya ~lta~ 
egy lépéssel njra előbbre haladt. Most az erő átvitele a világot útalalr,1tam 
fogja. Gondoljuk el azon óriási eredményeket. melyek elérhetők volna~ak: 
ha példán! a kőszeuet kiaknúzása helyén Aninában erő léifejtésére felhasz1~alt1~ 
és kőszén helyett magát az erőt yeieték seo·élvéYel a főYárosba szálhtam 
lehetne. Desp1~ez számitásaival kimutatta. hog/ bizonyos előföltételek mellett 
az eredeti gépről egy második gépre fü"itt erőmüvi munka a táYolságtól. a 
yezető sodrony hosszától és az állomások távolságától független. 

A villam megmérhetetlen gyorsasággal czikázik a vezető huzal~u: mi 
által távol helyek közvetítésére igen alkalmas és az emberiséget az idó és 
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térség által számárn kiszabott határokon túl emeli. .Jö\'Őuk felett a Yillam 
rnlítana uralkodó d , yálik. 

A yegyészet vi l'mányai hasonlólag a legna~~-yobb figye:ernre m~ltók n;er~ 
midőn a honczkés. a górcső swlgálatát felmondja. a te.rr?es~etbuvar vegye~m 
retortáinak segélyével a szerres és szervetlen testek reJtelye1he .behat. 8, ezek 
parányalt a feloszthatlausítg szél ső liatá~áig, el~mezre. azon brn,ony?~~aggal 
gazdagi~ja a tnaományt. hogy ralameny1 letezo, test. leg.r~.n .. ha.~· . elo rngy 
élettelen. legYég·ső elemi paráuyáhan egymástól e1~ei; 1 nem 1kt~ltouboz1k1. Felette sok rejtély yan még a természet mehe )en e re.J re, me y meg-
oldásra vítr. -

Maga az ember kétségtelenül a legremekebb alkotása a természetnek, a 
legnagyobb rejtélyek közé tartozik, s ezért a természettudósok behat~ folytouo~ 
hmárlatainak tárgyát képezi. Plato elméletétől kezd\'e. melynek ~lapJ~ll el,lenc1 
kétlábu tollatlan állatnak tüntették fel az embert. - Yalamrnt földból és 
rizhől alkotott s a Hap tüzél'el élesztett prornetheusi regétől kiindulrn Michel 
Angelonak a szisztü1oi kápolna fölepére festett elmés feltalásáig - mely :ozerint 
a Mindenható az első embert kézujj-hegye ériHtésérnl hozta életre - és ~ 
keresztény dogmáio-. melynél fogra az ember az Isten képmásának ]emu 
úllittatik, s végre 

0
Büchner Lajos ujabbkori elmélkedéséig - a természet

tudósok és bölcsek a természet alkot{isaibau majd alacsonyabb. majd pe c~ig 
magasalJb polczot jelöltek li az ember számára. annyirn. hogy Büchner szennt 
az ember természetes eredetének taua. s az ő yalóságos állásának, melyet a 
természetben elfoglal. bebizonyitása. valamennyi korszak legnagyobb tndo
mányaival és fölfedezéseirel nemcsak párhuzamha á1lithat6. hanem ezeknek 
még elihe tehető. 

.A kérdés bebizonyitás<l a természeti tudományok körébe tartozik. i:; habár 
sok jeles elme fáradozott eddig ez emlitett tannal. az ember természetes 
eredetének s a természetben elfoglalt valósúgos ítllá~ának tanát Yéglegesen 
megállapítani ez ideig még nem sikerült. 

Schaafhausen szerint az ern ber igazi eredetének felü;m eréi>e a szellemi 
nyomozások legnagyobb ereclméuyei közé tartozik. Kopernilrns Yilágrenclö'.l.erc 
<~ f:öl~ keringéséről és a uap helyhenmaradásáról. melyet a XVl. század közepén 
telalhtott. az em~erre ronatkoz6 említett tannal eO'y fokozaton áll a természet-
tudomány terén. 
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lVI~ndez~ a tennészettudományok nagy jelentőségének és i:;okfelé úgazí~i:;á
na~< bebizonyitására felhozni már csak azért is szükségesnek fartottam. m11'eJ 
mmd ezek a természettudomány körébe tartoznak. 

. Maga .ezen szerény fürclőhel>' · melyben a kir. küzalapitú11yi uradalom 
t>Zl\'es meglmása és yendéo'látá ·a kül'etkeztében mai vándorgyűlé:i ünket mcg
~artan~ szerencsénk van. ~ természet- és onos-tudomány mezején beható 
eszlelesekr: eléggé tág mezőt nyujt. 

Szerenynek neyeztem a fürdőhelyet. Ezen jelzés hai:;zuálatára magamat 
11~1'.~.csak .azért érzem feljogosítottnak. mivel ha ezen fényes gyülekezet köréh~n 
k?~.L:!,, ~e~1~t~~' aJkalmasmt egyedü~ vagyok. azok köz~l. lik eze~. most m~~ 
\~ldozo. f~n~oh~ly gye~mekkorárn vi::iszaemlekeznek. lu ugyszólvan ennek e:so 
±olav~ta~anal lelszázadot haladó idő ~lőtt jelen Yoltam. s azután a szereny 
n:elle~~ev méltán megilleti fürdőhelyünket. mintán ez a világb<t l é1iő szerény 
ho~~-yh_oz hasonlólag nem zajos reklam. csillogó kérkedés és önclic s őit0.:; . hanem 
~apt erde.me é~ a sz~n\'eclő emberiség jadra gyakorolt üdrös h~tás a á~tal 
onmaga vtvta ln maganak azon hírneves állást. melvet honi közfürdó-helye111k 
sorában ma már elfoglal. • 

Duziásnak egyáltaláhan 11incsen ;;züksége <llT<t. hogy nem hirt sa,ját-
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ságnkkal )'érkedjék s, hogy oly . érd~melrr~ ,hiratkozzék, melyeknek alapja a 
11n1ltban. íel nem talalható. Bnz1ás Jelentoi:;ege azon perczben, midőn a siiríí 
~ludva . cs bózot aló~ földszinre felvergődő ás1rányviz-forrásait a szakértők 
~~z~eltek, .azonnal felismerve lőn. Az onosi tudomány terén jó hirben állott 
f,erfial~. mrnt Stáhl_y 1gnácz. Schuster János. Tognio Lajos. Usokerlyán Uyörgy 
es n:asok m~g~fesz1tet~ lel~ ~rőt forditottak a bnziási gyógyyizek hatá::;ának 
megrnrnertet.esere. Egesz ]as iroclalnrn keletkezett egymásután azon müveknek. 
melyek Buz1ús érdekében kiadva lettek. Kitaibel és Sadler tanárok. dr. Deutsd1 
Forencz József temesmegyei főon'OS. Lindenmayer József i:;zerb fejedelemséo·j 
egészségügyi főnök, dr. Zebracki és Hirschfeld' lVIiksa fürdőorvosok rnüvei 
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a 
lefolyó század elejétől újabb időkig a fürdőhely ismertetésében derekasan 
közremlíködnek. 

Mint a fürdőhely leirúsaiba.n többnyire uo-y a nerezett orvosok müveiben 
~s .B:iziás 1.m1l~júra nézye az óhajtások éi:; gyanÍtások homályúba tartozó oly 
a!htasok lS foglaltatnak. melyek meggyőződésem szerint valóknak nem 
h1:-o.nY1;ilt,ak. A ,kékv~rü aristokrata-csahidoknál szintugy. mint a fürdőhelyek 
le;rnsarnal szokasba Jött eredetüket a mesés előkorrn visszayezet11i. Huziásra 
n?z"e a monografüsok A}itani szeretik, hogy a fürdőhely már a római korban 
letezett. s hogy azon idohen "centum putei • volt a nere. 

, Ezen úllitás alappal _nem . bir. rni11tá11 a ceutum putei helyi fühésérc 
nezve a~ ug~nernzett peutmgen térkép, mely a legrégibb és a Dacziában 
' :,~lt le~·'.01:arnrn {'.llomáshel~rel~ 1.1eve~t feltfu'.t~ti: a kellő felvllágositást .nyujtja. 
Lzen tmkep .i>zennt ~ m~1 Zs1d?v11t hely1segtg. mely a rómaiak idejében 
~<Lt>trmnmal .~s Bersovrn nenel lmt. a Duna balpartján a következő helynevek 
fordl~ln~k elo .: A ponte . .Arcida1'a. Uentum putei, Berso1'ia. stb. Uentmn 
p~1tei nenel J.elölt „állomás. a , mai Buziás helyén tehát nem lehetett. mert 
cl~l1:.ek J~ersovia elott feksZlk es a római legiok menetére szolo·áló utYonalon 
kwu l esüc. 
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. . J?nziáson ~őkép az újal1b időben történt annyi építkezések. fölclásások 
es. ±n;·aso~c claczara. a római korra ronatkozú emléket sohasem találtak. s 
nnutan bizonyos. 11ogy a rómaiak fü.rdőhelyeiken építkezéseket tettek. s mint 
a~ „óko~· cultnrnemz~t,e en_ll~keket hagytak maguk után. már maga a"on 
korulmeny, hogy Buziason epitkezési marach'ányok és egyéb emlékek nyomaira 
ezen korból nem akadunk. annak bizonyítékául szolgál. boo-y római telep 
nem volt. 
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Dr. ~!ndenmayer sz.erb . egészségügyi felügyelő állítja ugyan kiscled 
rnonogra.fiáp1han. hogy atyJa. la a folyó század elején. mint közalapitrányi 
uradalnn s.ebés~ B~1ziáson lakott. római felirásos köveket talált, melyek azonban 
el~esztek ei> Yegkepen feledv.e lettek. A szerb egészségügyi főnök a római 
fe~ir~sokkal ellátott ezen álhtólagos körnket önmaga nem lútta, s miután a 
!c~.r~esb.~n f?rg~ agg .seh~s~t fiata~ kor?ml~~m ön.magam jól ismertem, a fel
llctsos 101~1m kovek letezeset annyi Yal mkabh ketséghe yonni merem, mivel 
azok Buziás?n soh~. s.enki által se!n láttattak, s Lindenmayer Bernát sebész 
11 ern azon ferfiak koze tartozott. kik valamely felirásos réO'i kőnek eredetére 
nézve minden kételyt kirekesztő itéletet mondhattak volna~ 

. , A füi:dőhelyek egy másik :szokásos hagyományszerü mondáj:t1'al Buziáson 
t>z;nten talalkozu.nk. mely abból áll. hogy az ásványforrást nyájaikat leo·eltető 
pa_szt?rol~. fede.ztek fel. Hozzáteszik a mondához. hogy a pítsztÓrfiú fölcl alatti 
z.~11t es z~rgetes~ hal~tt, ~11elyet rossz szellemnek tulajdonítva elrémült, mig a 
fold alatti mor~Jnak ismetelt észlelése után a rejtélJes helyen kincset gyanítva, 
nemcsak marada~ra, ha~em, a ~öld széthán~ására határozta magát. A jó pásztor 
ezen monda szermt maJd eletevel lakolt loncsszornjáért. mert gazdája elaléltan 
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találLa üt tL földlJűl kika1iarL fonú:,; mclleLt. rn rlyJirk üde neürércl <L 11ÚszLor1iút 
azután az életnek Yis ·zaadni sikerült. . 

]~zen úllitú:,; is mondánál nem egyéb . A fürdőhely legrégihb forrása\ a 
Mihúly- és József-források nem nüamely lakatlan térnégen. \'agy ~ e~:~l o~~' 
hauen1 cL lrnmerali:,; iclőszaklrnn. mely 1808-ik é\'ig teijecl. a Jelenl egi fu~·cl~
parkot képező Yülg_rben fakadtak. hol, akkor az ur:mrialis köz:,;ég h.~k!.rnzm, 
ndrnrai és kertjei álltak. s igy legelóül ~e~u h~::;znaltathatot~: de . ku;on~J~,n 
is természettani szempontból aunak lehetosege lel nem teheto. hogy„ ct J,~z
kaparás alatt fölszinre jutott fo~Tás riz~nek szén.sa1:a, sz~lrnd . l~~·c~oben .~l~ 
kábitó hatást gyakorolt yolua. J•,:wn hatasa .a ): uz~ás~ ,'.t S ~aI\)'.Os viz,eknck cs,d~ 
bizonyos mélységben észlelhető. melyben a nzbol lnfeJ lo.do .s í';e 1~sa,\' el~trorn!JOl o 
hatalnrn közvetlenül és annyira fen náll. hogy a kutak ti:;zt1ta:,;anal. .~ot a lncleg 
tükörfürclőbcn is lrnlálesetek 111(1r clőforclultrlk. 1808. érben. Buzrns a. rn~gy~ 
köveresi és csúkorni uradalom töhhi községeirel együtt a lm. közalapit\'anyi 
uradalom birtokába meut át. 

Buziás (~j kor;:;zaka ezen id őtől kezdődil~. A ~t1r~lő,~ 1 e ll e~lclig .n?m létezett: 
\'Ízeit senki sem használta. :-; a fö ld fe lületere feltoro forrns nzet a duclv;1 
é::; o-yom elölte 1·olt. A helvtartútanúc:; . mint a közahtpitl'ányi jarnk kegyurn 
a fUrdőhely emelését <tzzaf kezdette. hogy a 1'ölgyben az á~v~nyo s ri~?k 
közelében réo·i időkből fe1111{1llott lakházakat ho:;szadalmas nrben per ~l~Ja n 
kib etsültette~ cl lnrnyhók tulajdono:,;ainak a dombokon új lakhelyeket }elölt 
ki. s az urlJéri teimé::;zetü földet állodiúfü:;ú átdltoztatta. Jl;zen muvelet 
utún Buziá:; emelkedése és vir{t<rzá r>tt folytoJ1osa11 el őre hala,lt. 

l~:> végre cl monografü.:ták 
0 

azon úllit~:;a Pll~ 11 i.8 si,kr~ ke_ll ::;záll1.10~11. 
ho<rv Huzüís hclvséO'et Mcrc1' t{1bor11no·v. ki a haJclam Bamtt nJ rn-tclepitese 

o . " b J o. l t" 1 .... 1'"' ' körül halh atatlan érdemeket szerzett. a török uralm at cü1'e o 1 '. (' \' 

után telepítette YOlna. Tudjuk ngyanis. hogy Me~·cy, 11émct. f~· a11czia. , ~h1:;z 
::;zúnnazású népek telrpitésével a tartomány a11yag1 cs :;zcllmm halada::; am1k 
alapját mcgYetette. dc hogy romáuajkú l~ko80kat te~epitett .~' o.~n a. erre 
pélcláuk ninc::; . s erre szüksége sem. v o~t .. mmtán '.1 r_oman ol~. cl ,torok ~u~lon: 
alatt is helyeiken megmaradtak. Unsehm a telep1t:·enyes kozse~eket .1clota111 
sorban mind fö lemlíti miÍYél1 e11. cle arról. hogy Buziá:; ezek soraba esik. nem 
emlékezik. 

13uziás pedig hajdan eO'észen é:,; kireke sztőleg görög keleti rnllú:·rn. romú11-
ajkú község volt. A németclc. tótok és magyarok c8ak e.zen :,;zázctd eleje ót.1 
tiiimek fel Buziásou s ezeknek szúrna j elenben már annyira szaporodott. hogy 
az ősi román lakosok számút tetemesen felülmulja. Hómai katholikus nép
i:;kola csak 1847. évi januúr hó 4-ike óta áll feu Bnzi{t sou . az el ső katholikus 
pléhúnos pedig ugyauazou évi j nnius hú 20-án lőn a nép ne~ be~~ut~t1:~1. 
13uziást tehát nem Mercy telcpitctte. hanem ez román lakosaival os iclok 
óta létezett. 

A fclhozottak hahár azOll költői fénykört. melyet jóakaró helyirói a 
fürdőhely körül fontak. el is oszlatjúk. s ezt a rnlóságuak megfelelő alakban 
tüntetik· fel. e1mek valódi éitékéből mégis mit sem Yormak le. sőt ellenkezőleg: 
ha létezésének aníuylag rövid idős zakát. s ~z ezen icl.ő alatt ~) ért f~u,Ye~ 
ercdménveket tekintjük. úgy futMag fölernhtett adataim a fürdohely ~rant~ 
rn éltáuyfasunkat, s az ennek sorsát intéző legfőbb kegyuri hatóság ~rúnti 
hálánkat csak növelik. Szil'esen és kehlünk mélyéből csatlakozunk. urann. a 
hála és köszöllet azon érzületeihez. melyeket ezell ki.~s fürdőhely derék polsúrai 
a vallás- és közoktatásügy élén ú lló T r e f ö r t Agoston miniszter ur irá~1t 
tauusitottak. midőll jól talált cliszes mellszolwút maradandó emlékül a szep 
park lüváló helyén az 1883. év nyarán felállitották. 
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Honunk délkeleti részének csaknem végpontján fekvő Buziás fürdőhely 
igazgatósága . nehéz feladatot vállalt magára, midőn a tudomány komoly 
férfi ait. honunk jeleseit a debreczeni utolsó vándorgyűlés alkalmával ezen 
szerény hely meglátogatására fölkérte, mert ezen meghivás a vándorgyűlésen 
megj elenők magyaros fogadtatásán kivül a szellemi és tudományos törekvések 
és igények kielégitését is föltételezi. Ugy hiszem, tisztelt uraim, mindnyájunk 
nevében örvendetes megelégedéssel nyilvánithatom. hogy a fényes és vendég
szerető fogadtatás várakozásunkat felülmulja, s hogy a fürdőhely üde gyógy
forrásai tudományos buvárlatainkra elegendő tért nyujtanak. 

Azon diszes, de egyuttal terhes feladattal szemben, melylyel a nélkül, 
hogy ezen kitüntetésre számot vagy ezt komoly foglalkozásaim keretén belül 
lehetőnek tartottam volna, az utolsó vándorgyűlés elnöki minőségben felruházni 
kegyes Yolt, akár a megelőző gyűlések nagyhirií elnökeinek, s ezek között 
az utolsó debreczeni vándorgylílés elnökének. Révész Bálint püspök ur ő 
méltóságának hazafiúi és tudományos érdemeit tekintsem, akár pedig azon 
szakavatottságot mérlegeljem, melylyel ezen vándorgyiílés hirneves férfiai 
eddig bírtak. s melyeknél fogva engemet érelemben és tudományban túlhaladtak, 
valóban aggodalom fogja el keblemet, ha valjon mint avatatlan, mint a 
természeti tudományok dilletáns kedvelője , a személyembe helyzett bizalomnak 
és a kitüntetés elfogadásával karöltve járó várakozásnak megfelelni lrépes 
leendek-e? 

A tisztelt vándorgyűlés kegyes elnézése iránti · erős hitem és szolgálati 
készségem tisztasága aggályaimat végre eloszlatta. 

Ezen két 1rnizs védelme alatt tehát az elnökséget elfoglalva, a tisztelt 
vándorgylílésnek hálás mély köszönetemet jelen tem ki a megtiszteltetésért, s 
tapintatos támogatásukat kikérve, a magyar orvosok és természet\'izsgálók 
XXIIl. vánclorgylílését ezennel megnyitom. 

n. 

Ifj. Ormos Zsigmond, Temesmegye alispánja beszéde, 
melylyel a magyar orvosok 6s természetvizsgálók XXIII-ik 

vándorgyűlésének tagjait üdvözölte. 

Méltóságos Elnök úr ! Mélyen tisztelt Vándorgyíílés ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1886. évi XXITI-ik vándor
gyülése ezen alkalmából nekem jutott a szerencse, hogy Önöket uraim itten, 
a vándorgyűlés tagjait, a tudományok egyik legkiválóbb ágazatának hazánkban 
hivatott képviselőit Temesmegye közönsége nevében mint annak alispánja 
üdvözöljem . 

. Érzem e kitüntetés fontosságát s ezzel szemben erőm csekély voltát, 
cle erőt ad a legtisztább örömérzet a felett, hogy én üdvözölhetem Önöket 
'remesmegye nevében mint oly férfiakat, kik a tudományoknak hivatott kitartó, 
nagy eredményeket elért munkásai, kikre nemcsak mi és egész Magyar
ország büszke, h~gy fiainak vallhatja, hanem bámulja és irigyli tőlünk a 
külföld is. mely Önökben a magyar hazafiakat a tudós és író eayesitett 
képében méltányolja. 

0 

Végtelen öröm tölti el keblemet, hogy alkalmam nyilt Önök iránt 
mindenkor érzett tisztelet és nagyrabecsülésnek hangos nyilvánitására s 
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szavaimban a hazafinak büszkesége szólt Önökhöz, melyet az Önök látása 
s áldásos működésük elért eredményeinek megszivlelése fokoz. 

Te_mesm~gye közönsége mindig meg]Jajol a szellem előtt. bánnely 
nemzet is vallJa fiának, de másrészt a tiszteletben, beesülésben és 11ódolatban 
nem enged az ország egy törvényhatóságának sem azon férfiak iránt, kik 
ug~anazon hazának szülöttei, ugyanegy eszmének bajnokai. egy és közös 
czel~ak hazánk szellemi felvirágzásának előmozditói. 

1843-ban történt, hogy e megyét először érte azon kitüntetés, hogy 
az orvosok és természetvizsgálók vándorgyfüésiiket itt tartották. Szép idők 
voltak azok! A nemzeti ujjászületés ideje s a nagy czélok elérésére irányzott 
ko1~1oly ~nunka kezdete azon szellemben. melyet a legnagyobb magyar. 
Szecheny1 István gróf inaugurált minden téren azon nagy eszmétől lelkesülve. 
hogy, .Magyarország legyen!"' 

Azóta 43 év telt el. Nagy· idő minden nemzet életében a X [X. 
szá~aclb~n, :melyben a világ, különösen a természettudományok s orvostan 
teren ónási haladást tett, melyben a nagy szellemek s kutatók évről-éwe. 
h?ról-hóra, napró~-uapra számos igen fontos felfedezésekkel s ujabb üchös 
v1vmányokkal lepik meg, s kötelezik örök hálára az emberiséaet. 

, Pöl?slege~nek tartom fejtegetni, hogy mily fontos átalakulásokat hozott 
letre, ~m.ly ;nely nyomokat hagyott e század munkássága minden nemzet 
szellemi eleteben, de el nem hallgathatom. hogy nézetem szerint sehol 
többet nem tett ~int éppen n~lunk; hol a szellemi munka tere. ha egészen 
elhagyatott nem. is volt, de JÓ reszben parlagon hevert. majd a csekél~ 
~zán;iú mun~ást is tartózkodásra szoritották a zivatarok. melyek nemzetünk 
eleteben l~eallottak. s melyek mind anyagi, mind szellemi téren nagy vissza-
hatást szultek. . 

De a ziv_ataro~ el~ultával a hivatottak új erővel fogtak a munkához. 
nem ~árva ehsme~·est, nem egyedül anyagi hasznot, jelszavuk a kitartás 
volt, faradságuk bere a nélkülözés s mindezek közepette eszményük a haza 
iiclve és szebb jövője. 

Ma már új nap fénylik reánk ! A szellemi téren pezsgő életteÍ 
talá_lkozunk ; a nemzet, bár óriási erőfeszítések árán iparkodik lépést tartani 
a világ f?lyásáv;il és haladásával, ma már oda jutottunk, hogy a külföld, 
leg~en bar - bennünket elé~·gé nen: ismerve. - ~llenesünk is, .egy és más 
te?ntetben, de egy~en n~m zarkózhatik el az igazsagnak mindent átható ereje 
elol, s ez annak. eJ1merese, hogy nemzetünk rövid idő alatt pótolta századok 
mulasztását, s kmvta létezése örök jogát s szellemi egyenlőségét a nemze
tek n~gy hazájában. 

„ Önök. uraim a munkások, kik évről-évre fáradságot nem ismerve, felf~
~e~o ~tra .mdul~ak. a. hazában, ismerni és méltányolni tanítják annak sokat :ro .~~?s.eit,. s~eps~ge~t, .ritka~á~~it.: s rámu~atnak azon tényezőkre, melyeknek 
kello ~itekes1tese es erve~1yes1tesetql nagy r~szben függ nemzetünk szellemi s 
a~~y~gi. gyarap_odása. Ezert mondok én Onöknek köszönetet Teme$megye 
koz~nsege nevehen. h,9gy ezúttal minket szerencséltettek s ezért mondom : 
Uraim! Isten hozta Oni:Yket ! 
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ITT. 

~zabadhegyi Sándor, kir. közalapitv urad. fötiszt. 
üdvözlő beszéde. 

Méltóságos Elnök úr ! Tisztelt Vándorgylílés ! 

Csak a körülmények által csekélységemre rótt kötelességteljesitésnek" 
érzése kölcsönözhetett bátorságot. az orvosok és természetvizsgálók vándor
gyiílését, annak tisztelt tagjait e kies fürdő területén a kir. alapít\' . képvi
seletében üdvözlendő, ezen tudós. disze~. körben szót emelni. Szép 
reményeket, nagy következményeket fűzünk Onök itteni megjelenéséhez, itt 
teendő észleleteik, tapasztalataik, és működéseikhez. Feljogosítanak erre 
minket a természetnek ezen fürdő területén rejlő ritka gyógyhatású források 
kincsei, Önök mély tudománya azokat észlelve. kutatva. elemezve, a leg
alkalmasabb. a szenvedő emberiségre ezen látogatást áldáshozóvá tenni! 
Derítsék fel tudományuk világával az itt rejlő természeti kincseket. ezen 
nemes feladatok teljesítésében hathatósan működve imádott Hazánk s az 
emberiség jólétére. mi hogy beteljesedjék, szivből kiv,ánorn, ~s itteni rneg
jelenésökért köszönetünket nyilvánitva van szerencsem a tisztelt Vándor
gylílést ismételve a legszivélyesebben üdvözölni. 

IV. 

Dr. Chyzer Kornél: Megemlékezés a vándorgyűlés elhunyt
jairól. 

(Előadta a XXIll-ik vándorgyűlés 1886. évi aug. 22-én Buziáson tartott 
megnyitó ülésén.) 

. ' 

Mélyen tisztelt Közgyülés ! 

A közügyet buzgón szolgálni, - akadályoktól vissza nem riaclra 
következetei:;en egy nemesebb czél felé törekedni,. - az anyagi .hasz1~ot. ne~n 
tekintve. az önérdek elhanyagolásával a haza Javára dolgozm, rnrnclig es . 
mindenütt elismerésre méltó cselekedet volt. 

Annál inkább kötelességünk nekünk magyaroknak az önfeláldozó mun
kásságot közelismer.és által megjutalm~zni, mert ~ig eg:y:·észt a lét~rt, v~ló 
küzdelemben a közeposztályban, melybol azon ferfiak, kiknek e~lek.et itt 
hálásan feleleveniteni óhajtjuk, váltak ki, a meg~lhetés terhe mi~drnká~b 
jobban sulyosodik az egyesek vállaira és szükségleternek arányában fokozó?1k 
a közügyeknek szentelt idő és munka becse és értéke ; másrészt mert vallJuk 
be őszintén, a materialismusnak és közönynek egy neme kezel tulsulyr~ 
vergődni hajdan mindenért a mi szép jó és magasztos oly könnyen lelkesüló 
fajunkban, mely zsibbasztólag hat társadalmunk haladására s hol az enn~~ 
eÚensulyozására törekvők igyekezete és működése kettősen számba veendo. 

De nem csak a hálának ilyetén való kifejezése, hanem az adott példák 
feltüntetése által való buzditás is inclitotta arra vándorgyfüéseinket, hogy az 
egyes gyülések közti időközben elhunyt jeleseink emlékét felelevenitsük. . " 

Jelen gyí.Hésünk közbejött akadályok folytán a szokot~nál hosszabb ido 
mulva ülvén csak össze, tisztemből folyó szomorú kötelessegem napról napra 
sulyosbodott. mert a kérlelhetleu halál a lefolyt négy év alatt aránytalanul 
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bőven szedte áldozatait azok közül, kik mint az emberiség és közmüvelődés 
, harczosai jelen intézményünk körén belül is igyekeztek hazánk haladásán 

lenditeni; s . mint ilyenek, bár rendszerint a közügyek számos más ága iR 
gyáRzolja vesztüket, körünkben első sorban a mi halottainknak tekintendők. 

Vef zteségünk igen számos és nagyon sulyos s én valóban képtelennek 
tartom magamat arra, hogy méltó kifejezést tudjak adni azon érzésnek. mely 
a veszteségek feletti elmélkedés közben elfog. 

Vesztettünk e szomorú em lékü négy év alatt ős és ősz bajnokokat. 
kik intézményünk bölcsőjét ringatták, kik a zsenge ifju egyletet nagyra 
növesztették, kik rajongással és egész odaadással csüngtek azon eszmén s 
részben nagy anyagi áldozatokkal is járultak megtestesitéséhez, hogy a haza 
orvosai és egyébb szakmáju tudósai a tudományt, mint az apostolok élőszóval 
te1jeszszék és vigyék szerteszét az ország különböző s legtávolibb részeibe. 
kik gyűléseink segedelmével óhajtották számosokkal a hazát és annak külön
féle kincseit megismerni és megismertetni; kik e kincsek értékesitésének 
kijelölése által a haza legmostohább vidékein lakók sorsán lenditeni s ez 
által a közvagyonosodást és a közjót emelni törekedtek. 

De vesztettünk ifjabb erőket, új harczosokat is, kik áthatva a példaadó 
elődök igyekezetének nemes voltától s buzdulva tetteik által hozzájok csat
lakoztak s felfogták és folytatták a munkát ott. hol amazok lankadó ereje 
az útba gördülő akadályokkal többé megküzdeni nem bírt. 

Azon férfiakat, kik gyűléseink útján is az emlitettern nemes czélok 
elérésére törekesznek, il1tézményünk az állandó központi választmány tagjaiul 
szokta megválasztani. 

Az utolsó négy éY alatt nyolcz ilyen választmányi tag vált meg 
tőlünk örökre. 

A első. kit e szomoru emlékü négy -év alatt vesztettünk: 

Zarándi Knöpfler Vilmos 
volt. 

Vele elsőrendü csillag hullott le az erdélyrészi orvosi tudomány egéről; 
de a .Székelyföld még többet is vesztett vele. 

Elvesztette azon férfiút, ki szükebb honában kartársai közül legmaga
sabbra emelkedvén, széles tevékenységi körében elkövetett minden tőle telhetőt, 
hogy fajunk eme legiparosabb, legserényebb, legkitartóbb. legmértékletesebb. 
de részben legmostohább és legszegényebb töredékét úgy anyagilag, · mint 
szellemileg előbbre vigye. . 
· S azon különböző állásokban, a miket egymás után betöltött, kedvező anyagi 

viszonyai és nagy szellemi tehetségei mellett talált is reá elég módot és alkalmat. 
Rövid, de változatos életrajz ez. 
Született 1815-ben Boiczán, a régi Zaránd-, most Hunyad-megyében. 

hol atyja kincstári orvos volt. Iskoláit Zalathnáu és Kolozsvártt. az orvosi 
tanfolyamot Bécsben és Pesten járta. 1841-ben már mint orvos- és sebész
tuclor, szülész és szemészmester a gyakorló orvosi pályán volt, s egymás 
után mint Zaránd- és Hunyad-megyék főo1:vosa, majd mint kincstári bánya
orvos Nagyágon. Zalathnán és Offen-Bányán működött 1848-ig. 

E közben ismereteinek gyarapitása s otthon való értékesit.hetése nem 
. h.agyá. nyugodni, s ismételt utazásai alkalmával bejárta az ország más bánya
v1déke1t. s a nyugatot, hol különösen a fürdőket és kórházakat tanulmánvozta. 

1848-ban ősszel nagyobb külföldi utról hazatérvén, azon a téren lépett 

- 69 -

a haza szolgálatába, a hol legnagyobb szükség rnlt önfeláldozó hazafiakra, -
nemzetőr-százados lett Zalathnán. Később mint orvos szolgálta végig a 
szabadságharczot Bem, Czecz és Gál Sándor táboraiban. 

A harczi zaj elnémulván, Knöpfler ismét Zalathnán van mint bánya
orvos. de már 1850-ben Maros-Vásárhelyt találjuk mint a Székelyföld 
főorvo8át, hol élte fogytáig mfiködött. . 

Mig előbb bányaorvosi minőségében, szűkebb körben inkább csak orvosi 
hivatásának és a tudománynak névRzerint a földtannak élt, melylyel kiváló 
előszeretettel s behatóan foglalkozott : MarosYásárhelyt nem volt a közügynek 
oly ága, a melyben tevékeny részt nem vett volna. Csak úgy buzgólkodott ő 
betegei körül és kórházak létrehozásán, mint megyei és városi kö.zügyek. az 
egyház. iskola és jótékonysági intézetek felvirágoztatásán. 

A haladást a közvagyonosodástól elválaszthatlannak tartván, szabad 
idejét ennek gyarapítására is forditá s ő volt egyik megalapítója a maros
vásárhelyi takarékpénztárnak is. 

Vándorgyfüéseinkben igen tevékeny részt vett s még igen kevé::;sel 
halála előtt. mely 1882. szept. 28-án 67 ~ve8 korában ragadta ki körünkből. 
is gondolt reánk. midőn az azon éri april 24-ikén tartott állandó központi 
választmányi ülést a Maros-Vásárhelyt ujonnan épült 150 hetegre készült 
közkórház ünnepélyes megnyitására meghívta. mint azon intézet vezető elnöke. 

Ez volt emberbaráti nemes igyekezetének megkoronázása s a meghivás 
hattyudala. 

Mfiködése oda irányult. hogy az ismereteket te1jeszsze. a természet
tudományt népszerüsitse s a gyakorlati élet számára értékesítse s ezt 
mindenek felett gyííléseink révén is óhajtotta és vélte elérhetni, a mint 
azt a ,Reform" napilapban 1871-ben Magyarhon orvosaihoz és természet
tuclósaihoz intézett lelkes nyílt levelében hangoztatta. 

Nevével már az 1844-ben tartott kolozsvári gylílés munkálataiban is 
találkozunk. midőn N agyágról értekezett. 

A szabadságharcz után csak 1863-ban újból engedélyezett gyfüéseink 
majd mindenikén közrem1iködött. 1863-iki pesti gyűlésünkön tartott "te r rn P.: 
szettudomány és a gyakorlati élet" cziműbeszédjénekeme vég-szavait 
• ü:junk és beszéljünk népszerüleg ; keressük fel az ipar és gyárak munkását. 
őt oktatandók, miként sokszorosithatja munkaerejét. készítményeit; miként 
teremtse gazdagabbá, szeblJé és jobbá s miként tegye a természet tevékeny
ségét a háztartásnak és jólétnek hű szolgájává, s igy teremtsünk mi is 
természettudományt a ház. mező, mlihely és a közélet számára" ő nemcsak 
phrasisként hangoztatta. de a szerint cselekedett is. 

Ezt igazolják minden ily irányu dolgozatai, a melyekkel gylíléseinket 
ékesitette. llyen volt, a most emlitetten kivül a m.-vásárhelyi . gylílésen. 
melynek titkára volt, tartott ékes emlékbeszéde Schmidl Adolf. Láng Ferencz 
és nestorunk Zipser András felett, kiknek iránya és tevékenysége hlí illustratiója 
volt az ő fent emlitettem kedvenczeszméjének; ilyen volt az aradi gylílésen 
tartott • az é 1 e t és az ember" czimli előadása. s ilyen. de e mellett kiválólag 
gyakorlati frányu s a gyakorlati élet szükségleteit a közegészségügy terén 
mérlegelő volt az előpataki ülésen tartott beszéde, melylyel azt mint elnök 
megnyitotta. 

Közegészségügyi törvényünk akkor (1875) még nem volt meg s minden 
oldalról javaslatok tétettek annak szerkezetére nézve. Megnyitó beszédében ő 
kifejezést ád ott reményének, ,miszerint nem fog megint egy oly törvény 
létesittetni, mely talán csak mint egyoldalu, az annyira zilált hazai közegészségi 
állapotainkon segiteni nem tudó irott malaszt törvénytárainkat szaporitandja." 
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Csalódott: és csalódása annál keserlí.bb volt , mert mint képviselő 
pártfegyelemnél fogva még fel sem szólalhatott ellene s épe~ annak az ellenke
zőjét érte el. a miért az előpataki gyfüésen ily törvényJavaslat tárgyalása 
alkalmával buzgólkodott. 

De nemcsak itthon fáradozott ő a tudományokért és azok népszerüsi
téséért; felkereste ő a külföldet is, hogy hazánkat megismertesse. 1862-ben 
a német orvosok és természetvizsgálók Bécsben tartott gyűlésének mtmkála
taiban is találkozunk ily irányu dolgozatával: "G e o g no s ti s c h-b a 1neo1 o
g i s c h e S k i z z e n a u s S i e b e n b ü r g e n" czim alatt. 

A tevékeny~ég, mit Knöpfler kifejtett, több oldalról elismerésben részesült. 
1865-ben megkapta a királyi tanácsosi czimet s később a vaskorona renddel 
diszittetett föl. De jelentékeny polczra emelkedett polgártársai szemében is, 
kik őt 1875-ben Maros-Vásárhely egyik képviselőjéül választották. 

Mindig dolgot.ott, hogy használjon. Kövessük példáját. 

Második tagtársunk, kinek elvesztését fájlaljuk : 

Montcdt•gói Albert Ferencz, 

ama daliás alaku, lánglelkü , eleven kedélyü, sokoldali müveltségü s idegen 
származása daczára a rajongásig magyar agg tudós. kinek emléke bizonyára 
közülünk soknak lelkében él s ki a 4 évvel ezelőtt Debreczenben tartott 
gylílésünkön még megjelenvén, nemes önérzettel és buzdítólag emlegette 
barátai körében, hogy vándorgyfüéseink majdnem mindenikén jelen volt. 

És íme e nagy szellemnek, a mindig eleven humorú kedves csevegőnek. 
gylíléseink páratlan barátjának és erős oszlopának ma már csak emléke lebeg 
közöttünk, melynek úgy vélek legméltóbban hódolni, ha visszatekintve tudo
mányos sikerekben gazdag hosszú pályájára. fölelevenitem életének küzdelmeit 
törekvéseit s igyekszem kimutatni működésének sokoldaluságát. 

Született 1811-ben Klagenfurtban. Első oktatója édesanyja volt, azután 
egy k~plár; a többit magának köszönte. 

0 a szó szoros értelmében self-made-man. 
Atyja mint katonatiszt Egerbe áthelyeztetvén, tudósunk mint gyermek 

itt ke~dte nyelvünket megismerni és megszeretni. Katonai pályára volt szánva, 
de az ifjú szivében kiolthatlan vágy támadt a mathematika és természettu
dományok iránt s minden szabad idejét ezek tanulmányozására forditá. 

Apja 1' itt e 1 Pá 11a1, az egri csillagvizsgáló igazgatójával közelebbi 
barátságba lépvén, ez döntő volt az ifjú sorsára. 

Tittel nagy ékesszólással ecsetelvén előtte a csillagászat fényes eredményeit 
és sokoldalú hatását, magával ragadta a rajongó ifjút nem csak a csillagokba, 
de a budai egyetemi csillagvizsgálóba is, melynek igazgatása 1824-ben 
Tittelre bizatott. Albert 15 éves korában már ösztöndíjas csillagvizsgálói 
gyakornok volt s ugyanakkor a pesti egyetemi bölcsészeti tanári kar előtt az 
összes mennyiségtani tudományokból fényes sikerrel vizsgázott. 

A lánglelkü ifjú előtt, ki oly korán tudott útat törni magának a földön. 
az ég utai sem maradtak sokáig járatlanok s alig hogy bemélyedt a csillagok 
tömkelegébe, már is sikerült neki új üstököst fölfedeznie, mi által nemcsak 
a tudományos, de a legmagasabb körök elismerését is kiérdemelte és figyelmét 
magára vonta. 

Tittel 1831-ben a cholera áldozatául esvén, a csillagda vezetését az 
akkor 20 éves ifjú vette át s öt évig mint helyettes kezelte. 1836-ban segéd-
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csillagásznak s öt énel későbben az időközben bölcsészettudorrá felavatott 
Albert a csillagtan és felsőbb földmérés rendkívüli tanárának neveztetett ki 
az egyetemre, s ugyanazon férfiú, kit a nagy Széchenyi a budai csillagdának 
látogatása alkalmával 1830-han buzdított a magyar nyelv alapos elsajátítására, 
két év mulva már magyarul irta csillagászati czikkeit a közhasznú ismeretek 
tárába s mint egyetemi tanár egyike volt az elsőknek. kik a tudományt hazai 
nyelvünkön és ékesen hirdették tanítványaiknak. 

Ő, ki a második pesti gyűlésen 1842-ben _a kettős csillagokról tartott 
előadását méa bocsánatkéréssel kezdé, ha nyelvhibákat követne el s ezeket 
mondá: "rem

0
élem. hogy a jó Isten áldásával jövendő gyí.ílései?kben. ál~ott 

új hazám nyelvével már jobban tisztában s gyakoroltabban elhetm kepes 
leendek." Beváltotta szavát s oly tisztán s ékesen beszélt és szónokolt új 
hazája nyelvén, i;iint kevés m~s tudós. . , , . , , , 

1837-ben reszt vett a nemet orvosok es termeszetvizsgalok Prágaban 
tartott gyűlésén, a mely után Német- és Olaszországot járta be. . 

1842-ben V. Ferdinánd király küldte ki a német orvosok és termeszet
Yizsgálók gyíílésére Mainzba s· innen a francziák ugyan~ly gyűlésére, Strass
burgba rándult, bejárva onnan Francziaországot és SváJczot. 

Az ezen gyűléseken tapasztaltak indit~ották őt ~rra, mi~ eze~~t~ll, ~ly 
kedvvel, szenvedélylyel és sikerrel üzött. t. i. a tudomanyok nepsze~·usitesere 
írásban és szóval. mi.re annál inkább volt hivatva, mert a szó hatalrnaval nagy 
mérvben rendelkezett. Még rögtönzött előadásai is az ékesszólás mintái voltak. 

A debreczeni gyiilésen is tanui voltunk ~nnek. El:r_naraclt _kir~nclulás 
folytán egy délutánunk kitöltetlen maradt. F,ellnvtuk az epe~ ebe~rol .JO''.,° 
Montedegót, hogy rögtönözzön népszerü elóadást a nagyreszt holgyekbol 
összegyült társaságnak. 

Nem kellett erre sokáig kérni. Előadása kedvencztárgyát csakhamar 
feltalálta szép hallgatósága szemeiben. azon örökké mozgó csillagokban: 
melyek oly sok komor rideg éjjelt megvilágítanak s melyeknek suga1:ai 
mélyebbre hatnak a testi világ minden határánál s közel két órán át beszelt 
és csevegett ékesen és szellemesen azokról a világokról, „a hova a nők csak 
ábrándközben szoktak a szó teljes értelmében eltévedni. 0 könnyed mo~orban, 
játszva vezette be hallgatóit a csillagos ég tömkelegébe, l~umorának felcsillámló 
fényével világot derítve az eltakartnak látszó titkokra is. 

Az ilyen előadás hasznát és nagy befolyását a müvelődésre. a tudomá?Y 
terjesztésére csak az képes felfogni, ki szemtanuja volt annak, hogy mily 
gyujtó erővel bir az olyan láng, mely mélyen érző kebelből fakad s melyet 
az ismeretek dús tárháza ápol és növel. 

Montedegónk mí.iködését. melylyel rendes viszonyok közt kedvenczterén 
kétségen kívül szakmája legelsői közé küzdte volna fel magát. szabadság
harczunk egészen megzavarta. 

Budavár ostroma alatt, a mi kevés vagyona volt és 24 éves tudományos 
buvárkodásának eredménye elveszett; ö csak a gellérthegyi csillagvizsgáló 
eszközeinek a legnagyobb életveszélylyel járt i!1egmentés~r~ gon~ol~. miket 
álruhában megszökött német főnöke a sorsra lnzott. *) Vilagos ot is meg-
fosztotta állásától. kenyerétől. . 

De voltak nemzetünknek nemtői legszomorúbb napjaiban is. llyenek 
egyike volt a fenkölt szellemű egri érsek. Bartakovics, ki visszaadta Montedegót 
a tudomfoynak és a kenyeret Montedegónak. 

*) A miiszerek megmentésének történetét lásd Heller Ágost czikkében „a Gellért
hegyi csillagásztorony" a tcrmész. tud. közlöny X. 332. lap. 
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Ez időtől fogrn, mint egri lyceumi tanár és csillagász űjból tudományos 
kutatásainak élt, de 1852 óta a könydárnoki tisztet is viselte. 

Vezetése alatt s a tudós főpap bőkezűsége mellett a könyvtár 21 OOO kötetről 
ötvenezerre szaporodott, melyekről ő mint kötelességérző férfiú bámulatra méltó 
~zorgalommal és kitartással 21 nagy kötetre teLjedő irott jegyzéket készitett. 

A csillagászati intézet szintén felelevenedett vezetése alatt. 
Irodalmi működését, a mint láttuk, még a harminczas évek elején kezdte, 

oly korban, midőn hazánkban a természettudományoknak s névszerint a 
csillagászatnak alig volt művelője. 

A Magyarországban 1827 óta megjelent naptárak tudományos részét 
legtöbbször ő irta, a mi pedig művelődéstörténetünk.re nézve nagy befolyású 
körülmény volt, mert voltak idők és sajnos, hogy talán még vannak is, hol 
a naptár különben mitveltségre igényt tartó egész családok egyedüli olvas
mányát képezte és képezi. A Győri naptárt 50 éven át szerkesztette, mihez 
az én életemnek is egy kellemes epizódja fűződik. 

Közel fél századon át folytonos összeköttetésben volt már az ezen 
naptárt kiadó családdal a nélkül, hogy személyesen ismerték volna egymást, 
rnig végTe győri vándorgylílésünk alkalmával róvta le a Sauerwein-család 
iránta rég érzett bála é8 tisztelet adóját, melyből nehány 8ugár reám érde
metlenre is, mint Montedegó akkori lakótársára esett. 

Ekkor volt alkalmam és szerencsém hos8zabb együttlét alatt nemes 
lelkét közelebbről megismerni s most érzem csak, hogy tollam mennyire 
gyeng~, annak méltó ecseteléséhez. 

0 irta a Szt-István társulat által kiadott encyklopaediába a csillagászati 
czikkeket; ő alapitotta az ,Egri értesitőt", mely ma ,Eger" czim alatt folytatja 
pályafutását. 1853-ban értekezést írt ,a nap re n cl szer r ő 1" s e nagy szakava
tottsággal írt tanulmány széles körben szerezte meg írójának az elismerést. 

Heves- és Külső-Szolnok megyék föld.rajzi és statisztikai viszony;:tira oly 
sok adatot gyüjtött össie és bocsátott közre, mint a mennyi hazánk kevés 
megyéjéről ismeretes. 

Lyceumi tanitványai ré8zére irt erőmütant. német nyelvtant és általános 
i_nagyarországi statisztikát, melyek mind hézagpótló munkák voltak. Megirásuk 
altal nagy szolgálatot tett a nevelésügynek. 

V ándorgyliléseinknek egyik úttörője, fáradhatatlan előb brevi vőj e s egyik 
legszeretetreméltóbb alakja volt. Azon kevesek közül volt, kik részt vettek a 
megalakitás nagy és nehéz munkájában, a megszilárditás harczaiban. 

. Négy évtiz~den át majdnem minden gyűlésen megjelent s előadásai 
rumdenkor a legerdekesebbek közé tartoztak. Az emlitetteken kivül a XJI-ik, a 
rimaszombati gylílésen az álló csilagok távolságainak meghatározásáról s a gömb
háromszögtan alapigazságainak leszármaztatásáról tartott szakszerü előadást. 

Az 1868-iki egri gyűlésnek nemcsak titkára volt s nemcsak ő szerkesztette 
~eves- és K.-Szolnok-megyék monographiáját, cle annak egyik igen értékes 
reszét a megye földrajzi visszonyairól is írta, értékesitve hosszu időn át 
gyüjtött tapasztalatait. 

Ugyanitt tartotta emlékbeszédét Tittel Pál egyetemi tanár és csillagászról, 
megragadó ékesszólással ecsetelve benne volt mesterének érdemeit. Hálájának, 
gyö~géd szeretetének nyilvánulását látjuk eme beszédében azon férfiú iránt, 
a ki a tudományok körül szerzett kiváló érdemei mellett neki vezetője, 
útmutatója volt, első tárva fal előtte a csillagászat nagyszerű titkait. 

Kedélyének elevenségét megőrizte folyton s mély tudománya kivívták 
részére az elismerést, a jók és nemesek tiszteletét, a dicsőséget; - szive, 
kedélye meghóditotta részére mindenki rokonszenvét. 

\ 
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Azok közül való volt. kiknek lelkületét a szár~'?. tudománynyal való 
foglalkozás nem tette sivárrá. ellenkezőleg nála mer volt a math~matikához 
szükséges megfontoltság. a szőrszálhasogató pontosság; ~le nem h1ánY,~ott„ .a 
költészet meleg szeretete sem. melynek nemcsak baratJa 1rolt, de mmeloje 
is, kinek nem eO'y alkalmi költeménye aratott sikert s Petőfi. Mindszenty és 
má::;ok költeményeiből sokat ültetett át ügyes tollal a német irodalomba. 

Érdemei s jeles egyéni tulajdonai folytán 1872-ben Heves- és K. Szolno~
megyék kir. tanfelügyelőjévé s később királyi tanácsossá neveztetett ki. 
Keclvencztárgyával a csillagászattal foglalkozva, iró asztalánál érte utól a 
szélhüdé8. mely mozgalmas életét kioltá 1883. augu~ztus 8-kán. 

U gy balt meg mint ajó katona a harcz mezején, a sötétség elleni hart;zba1;. 
A vállaira sulyosodó évek nem voltak képesek kitartó munkakedvet 

megtörni. Csak akkor szünt meg kutatni a mindenség titkait, mikor az 
enyészet tette rá kezét. 

Reá valóban alkalmazhatjuk: Sic itur ad astra ! 

Harmadik nagy veszteségünk: 

Bogdándi Sztupa Gyö1·gy. 

Azok közé tartozott, kik a jótékonyság szolgálatában álló tudományos, emberba
ráti vagy nemzeti czélokért alakuló egyesületek s · egyáltalában a közügy körül 
szerezték érdemeiket. melyek által egy sorba állanak hazánk legjobbjaival. 

Azt a feladatot választotta magának a közügyek terén, mely legtöbb 
felelősséget, ügybuzgalmat és kitartást igényel, de a legkevesebb jutalmat 
szerezi s épen ez a dieső8ég. 

Az utolsó 3 évtizedben nem volt jótékonyczélú mozgalma a fővárosnak 
és az országnak, melyből Sztupa kimaradt volna; az ő működése összeforrott 
mindenikkel s köteles hálával be kell vallanunk, hogy nem egy intézménynek 
felvirágzása 8Zorosan egybeforrt az ő nevével. . 

Született 1812-ben Nagyváradon, román nemzetiségü, neme8 földbutokos 
szülőktől. Iskoláinak szülőföldjén s Pesten való elvégzése után gyógyszerész 
mesteri oklevelét 1837-ben szerezte meg. Ezután több évet töltött Esztergom. 
Pozsony, majd Bécs gyógyszertáraiban. 1846-ban Aradon szerzett gyógyszertárt 
s két évvel későbben megvette Pesten a mai kalvintéri gyógyszertárt, s ezen 
időben kezdődik nyilvános szereplése s a hazafias cselekedeteknek és alkotások
nak ama hosszú lánczolata, melyek nemcsak a fővárosra, hanem az egész 
országra kihatottak. 

A szabadságharcz alatt már ott találjuk a J ózsef-váro8i nemzetőrök 
:;orában mint azok kapitányát. Jellemző az ő egyéni tulajdonaira, hogy már 
ily hamar megtudta szerezni polgártársainak bizalmát, tiszteletét. 

Ama szomorú napokban, mikor mindenkinek ' 'olt mit siratni s mindenki 
hordott szivében vérző sebet, Sztupát sok zaklatás érte, sőt két izben rendőri 
felügyelet alatt is állott, mert hazafias gondolkozásmódját és érzelmeit 
sohasem tudta annyira eltitkolni, hogy ki nem hívta volna maga ellen a 
hatalom haragját. 

De azon percztől kezdve. melyben a nemzet önállóságát, alkotmányát 
visszakapta, a legőszintébb hive volt az uralkodó háznak s 1867-ben már ott 
találjuk a koronázási ünnepélyességek rendező bizottsága élén, mint annak 
alelnökét és főrendezőjét. 

Tizennégyre rug azon intézmények é::; egyesületek száma, melyeknek 
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pénzügyeit kezelte. s a közvagyon, melynek gondozása reá- bizva rnlt. több 
mint fél millió. Csak kettőt akarok ezek közül kiem elni. melyek körül legtöbb 
érdemet szerzett. ha ugyan lehet erről szó nála, a ki mindenért annyi példás 
kitartással buzgólkodott, a mi gondjaira volt bízva. 

A magyar gazdasszonyok árvaháza Battyányi és Damjanich özvegyein 
kivül, kiválólag neki köszönheti azon előnyös helyzetét, hogy ma 100 árva 
részesül ott teljes ellátásban és nevelésben. E két nemeslelkü úrnő, az 
ügyefogyottak eme két nemtője és Sztupa soha nem pihenő gondoskodásának 
köszöni annyi száz leánya a hazának; hogy megmenekülve a szegénység 
nyomasztó súlyától, munkakört nyert és lelkükbe oltatott az erény, a szép 
és jó ismerete, mely egyedül tartja fenn a szegényeket az élet küzdelmei és 
megpróbáltatásai között. 

Másik kedvencze a mi intézményünk volt. 1869-ben a Fiumébau 
tartott vándorgylílés választotta pénztárnokává s élete utolsó perczeig viselte 
e tisztet annyi odaadással, önzetlenséggel. a melynél többet nem áldozhat 
ügyünknek senki. De nemcsak buzgó pénztárnoka, hanem egyik legkedvesebb. 
le~él~nkebb alakja is volt vándorgylíléseinknek. Az ő elevensége, mozgékonysága, 
n11nd1g élénk kedélye mindenüvé magával vitte az élénkséget s a mily buz
galommal vitte a pénzügyeket, épen annyi vállalkozó szellem és kezdeményező 
hajlam volt benne arra is, hogy a vándorgyi'.Hések tudományos köz- és szakülései 
után a, kedélyesség, a jó kedv se hiányozzék az összesereglettek közül. 

Eletének utólsó éveiben még egyé])bre is kiteijedt soha nem · pihenő 
tevékenysége. A főváros zajának és porának egyik üditő oáza. a Széchenyihegy 
(Svábhegy) neki köszöni mai rendezett állapotát, mint ki a főváros által annak 
gondozásával megbizatván, hihetetlenül rövid idő alatt azt oda emelte, a hol van. 

Tevékeny élete, ügybuzgalma mindenki tiszteletét és nagyrabecsülését 
meg:,;zerezte részére :,; mig polgártársai az által adták szeretetük és tiszteletük 
jelét, hogy 1875-ben Fehértemplom országos képvi:,;előj évé , majd diszpolgárává 
választották, addig az uralkodó régi nemességéhez a bogdándi előnevet s 
1868-ban a Dl. osztályu vaskorona-rendet adományozta neki évtizedekre teijedő 
közhasznu munkásságának elismeréseül. 

A kérlelhetetlen halál Széchenyi-hegyi nyaralójában virágágyainak 
gondozása közben lepte meg, hol legszebb virágának, a bálványozásig szeretett 
leányának kaijaiban adta ki nemes lelkét 1884. szeptember 10-ikén. 

Sztu11a példát ad9tt a világnak, hogy lehet valaki jó román és a mellett 
lelkes magyar hazafi. Aldott legyen emlékezete ! 

~ egyediknek el vesztettük: 

Say Mórt, 

kiváló vegyészt és tanférfiút. kinek tevékenysége főképen e két téren érvényesült. 
Született 1830-ban Székesfehérvárott. Bölcsészeti tanulmányainak Pesten 

való befejezése után a mérnöki l)ályára készült s mint ilyen részt vett 184 7-ben 
a buda-székesfehérvári vasut-vonal kitüzésénél. A szabadságharczot mint tüzér 
szolgálta végig Dembinszky alatt. Hazatérve atyja mellett gyógyszerészkedett 
~ egészen a vegytannak szentelte magát. 1855-ben nyerte el már mint gyógy
szerészmester a vegytudori oklevelet Bécsben s közvetlenül ezután a pesti 
egyetemre a vegytani tanszék segédének neveztetett ki. Három év mulva a 
budai főreáliskola vegytani tanára, tiz évvel később ezen iskola aligazgatója, 
1870-ben pedig igazgatója lett. 
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Mint egyetemi tanársegéd alapos tudományos készültsége. szakmájában 
tanusitott kiváló ügyessége s barátságos megnyei·ő modora által megnyerte 
az egyetemi hallgatók vonzalmát és szer~tetét a legnagyobb mértékb.en. Későb? 
mint tanárnak világos, értelmes s mrnden alapossága mell~tt is egys~eru 
előadási modora nagyon alkalmas volt arra, hogy a chem1át hallgatóival 
megkedveltesse. 

A közoktatásügy terén felmerült mozgalmakban mindég élénk részt vett; 
hasonlóul a közoktatási tanácsban, a középiskolai tanárok egyesületében, a 
tanárvizsgáló bizottságban s mint fővárosi bizottsági tag a fővárosi iskola
ügyekben, nemcsak hivatalos állásánál fogva, de polgári kötelesség érzeté
ben is. 

Az irodalom és képzőmüvészet nagy pártfogója s imerője volt . Német-, 
Franczia-, Angol-, Olasz- és Görögországban tett utazásai nagy mérvben 
hatottak müizlésének és általános nagy müveltségének kifejlődésére. 

Hatásköre mindinkább teijedt, elfoglaltsága szaporodott, mert 1870-hen 
az országos tanárvizsgáló bizottságba vizsgáló taggá. két évvel később a vi~i
városi tanitóképző igazgatótanácsába rendes taggá neveztetett ki. 1870-78-ig 
a pesti hadosztályi iskola hadapródjai és a nagy közönség számára is tartott 
népszerü kisérletes előadásokat. 

1884-ben a közoktatás terén szerzett érdemeinek méltánylásául a kormány 
a pestvidéki tankerület főigazgatójává nevezte ki; sajnos azonban, hogy e :,;zép 
állást, melyben az ő szorgalma, nagy tudományossága bizonyosan sok maradandó 
értékü cselekvényben nyilvánult volna. alig egy évig viselhette. 

Lrodalmi és tanügyi buzgó munkálkodásáért. ő Felsége által a Ferencz 
József lovagrenddel lett kitüntetrn. 

Tudományos munkásságának eredményei közül a természettudományi 
társulat által. melynek alelnöke, majd Yálasztmányi tagja volt. pályadijjal 
koszoruzott "Tizenöt j elesebb magyar buzafaj vegytani elemzése" czimü 
munkája s négy kiadást ért "a vegytan alapvonalai " czimü müve igen számot 
tevő termékei mai napig is irodalmunknak. 

Az orvosi könyvkiadó társulat részére Fresenius elemző Yegytanának 
minőleges részét forditotta, s "A budai ivóvizek elemzésé "-ről értékes 
munkát irt. 

Budapesti XX-ik nagygyűlésünkön az egyik titkári tisztet Yiselve . élénk 
részt vett annak ügyeiben. s azóta mint az állandó központi választmány 
tagja nem szünt figyelemmel és érdeklődéssel kisérni minden mozzanatát 
gyüléseinknek. Budapest monographiájában, mely a XX-ik nagygylílés alkal
mából látott napvilágot "Budapest ásványvizei és fürdői" czimü nagyérdekü 
tanulmányát tette közzé, összehasonlitó táblázatokat állitva össze ásYányvizeiről 
s részletesen méltatva fürdőit. 

Ő elemezte és irta le a lippai ásványvizet, a nyiregyházi sóstó vizét és 
~zámos budai keserüviz forrást. 

1881-82-ben tette közzé keleti uti rajzait s az utóbbi évben tartotta 
nép:,;zerü felolvas ás át "a gyufa történetéről" a természettudományi társulat 
estélyén. Az említett míívein kivül számos részint idősz eríí, részint tudományos 
dolgozata látott napvilágot, mind megannyi méltó bizonyságai n gy tudomá

. nyának és képzettségének. 
Az Akademia 1869-ben választotta levelező tagjává s egy évvel később 

foglalta el székét Liebig "A z állati é l et és a nn a k forrása" czim1í 
mun kálatának ismertetésével. 

Tevékeny élete 1885. március 11-dikén ért véget. 
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Ötödik elhunyt tagtársunk 

Murn.közi Rózsay József, 

kiben a szemedő emberiség és a haza minden áldozatra kész emberbarátot és 
hazafit, a tudomány edzett és tapasztalt bajnokot zsidó lütfelekezete a felvilárro
sodás és magyarosodás felé minden erővel törekedő előharczost, s a m. orvo;ok 
és természetvizsgálók vándorgyűlése oly férfiút vesztett. kihez hasonló ügy
buzgalmú barátja és napszámosa lehet valaki ez intézménynek, de lelkesebb 
és lelkiismeretesebb senki. 

Gyűléseinknek a szabadságharcz után való újbóli megkezdése óta a 
,Mun~álato)>:ban" senki nevével nem találkozunk oly gyakran mint az övé
vel, ki majd levél- és könyvtárnok, majd pénztárnok, hol titkár. hol al
elnök. hol kiállítást rendező, legtöbbször értekező, de mindig mozgó. buzdító 
fáradhatatlan és odatörő, hogy ez intézmény magasztos feladatának mentül 
nagyobb mérvben megfeleljen. S ha csak kis részben is megoldottuk a 
~n!tha~1 feladatunkat, úgy az érdem oroszlánrésze Rózsayé, kinek neve 
mtezrnenyünk történetével örökre összeforrt. 

Született Lakompakon, Sopronmegyében 1815-ben ; szülei azonban pár 
h~nap rnulva . Csáktornyára költöztek, hol atyja gróf Fesztetich Lászlónál, 
r;nnt ,uradalm~ orYos nyert alkalmazást. Az orvosi tanfolyamot Budapesten 
e~ Becsben Yeisezte s 18~0-ben orvostudorrá avattatott. Ezután Németország 
lnreseb~ orvo~1 egy~temeit látogatta meg tanulmányozás okáért. 

Vissza ten:e Becsbe. a közkorháznál mint másodorvos 2 1/; éYig mliködött. 
1~'1?-ban. haza ,.iött„ hog~ . tu.~ományát itthon ~rtéke~itse. Az első magyar 
numsztenum tabon kórhaz1 foorrossá neYezte k1. 18;:,0-ben Pest városánál 
mint dolog- és szegényházi onos nyert alkalmazást. Ez időtől kezdve sokat 
fáradt az ~gggyámolda ,felállitásának érdekében s nagy része van abban, 
~~og!. 18~6~ban az Erzsebe,t-agggyámo!da megnyittatott, melyhez később az 
o surgetesere 50 beteg szamára kórhaz lett csatolva. 

, , ~zámos járvány al~tt vezetett járványkórházakat s 22 évig a Rókus
korhaz1 fegyenczosztály es a fogház orvosa volt. 

. 18?1-be.n a pesti izr. kórház igazgatását is átvette s nagy buzgalmat 
fejtett ki az izr. hitközség szegény betegeinek érdekében. 

Gyiíléseinken való szereplését már érintettem. 
, ;I... pesti IX-ik vándorgyűlés évkönyYében két értekezéssel szerepelt .A 

Yer~dcnyrendszer és légző szervek aggkori változásai kórboncztani és élettani 
tekintetbe?" s "A pekleniczai hegyi kátrány Muraközben" s ezen időtől 
kezd 1 e mrnden éYkönyrben találkozunk értekezéseivel. 
. Legnagyobb buzga~ommal tanulmányozta az aggok betegségeit s teljesen 
ism~rve a tudomány Ujabb kutatásait is, azoknak megfelelően dolgozta ki 
a. nE~áb~ kóres~teket .. A fővárosban uralkodott cholera-, hagymáz- é8 
h1~lojárvanyokról is több izben tett közzé értekezéseket, értékesítve azokban nagy 
teiJedelmü tapasztalatait s éles megfigyelés utján levont következtetéseit. 

De nem c~ak az orvostudomány körébe tartozó értekezésekkel gazdagi
tott,a Munk~latarnkat, hanem ~ természettudományi szakosztályok ülésein is 
terekeny res,zt. rett s fentemhtett dolgozatán kívül a pekleniczai hegyi kát
rányról, a gyón gyfüésen a budai Széchenyi keserüviz-forrásról tartott értekezést. 

Ezen értekezésein kiriil 87.ámos dolgozata jelent mecr magyar és német 
nyelren, s munkáink száma meghaladja az 50-et. 

0 

, Vándorgylíléseink hat évkönyvének szerkesztésében vett tevékeny részt. 
Evek hosszú során át volt levéltárnok s a XVI-dik, Herkulesfördőben 
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tartott gyíílésnek alelnöke volt. Ugyan itt ajánlott fel 200 frtot egy "a rér 
el- és kiválasztásáról, ki- és átizzadásáról" írandó munkára. 

Mindez azonban csak vázlatosan tünteti fel azon tevékenységet, mel.ret 
yándorgyfüéseink ügyében kifejtett. Sajnos, hogy, annak részlete;-ésébe, idő
szűke miatt nem bocsátkozhatom. Épen olyan faradhatlan tevekeuyseggel 
működött a társadalomban felmerülő mozgalmak érdekében is, buzditra, 
lelkesitve mindenütt s áldozatkészen uy uj tlra az anyagi segélyt valahányszor 
arra szükség rnlt, s több mint 27 .OOO frtot tesz ki azon összeg, melyet 
közművelődési és jótékony czélokra hagyományozott. 

A mily tág volt műk?dési köre, a m.ilY fára~hat~.anul , tört, mindig 
kitűzött czélja felé, a mennyire támogatott mmden szep torekvest. epen oly 
hőren nyujtották felé minden oldalról .az elisme~·és!, a ki,tüntetés~.' , , . 

1867-ben Pest-Pilis-Solt megye tiszteletbeli foorrnsavá, a kozegeszseg1 
tanács megalkotása alkalmával ann~k rei1dki''.üli .t~gjáv~ ~eveztet~é~ „ki. 
később ennek kebelében mint cholera-referens es mrn1szten biztos múkodott. 

Tagja volt sok bel- és külföldi tudós egyletnek s 1864 óta a magyar 
tudományos akademiának is. 

A fejedelmi kegy is elismerés~~! rolt bokros ér~e~1e~ iránt. ~.86?:ban 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjet, 1869-ben a kHaly1 tanácsosi cz1~1et 
és 1881-ben a lli-ik osztályu rnskorouarendet s vele a magyar nemesseget 
muraközi előnévvel nyerte . . 

Meghalt 1885-ben Balaton-Füreden. hol megrongált egészségének 
helyreállitása végett időzött. „ . , . „ „ 

Mig gy(íléseink intézménye fenálland, az o neve is e 1 ni fog korunkben. 

De nemcsak korosabb taotársaink közt aratott a halál; javában munkás. 
középkorn nemzedékünkből is 

0 

kiszedte áldozatait. Ezek egyike : 

Faludi Géza, 

az ismert és közszeretetben állott budapesti gyermekorvos volt. 
Született Budapesten 1840-ben, gymnasiurni tanulmányait Budapesten 

R az orvosiakat is ugyanitt végezte. Orvostndorrá 1864-ben avattatott fel. 
Már pályájának befejezése előtt ki~áló előszeretet~t tanusitott a gyermek

gyógyászat iránt s 1863. a~,g~sztus 1-en már a , szegeny ~-yei:mek-kó1;?~.z~~n 
találjuk őt segédorvosi minosegben. hol három even át rnrnt ilyen mukodott 
Bókai János tanár mellett. 

Onnan a jeles mester oldalán kiti.~nően kiképezve kikei:ülv,én, 186~ -ben 
april 1-én a főyáros VI. kerületében 11y1lvá:10s grer~ekgyógy1~t~z~~et nyitott. 
melyben haláláig kitartó ügybuzgalommal es szep s1kerrel mükodott. 

A gyermekgyógyászat terén szerzett gyakorlati és irodalmi tevékenysége 
és érdemei jutalmául, 1883. ápril 14-ikén az egyetemen ezen tudományszak 
maaántanárául lett képesítve. 

" Faludi különösen gyógyintézetének felállitása és fentartása. által érde
melte ki a szenvedő emberiség háláját. Élete és tevékenysége, on'os1 tüdomáuya 
ayakorlásának, tovább fejlesztésének s általában a közügyne~ volt szentelve. 
" Irodalmi miíködését kora i(juságában kezelte meg. s mióta a gye;·mek
kórház segédorvosává kineveztetett. folytonosan tudományos megfigyelesekre 
fordította minden szabad idejét s eleinte a gyermekkórházban tapasztaltakról 
adott havonkint közleményeket, felhasználva ezen alkalmat arra, hogy a 
ritkábban előforduló eseteket tüzetesebben leilja és tárgyalja. 
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Később saj{it intézetéből közölt eseteket, mindég figyelemmel kisérre 
az orvosi tudomány, de különösen a gyermekgyógyászat előhaladását. Igen 
számos irodalmi dolgozatai leginkább a magyar szaklapokban s különösen az 
Orvosi Hetilapban jelentek meg, de többeket külföldi szaklapokban is közölt. 

A magyar o,n 1osok és természetrizsgálók legutolsó XXI- és XXII-ik 
nindorgyiíléseiben tevékeny részt vett. 

Igen jellemző nemes gondolkodásmódjára és független lelkületére a 
legkedvezőbb l'ilágot veti, hogy épen akkor lépett ez ügy buzgó védői és 
előharczosai közé. midőn legi11kább folyt ellene az izgatás, s midőn több 
oldalról hirdették, hogy Yándorgyűlései11k már csak egy elmult kornak an'tlt 
maradványai. 

A szombathelyi gyűlésen "A valódi hártyás gégelob kezeléséről" érte
kezett; bő tapasztalatainak, éles megfigyelésének eredményét dolgozva fel s 
részletesen ismertetve az általa alkalmazott gyógyeljárást. különösen kiernell'e 
a calomel alkalmazásánál észlelt meglepő sikereket. Debreczenben "a resorciuról 
hasmenéseknél" tartott figyelmet geijesztő előadást. · 

Ezeken kiliil megemlitem itt még néhány kiválólag gyakorlati értékű 
dolgozatát a gyermekgyógyászat köréből. Ilyenek: .A garat mögötti tályogról," 
.A salicylsav hatásáról," .A diphteritisről," .A mellkas C8apolásáról gyerme
keknél." .Az orbáncz kezeléséről," .Az agy és gerinczagy buroklobról" stb; 

Nagykiterjedésü gyakorlata és tudományos munkássága mellett is talált 
időt a közügyekben és politikában élénk résztvételTe. s polgártársai fővárosi 
bizottsági taggá választották s a Terézvárosban sok ideig volt a függetlenségi 
pártnak tapintatos elnöke. 

Munkakedvét, derült hangulatát az akadályok és nehézségek sem voltak 
képesek megtörni. Megtudta nyerni betegeinek bizalmát, szivessége által maga 
köré csoportositá ismerőseit, polgártársait, s barátai az áldozatkészségig 
számithattak reá; s mind ez haladó tudományával párosulva megszerezték 
részére még azok tiszteletét is, kiket a körülmények nem hoztak közvetlen 
közelébe, kik nem ismerték kedélyének melegét, szivének jóságát. 

Munkás életének közepén 46-ik évében 1885 junius 17-dikén halt el, 
a szenvedő emberiség és a fejlődő tudomány nagy veszteségére, nekünk pedig 
kettősen érzett fájdalmunkra, mert alig nyertük meg, már is el kellett rnsziteni. 

Második tagtársunk kit a halál élete delén ragadott el köriinkből : 

Pollák László, . 

nagyváradi jeles onos s a biharmegyei közkórház osztályos főon· osa \'Olt. 
Született 1839-ben N agy1áradon. Középiskolai tanulmányait ugyanott 

befejezve 1857-ben Bécsbe ment az onosi egyetemre. Szerencsés áuyagi 
körülményei megengedték, hogy minden más foglalkozástól menten. gond uélkül 
élhessen feladatának s erős akarattal, legjoblJ igyekezettel tanult és dolgozott. 
1863-lJan onostudorrá arnttatrán katonai szolgálatba lépett, de a gondolko
zásában és tetteiben függetlenséghez szokott férfin nem sokáig maradhatott 
ott, hol a tudományos müködést a paragrafusok korlátai közzé szoritja a 
szigorú fegyelem. Következő évben meg1·ált a katonaságtól, külföldi tanulmány
útra indult, hosszabb időt tölti' e Berlinben. 1865-ben visszatérve N agyvá•raclon 
telepedett le, a hol 1867-től 72-ig mint n\rosi kerületi orros működött sok 
üdvös reform keresztülvitelét sürgetve és elősegitre. Működésének legkedvesebb 
tere azonban mégis . a biharmegyei közkorház belbeteg-osztálya rnlt. hol · 
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naponként órákat töltött egy-egy érdekes idegbeteg mellett s éles megfigyelése 
és gondos tanulmányozása által nemcsak saját tudáskörét bővitette, de a 
ritkább kóresetek közlése által az idegkórtan irodalmát is gazdagította s 
magvas tartalmu, választékos nyehezetü czikkeit ép oly szivesen közölte az 
• Orvosi Hetilap", mint az .Archív für Psychiatrie" és .Archiv für Klinische 
Medizin"-ben .• A váltóláz és tünetes felpir" .• A vittáncz és reszketeg-Jiüdés·. 
"A csúzos ta1jagról," "A beszéd aggkéregbeli góczbántalmairól," "Zur Frage 
der Nervositat," ,Multiple Herzsklerose des Hirns und Rückenrnarks" és még 
számos czikke igen értékes s nem egyszer új adatoknak jutatta birtokába az 
irodalmat. Az orvosi gyakorlat és társadalmi müködése nagyon elfoglalták 
idej ét, de folyton égett benne a vágy, hogy anyagot gyüjtsön az iclegkórtan 
megírására. 

Sok érdeme rnn a biharmegyei orvos-gyógyszerész és természettudo
mányi egylet felvirágoztatása körül is, melynek eleinte titkára volt, később 
előadásainak. közléseinek és buzgóságának elismeréseül alelnökévé választatott. 

Vándorgyűléseinknek szintén te~'ékeny és buzgó tagja volt s részt rett 
iigyeinek vezetésében. Az 187 4-diki győri vándorgyiílésen az államorrosi 
szakosztály jegyzője volt s az országos közegészségi tanács által beteijesztett 
törvényjavaslat tárgyalásakor bemutatta a biharmegyei orvos-gyógyszeréf!z
egylet által kidolgozott javaslatot s felolvasta az általa benyujtott indokolást. 

Sokoldalú tudományos miiködései közben talált időt a társadalom 
mozgalmaiban is teYékeny részt venni s minden jó és nemes törekYés előhirői 
közt ott találjuk. Tevékenységének. ügybuzgalmának és tudományos érdemeinek 
méltánylása sem késett; Biharmegyének és Nagyvárad szab. kir. városának 
tisí,teletbeli főorvosává neveztetett ki. s a belügyminiszter az országos közegész
ségi tanács renclkivüli tagjává nevezte ki. 

A köztisztelet és szeretet által környezett férfiú 1886-ik évi februar 
2-án tüdősorvadásban halt meg. nag}' l'eszteségére a hazai tudományosságnak 
és kedyeR Rzülől'árosának. 

, . Legüjabu veszteségünk 

Uodogb Albert, 

ki~ akkor_ ra~~dott . ki körünkből a mostoha sors, midőn orrosi pályájának 
mrntegy vegczelJán rnrnt országos közegészségi felügyelő hivatva lett Yolna 
ezen .állá,sában szerzett _tapas,ztalataira J1ivatkozva sok közegészségi bajunk 
elhántásara a kezdemenyezest megtenni. 

Született 1829-ben N emes-Bikken. Mürelt és nemes gondolkodásu 
szüle~ ~ fogé~ony lelkű _ifjünak minden képzettséget igyekeztek megszerezni. 
s m1don M1skolczo.n es Kassán a gymnasiumi .tanulmányokat befejezte, 
Debreczenbe ment a Jogi ismeretek megszerzésére. Majd Szemere Bertalan és 
Palóczy László követek patvaristája lett s e két nagy szellem közelében. 
hatásuk alatt fejlődött lelkülete. . 

1848-ban. midőn a haza oltárán mindenki sietett letenni áldozatát. 
honvéddé lett s midőn Világosn_ál véget értek a nagy napok, mint főhadnagy 
Yá~t 1!1eg fegJ'.vei:étől. A szom?rú epilog után semmi kilátást nem nyujtott 
a JOg1 pálya, azert Pestre, maJd .Becshe ment az onosi pályára s 1855-ben 
nyerte el az orvostudori oklevelet. 

Eleinte a borosjenői kerületi kórház orrnsa \'Olt; 1855-ben pedig 
Nagy-Szalon tán főonossá Yálasztották. 

lf 

- . 



- 80 -

Az alkotmányos idő bekövetkeztével visszatért szülő megyéjébe s Csáthon 
lakrn egyik megyei főonosnak választatott. Az abszolut kormány alatt 
lemondott állásáról; 1867-ben pedig ismételten megyei főorvossá lett. 

Képzettsége, kellemes modora, s minden téren énényesülő tevékenysége 
a köztisztelet és szeretetet a legtágabb körben megszerezték számára. Ház:i 
gyíílhelye lett a megye és környék legjelesebbjeinek. Miskolczon nem fordult 
meg m{frész vagy ismert nevü egyéniség, ki házánál ne lett volna sziYese11 
látott reudége. Borsodmegye és Miskolcz város társulatai, a polgári egyesület. 
daláregylet, borsodmegyei orvos-gyógyszerészegylet s ezeken kivül az 
országos községi és körorvosok segély-egylete vetélkedve siettek élükre 
emelni s az elnöki tisztséget kezébe tenni le. 1869-ben a honvédség ujjá
szervezésekor a 48-ik honvédzászlóalj ezredorvosává neveztetett ki. Mind 
ezen mlíködési tér nem volt elég pihenni nem tudó lelkének. s törhetetlen 
munkakedve új és új czélokat keresett. hogy azoknak legnemesebb odaadással 
éljen. 1870 óta hét ref. egyháznak volt főgonduoka és az alsó-borsodi 
egyházmegye világi tanácsbirája. miközben a miskolczi ref. egyház pénzügyi 
viszonyainak rendezésénél. mely egy jobb jövő alapjául szolgál, elévülhetetlen 
érdemeket szerzett magának. 

Majd ifjúságának első ideáljához tért vissza s a politika kezdte mind
inkább foglalkoztatni; a miskolczi függetlenségi l)ártnak elnöke lett s hogy 
nézeteinek, politikai meggyőződésének teijesztésére tágabb tért nyerjen. a 
,Mi s k o 1 c z" czimü hetilapot alapitá. 

Politikai működése tulajdonképen 1879-ben kezdődött. midőn a hajdu
höszörményi kerületben függetlenségi programmal országgyűlési képviselőYé 
választatott: az országházban leginkább a közegészség ügyeinek tárgyalásai
nál emelt szót, erélyesen sürgetve a hiányok onoslását. melyeknek fel
ismerésére sok éven át szerzett gyakorlata és főorvosi működése alatt elég 
tere nyílott. 

1885-ben országos közegészségi felügyelőnek neveztetvén ki, működése 
oda lett terelve, hol leginkább érvényesithette orvosi tudományát és sokoldalu 
ismereteit. Három évtizedre teijedő orvosi gyakorlata alatt megismerve az 
ország elhanyagolt közegészségügyének minden oldalát, minden hiányát, tudta 
az akadályokat és nehézségeket, de lankadatlan munkakedve és törhetlen 
akarata záloga volt annak, hogy működésétől a legjobb eredmény. legszel1b 
siker volt várható. 

Enynyi különböző működés mellett is talált elég időt arra, hogy vándor
ay(íléseink ügyeinek előbbreritele körül kiváló érdemeket szerezzen. 
0 

Már 1866-ban Pozsonyban ott láttuk. s azóta majdnem minden gyfilé
sünkön megjelenve, mindenütt és mind.enbe.n é!énk részt ~1 ett, sz~k~lé~eiuen 
előadásaival, administratiójában mint tisztnselo; s tág~s _,ismeretkoret ep ugy 
felhasználta, mint nem riadt vissza a munkától sem, 1mdon a magyar orrosok 
és természetvizsgálók gyűléseinek érdeke forgott . szóban. . „ .. 

1869-ben Fiuméban mint titkár szerepelt, szerkesztve a napi kozlonyt. 
"A Darwin elmélet ismertetése" képezte tárgyát a m,egnyitó ülésen ~a1;,to~t 
értekezésének. Minden oldalról megvilágítva ez elmeletet, a meggyozodes 
hangján ismerte el annak igazságát. . , . , „ " , 

Győrben a XVII-ik nagygyfüésen "a h1ganykeszitmenyekrol . ert~ke~ett, 
méltó helyet kijelölve eme szerelési módnak a társadalom egyik fergenek 
leghathatósabb gyógyszerei között. , , . .. 

Mármaros-Szigeten 1876-ban a nagygyűles egyik alelnoke \'Olt s a 
megnyitó közgyűlésen tartotta meg értekezését .Az onostudomány befolyásáról 
a közművelődésre", rámutatva a kettő között fenálló szoros összefüggésre .. 

1 

1 

1 

· ~ 

1 

--· 81 -

Az 1882-diki debreozeni nagygyűlésen újra alelnök volt s itt olvasta 
fel .az átöröklés és öröklékenységről" irt értekezését, utalva azon köteles
ségekre. melyek mindenkire hárulnak, ha utódait a testi elsatnyulás, a 
szellemi és erkölcsi sülyedés átkaitól meg aka1ja menteni. 

Figyelembe véve értekezéseinek tárgyait és az irányt, melyet azok 
kidolgozásában követett, azon meggyőződésre jutunk, hogy nemcs.ak az orvos
tudós, hanem a politikus is szól azokból mindannyiszor, mert nemcsak az 
egészség, de a társadalmi s közvetve az állam bajainak orvoslása is foglal
koztatja. 

E sohasem pihenő, minden nemesért és jóért lelkesülő férfiú sem 
kerülhette ki ama szomorú végzetet, mely legtöbbször az élet delén szólitja 
el épen azokat, a kiknek minden óníj<L a n1u11kának. az emberiség javára van 
szentelve. Meghalt folyó é\1i ápril 14-én. nehezen pótolható ürt hagyva 
maga után. 

És most mélyen tisztelt hallgatóim. miután leróvtuk a hála és kegyelet adó
ját e nyolcz öröm- és bajtársunk emlékezetének, engedjék meg, hogy még álta
lánosságban szóljak néhány szót imént röviden vázolt életökről, működésökről. 

. A mi viszonyaink régtől fogva igen sokban elütők a rnüYelt nyugat 
viszonyaitól úgy a társadalmi mint a tudomáuyos téren, minek okát leginkább 
két körülményben találom. 

Mert míg egyrészt a nyugat nyugodtan fejlődhetett és fejlődött akkor, 
midőn hazánk századokon át saját létéért folyton küzdve egyuttal Yédbástyát 
képezett számára a barbarság ellen. másrészt számra nézre sokkal keYesebben 
Yagyunk általában s ebből kifolyólag sokkal kisebb számu nálunk az értelmiség 
s különösen a szellemi tőkéből élők száma, semhogy juthatna belőlük csak 
megközelítőleg is annyi az egyes szakmák külön műrelésére mint a hány ily 
kizárólagos szaktudóssal a művelt nyugat dicsekszik. 

De meg egyes igen kevés állást a fővárosban leszámítva, mely az 
abstract és exact, de nem gyakorlati tudományokkal kizárólag foglalkozónak 
tisztességes kenyérkereseti módot nyujt, a legtöbb okleveles ember, kinek 
saját vagyona nincs, nálunk társadalmi viszonyainknál fogva nem érheti be 
azzal. mit a vidéken rendszeresített ily nemü szerény tudományos állások 
nehi nyujtanak. 

Innen van az. hogy nálunk aránytalanul kevés a kizárólag egy szakmának 
élő tudós s annál nagyobb azon tudománykedvelők s részuen miívelők száma. 
kik kenyérkereseti tudományos foglalkozásukon kiYül szabad idejüket a 
foglalkozásukkal rokon tudományoknak szentelik; de terrnészet~s, bog~ 
azokban nem vergődhetnek a tökély azon fokára, a melyre az Juthat, k1 
kizárólag egy irányban halad. 

S mert, mint mondám, általában kevesen 1·agyunk, nálunk a közügyek 
mindenféle neme is igényli azok erejét, kik a külföldön nyugodtan saját 
szakmájuknak élhetnek. 

Ezeket előre kellett bocsátanom annak indokolásául, hogy miért nem 
idézhettem én elhunyt tagtársaink életéből világra szóló felfedezéseket, s 
kénvtelen voltam beérni oly cselekedeteik és oly tevékenységök ecsetelésével. 
mely a n1i szük. kis világunk. édes magyar hazánk boldogítására s felYirá-
goztatására irányult. . „ . 

E téren lehet sokat, igén sokat tenm, de eleget soha. De ok mmd
annyian megtettek minden tőlük telhetőt s igy híren betöltötték kötelességüket. 

Tudomány tekintetében kérésem emlékök érdekében igen szerény. 
6 
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Alkalmazzuk reá legalább halhatatlan Eötvösünknek "Gondolataiban" leirt 

eme szavait : , · h · 
.A ki a tudomány körében semmi újat nem tal.~lt is, anen~ i:urn-

dia csak azon ösvénye11 tartotta magát, n;elyen elotte _ m~sok Jáitak, 
le~alább az által érdemli utódainak köszönetet. hog~· az osvenyt. melyet 
h;sznált. tágasabbá s járhatóbbá tette.• 

Dr. Schwimmer Ernő: Rendszerek és divatok az orvosi 
tudományban. 

(Előadfo a XXIIl-ik vándorgyülés 1886. évi aug. 22-én tartott megnyitó 
ülésén.) 

Igen tisztelt gyülekezet ! 

Mai értekezésem tárgya az orvo~i tudomá1~yok mezejének_ egyik. leg
fontosabb fejezetét öleli fel, a mennyiben azon „nán!.okat foglalJa magában, 
melyeket ezen tudomány év~záz,~~?k?n keresztul . kovetet~.' .~ · a ~nely.~k .. ~ 
bnvárkodásnak és a gyakorlati mukodesnek azok ;,11md.enkon Jelleg~t kolcs?. 

·· te'k A rendszerek komolv czéltudatos felfogast Jeleznek; a divat pedig 
llOZ • • , l' b' ' tk t. 1 · k 'bb külső alakra. a burokra es nem a enyegre n 'ona . ozassa . 
m a a · ' 't 'l' l ' 1 A mennyiben azonban kitűzött tárgyam egymmyu m~g~ ~ e,se ~eza_gosna e 
látszanék, azért inkább annak minden oldalról való meg1teleset szandekozom 

megkisérteni. ulá t "lt··tt ·1 ' 
Minden emberi intézmény, mely meghatározó alak s o. o , a ve emeny 

megváltozásának van alávetve és szer~~jük ~s az állandóságot ;,is~zamarad~s~rnk, 
a változásokat pedig haladásnak Jelezm. Igy van ez a ;,n~veszetben, ig~ a 

olitikában, igy a tudományokban. Ne~ lehet tehát csod~lm, ~a a tudomany 
~o· es mezején időről-időre, addig meg nm~ hall?tt ve,l_e~e,nyek!rnl. ~agy 
kŰlönös nézőpontokkal találkozunk, melyek ÚJ. es_zmeket, UJ n·~n~oka~ tárna~ 
fel. Ezzel nem azt mondjuk, hogy ezek mrndig helyesek es J.~~ is, mert 

· d' legn'J'abb a leo·iobb gyakran azonban a legeidekesebb. 
nem mm ig a t>J ' ' 1 kitó ' k 
A szokatlan és különszerű sem mindig új. miután számos ~ta a esz~en~ -
nyomai az emberi gondolkozás legrégibb idősza~aiba ".1ssz~vezethetok, es 
csal- véo'hetetlen nagy időközökben merűlnek fel meg addig_ ki nem gondo~~ 
és ism~·etlen eszmék, melyek az emberiséget a szelle1;1i ~nnnká~ság UJ 
pályájára vezetik . • Az ember e k sz e 11 e mi t el-~ e t s egei l~ aJ ,dn e n~ 
minden időben ugyanazok volt,ak/ mond~a Locke a ~w,lcsesz, m: 
leahelyesebben jellemzi, hogy a gondolkozas es az. erkolcs ,alapelye_i ev.~záz~do~ 
ót~ kevés .változást szenvedtek, a mint e~t mi~1de11 nep, regi bolcs~rnek 
iratai igazolják is. Ez azonban sem 3: termeszetvizsgá~atra, sem ~~n~k 1;1rnket 
· elenleg foglalkoztató ágára, az orvosi tu~omáuyra nezve nem bu ervenye}. 
·1ifoo-v ez minő változásokon ment keresztííl, s hogy e~en tudomány ~el~ogasa
bai~· minő változások foglaltak helyet, azt az orvosi tudomány tortenelme 
bőven illustrálj a. 

I. 

Ha az emberiség feladatául juto~~ munkás~~g tanulmány?zását. o-a 
természet tüneteinek tanulmányozásával osszehasonhtJuk, ugy találJuk. ho"'y 
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az utóbbinak ismerete sokkal ténylegesebb alapokon nyugszik, mint az 
előhbié. Azon csudálatraméltó működés, mely a csillagok futásában, a föld 
mozgásában, az állat és növényvilág életében nyilvánul, oly állandó egymás
utánban és egyformaságban történik, hogy minden philosophiai és metaphysicai 
ellenvetések daczára. melyeket a legrégibb időktől kezdve a leguj abb időkig 
a buvárkodó és gondolkozó emberek emeltek, még sem lehetett tagadni, 
hogy a természeti erők állandó, megszakitás nélküli müködése vaskövet
kezetességgel történik. 

Durva tudatlanság, értelmetlenség és gyermekies babona uralkodtak a 
korábbi emberi nemzedék felett, s kezdetben a természet minden jelenségei 
mystikusoknak és talányszerüeknek tűntek fel. Az előrehaladó tudás, a 
mivelődés és polgáriasodás által tisztult tapasztalás, a korábban mély 
babonaságban leledzett véleményeket tudományos alapokra voltak képesek 
emelni, s megtanitották a természet törvényeinek megértését és meg
magyarázását. 

Az emberi nemnek a faj nemesitésére, és az egyén valamint az ez 
által teremtett intézmények tökéletesítésére irányzott munkásságánál ugyanazon 
törvények látszanak uralkodni, mint a természeti tünemé11yelmél, melyek 
azonban más alakban lépnek hatályba. és teljesen érthető· a bölcsé~·zek által 
oly gyakran és sokféleképen tárgyalt, de ma még el nem döntött s egy 
könnye11 el sem dönthető vitás kérdés : vajjon szabad akaratunkból mozogha
tunk-e, és szabad akaratunk szerint cselekedhetünk-e. vagy egy a természet 
által előirt terv szerint éljük-e le életüuket. 

A v é 1et1 e n tanával, minden egyes egyén életében homlokegyenest 
ellenkezésben áll a s zab a d akaratról · szóló tan. Az első felfogás szerint 
egy magasabb hatalom vezeti gondolkodásunk és cselekvésünk módját. nz utóbbi 
szeri11t urai vagyunk sorsuuknak, testi mozgásainknak és szellemi képességünk
uek. A mai természetvizsgálás nem ismeri el a végzetességet, a mely életünk 
felett uralkodnék. A próféták miívei, a költők dalai, melyek a képzelet 
világában mozogva, az embert mint egy megfoghatatlan hatalom játék
lalJdáját tüntetik elő, s minden saját tevékenységét, minden tudatos akaratot, 
egy szükségszerü parancsnak, egy felettiínk álló gondviselésnek következ
ményéül tekinték. a kedély. a hit. a vallás szempontjából megnyugtató 
és kibékitő erejöket mindenkor megtartották. s hadd találjon ezekben az 
önmegadó és hivő ember oly gyakran megszomoritott kedélye jövőben is 
megnyugvást és vigasztalódást! A szabad vizsgálódás azonban az ember 
munkásságát az egyén bensejéből igyekszik megmagyarázni; a szellem 
életéből. a jellem lényegéből igyekszik levezetni, és miután a lélek a kül
világnak bennünket környező tárgyaival állandó érintkezésben van, ennélfogra 
ezeknek reá való hatását nem lehet el nem ismerni. A természetnek mint 
világnak törvényeivel, az egyén szabadsága, annak minden nyilatl„ozásában 
szemben áll, de hogy az akaratnak ezen szabadsága feltétlen-e, azt eldönteni 
nehéz volna. „Az akarat, függjön az bárminő itélettől," mondja La mar c k, 
"soha sem tökéletes szabad, mert az általunk formált itélet, azon elemek 
együtthatásának szi.lkségképeni következménye, melyek azt előidézték." Ha 
tehát az ember olyan okok benyomása alatt áll, melyek cselekvéseit 
befolyásolják, sokszor öntudatlanul azon hitben cselekszik, hogy szabad és 
szabadon é\·ezi magát, de a lélek működése mégis meghatározott irányban 
fejlődik. mely gondolkodási tehetségünk természetétől függ. Ilyen példáúl a 
teremtés legmagasabb rejtélyeinek megfejtése utáni törekvés. 

Az emberiség története tanitja, hogy a kiváló szellemek leghőbb 
törekvése volt minden dolgoknak ős okát, ős forrását .kifürkészni. Haller 
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Albertus mondja hogy ,A természet bensejébe teremt e t t 1é1 e k 
be n e m hatol.• Ezen állitás mély igazságot rejt magában. és az a 
buvárkodásnak nem akadályul. hanem mindenkor buzditásául szolgált. Az 
ember minden éleselmüséggel, minden erélylyel igyekezett tudása körének 
bövitésével a megismerés határait kiteijeszteni. buvárkodási képességét 
fokozni, s minden dolognak, mit a kimeríthetetlen természet teremtett, 
lényegét a maga értelme és szelleme szerint kifürkészni. A mi csak él és 
van, minden, a mit érzékeinkkel megfoghatunk, a buvárkodó ember kezébe 
jutott. A véghetetlen világűr, melynek megmérhetetlen térségében számnélküli 
világok mozognak, a föld legmélyebb belseje. melynek méhében az életet 
és romlást rejtő erőnek izzó parányai teljes mlíködésben vannak, mindig ép 
úgy tárgyát képezték az állandó tanulmányozásnak. mint a többi szerves és 
szervetlen világ szerkezete. A holt kő, a zöldelő füszál. az élő állat, a. mikrosko
picus világ szemmel láthatatlan csirái, mindannyian méltóknak mutat
koznak a buvárkodásra. Az ember kutató szelleme nem ismer külömbséaet 
a megvizsgálandó tárgy lényének rangja és nagysága tekintetében. Felszántja 
és átbarázdálja a munkának minden mezejét. tudvágya kifogyhatlan erővel 
vezeti őt nemzedékről nemzedékrn a folytonos buvárkodáshan, és az ~mber 
büszkén tekinthet vissza azon viv:mányokra. melyeket a titokteljes és talány
szerü természettől tehetsége által küzdött. De a megismerés határai nem 
végnélkülie~. azoknak megvan a magok czélja, melyen túl minden szellemi 
munkásság megakad. és ezen határok a szellemi életnek azon mlíködésé
ben feküsznek, melyet é s z n e k nevezünk. 

Az észben, magasabb szellemi életünknek forrásában. különbözö mlíkü
dések összesége egyesül, melyeket külön-külön értelemnek. emlékező, itéli:í, 
képzelő_ tehetségnek neveznek, s a melyek mint B a i n ') helyesen jegyzi meg. 
nem mmt elkülönített folyamatok, hanem mint lelkünk összerőinek különböző 
alkalmazásai tekintendők. Az ész vezette az embert mindazon szokások és 
képességek ápolására. melyek a tudomány és a hit, a mlívészet és a moral. 
a törvény és az erkölcs összfogalmát képezik'), és a melyek összeségükben 
mint müvelődés és polgáriasodás emelkedtek érvényre. Parányi kezdetekből 
kép"-ődött a rendezett tudás és cselekvés, kezdetleges állapotokból fejlődtek 
mffvelt viszonyok. Igy támadtak az állam és a társadalom, igy a tudomány. 
s igy alkotott az ember magának törvényeket. melyekhez cselekvését és életét 
alkalmazta s igy küzdött a reá leselkedő romboló erők mindazon kellemet
lenségei ellen. melyek a megtartásban mint a rombolásban eayformán nagy 
természetben jelenkeznek. " 

A romboló természeti erők egyik leglényegesebb faja a"- élet-nyilvánu
_ lások befolyásolásában nyilatkozik, mely a teremtett lények munkásságát és 
szervezetét (gépeze.tét) megkárosítja._ Ezen erő, mely heves és gyors módon 
vagy lassu es szehd alakban, ott mrnt a természet féktelen miíködése, emitt 
mint az idő foga minden létezőt megtámad, tárgya azon harcznak, melyet 
a természetvizsgálók minden időben elismertek, de a melv csak akkor 
nyert nyomatékos kifejezést, s lett az összes müvelt emberiség· közös tulaj
donává a midőn Darwin a , létért való küzdelem" kérdését nagyjelentőségii 
munkáiban felvetette. 
, Darwin eszméje azon nagy igazságot tartalmazza. hogy az összes szerves 
~s ~zerv~,tlen természetben. a gyengébb fajok és teremtmények, a hatalmasabb 
es eleterosebb elemekkel való küzdelemben megsemmisülnek. de egyszersmind 

') Geist und Körper. Internationale Wissenschaftliche Bibliothek. Li;ipzig 1874. p . 100. 
' ) Tylor, Primitive Culture. London, 1873. 
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azon értelmet is magában foglalja. hogy mindennek a mi teremtetett a 
természeti erők ellen állandóan készenlétben és védekezésben kell lennie. 

Nem te1jeszkedhetem ezuttal ki a természettudományok azon nagy 
mezejére. mely a természet ezen jelentőségteljes állapotával foglalkozik.; 
szemlélődésünk tárgyául egy sokkal korlátoltabb kört választottam. a midőn 
az ember testi és lelki jólétéről, és az egészségnek, az embert minden 
oldalról ostromló s a betegségeket előidéző káros befolyások elleni küzdelem
ben való fentartásáról, valamint azon tanokról fogok szólani, melyek azoknak 
elhárítására szolgálnak. · 

Mi a betegség? A betegség lényege igen sokféleképen határoztatott 
meg, de ezen meghatározások ugyancsak igen gyakran módosultak. Nem a 
képzödések szabálytalanságában. nem szabálytalan érzésben, nem a fájdalomban 
jelentkezik azon állapot. melyet betegnek nevezhetünk. hanem az egyes 
szerveknek. Yagy az egész szervezetnek azon változásában, mely a míiködések 
egyensúlyát megzavarhatja. Tehát a szervezeti miíködés zavara az, a mit 
helyesen betegségnek nevezünk. 

A betegség fogalma ezen értelemben ugyan igen tág. miután az emlí
tett zavarok oly lényegtelenek is lehetnek, hogy az egyén áUa1rnta betegnek 
alig nevezhető. Ez azonban nem igen vehető tekintetbe, mert az ember. mint 
minden állati lény a legkisehh elemek összegéből, sejtekből lévén összetéve : 
a betegség tulajdonképen már a sejtrnííködés zavarával kezdődik, és a neve
zett elemi zavarok nagyobb vagy kisebb száma alkotja meg a betegség kór
tani fogalmát. 

A sejtélet zavara és annak a szabályos mliködéshez való visszatérése 
közötti kiegyenlitésről maga a természet gondoskodik az által, hogy az 
alkalmatlan elemeket kiveti s ítjakat alkot. Ha az ujonnan képződötteknek 
az elavult és elhasznált vagy mííködésükben használhatatlanná vált sejtek 
elleni győzelme maradandó, a betegség is végét érte s annak helyére az 
egészség lép, és ha nem. a rendes állapot tartósan szenved, a sejtek sza
bályszer{í mííködése megszakitva marad és mentől nagyobb a beteg sejtek 
száma, annál csekélyebb a testet összealkotó elemeknek összetartása és 
viszonhatása. A betegség tovább tart, és végre minden mííködés megszüné
sére. a test feloszlásái·a. a halálra vezet. Mi tehát a természet hatását nem 
csak abban l~~juk, hogy káros befolyásokat előidéz, hanem abban is, hogy 
azokat enyhíti. vagy megszünteti. 

A .természet ezen törekvését már régtől fogva ismerték. régebbtől 
fogva. mmt magát a gyógytudományt. Ez azon a szervezetet fentartó el'Ő, 
n~elyet röviden é 1 e te~· ő n e k neveztek, mely elnevezés ugyan a természet
nzsgálók által el lett itélve. mert a szervezet életére és tenyészésére semmi 
különös erőt nem kívántak megállapítani, s nem tudtak kiÚömbséget tenni 
a nehézkedés, a vegyrokonság ismeretes természettani erői és a villamos, 
erőmíívi. és vegyi tünetek között, melyek a világnak és világ szervezeteinek 
gépezetét összetartják. Annyi bhonyos, hogy az ugynevezett életerő, melyet 
M o 1 e s eh o ~ t és B ü c 11 ne r óta képtelenségnek mondanak. mint egészen 
önálló valami nem gondolható. "A szervezetekben - mondja Du b o is 
Re y m o n cl 1

) -- az anyagrés,.,ecskékhez semmiféle új erők nem jönnek, 
semminemű erők, melyek azokon kivül is hatékonyak ne volnának; nincsenek 
tehát olyan erők, a melyek az életerő nevét megérdemelnék." Meg kell 
engedni, hogy ezen felfogás teljesen jogosított és mennél tovább haladtak a 
buvárlatok az élettanban, annál inkább el kellett ismerni, hogy az egyes 

') Cntersuchungcn iiber thierische Electricitii.t.. Berlin 1848. 
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szervezetnek minden működése ismeretes természettani erőkre vezethető 
vissza. A szervezetnek előbb érintett azon irányiata. l1ogy annak megzavart 
egyensulya ismét helyre állittassék. hasonlóképen egy természeti erőből 
magyarázható meg, melyet természeti gyógyerőnek nevezünk. a mi alapjában 
véve csakis vegyi, vagy erőművi, villamos, vagy kü lmlívi lehet. · 

Hartmann E du a r cl "Die Philosophie cles Unbewussten" czimlí 
szellemdús vizsgálódásaiban. a természeti gyógyerőben lévő ismeretlennek is 
beható tanulmányt szentelt. Tudjuk, J1ogy a legalsóbb renclü állat-alakoknál, 
~zok anyagának minden elveszett része vü;sza lesz pótolva. ujra képződik: 
igy példánl némely · fél'egnél, ha azt több darabra vágják, mindenik darab 
k~lön-külön. saját fajának e.gy teljes példányává növi ki magát. Valamely 
resznek helyrepótlása annyival lnztosabban megtörténik, mennél fontosabb 
és s.zükségesebb az az ·állat megmaraclhatására nézve. Igy - S p a l l a n z a ni 
szennt - a férgek sokkal előbb visszanyerik lemetszett fejöket, mint farku
k~t és ~ hala~nál a mozgás tekintetéből fo_~tosabb farkuszonyok hamarább 
nonek UJra nnnt a mellen vagy hason levo uszönyok. "Mennél magasabbra 
haladunk az állatok sorozatán, a gyógyerő hatalma annál inkább csök
ken és az embernél éri el legalacsonyabb fokát." Ezen tünetnek okát Hart~ 
mann abban keresi, hogy az emberi testet képező alkatrészeknek szilárdabb 
szerkezete nagyo_bb t~stré~zne~ vissz·apótlását physikailag és vegyileg csak
nem lehetetlenne teszi, mig kisebb sérülések és sebesülések a természeti 
gyógyerő ál,tal kiegyenlittetnek. Talán a magasabb szellemi kifejlődés oka 
az ei~1bern~l annak, hogy ezen természetes gyógyfolyamat, mely csupán 
a testi tulajdonságokhoz kötöttnek látszik, hátrányban marad. 

A természeti gyógyerőnek tehát meg vannak az emberekre nézve ·a 
maga határai, a levágott testrészek nem nőúek ujra, de a bőrnek, a köt
szövetnek és ~ csontna~ lob és genyeclés által elveszett részei helyrepótol
tatnak. Az Ujabb sebeszet a, természet ezen törekvésének köszönheti leg
c~odálatramél~óbb sik~reit. Eletfontossággal biró szervek nem képződnek_ 

. UJl'a, de ha reszben szctromboltatnak, oly szövet által egésZitík ki magokat, 
melyek azok megtartását lehetségessé teszik. Azon embernél, a ki gyomrának, 
belének, tüdejé~ek sőt mag~nak az agyvelőnek egyrészét mlítét útján elveszti, 
az eh:eszett resznek helyen egy heges és szilárd új szövet képződik. A 
csontreszek he,~yre pótl~clnak és ismét azon tag mozgásáriak támaszául szol
gálnak, melybol eltávohttattak. Ott, a hol a legnehezebb természetií erőmiívi 
b~avatkozások történtek, a szervezet megtartását gyakrabban láthatjuk, mint 
neha ott, hol a test, vér és nedv tömegét betegség támadta meg. Itt jutottunk 
el. az?n p_onthoz, a hol J?ár a természeti gyógyerő a kívánt segítséget nem 
mmdig kep~s s~olgáltatm. Itt a természet törekvését mesterséges segélylyel 
k~ll, gyámo!itam, azaz oly utra kell tert;lni, melyen az életet feltételező mű
koclesek benulása megakadályozható. Es ez az orvosi tudomány feladata. 

II. 

Az orvosi tudomány egy idős az emberi nemmel, és regeszerü eredetét 
minden nép ős történetében feltalálni. A munkásság első kezdetei a testi 
fáj clalm~k és betegségek enyhítésére szükséges segédeszközöket is megte
remtettek.') A gyógyszereket az összes népek legrégibb okmányaiban pon
tosabban és nagyobb számban találjuk. elősoroha. mint a betegségeket, 

„ ') Schwin?mer „Die ersten Anfünge d~r ~eilkunde '.'. Sammlung gemeinverstiindlicher 
Vortrage von V1rchow un'd Holtzendol'f. Le1pz1g 1876. 
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melyek e1len azok használtattak. Hogy minden betegség ellen tudtak mindig 
szereket ajánlani. az a régi időkben épen ugy szokásban volt, mint mai 
napság, de hogy ezen szerek mindig használtak volna is. nem meijük állítani. 
Bármily számos tudós foglalkozott legyen is már az orvosi tudománynyal, 
és bármily körülményesen össze legyenek is állítva mindazon adatok. melyek 
a régi és új nemzetek iróinál ezen tudomány felől találhatók, még sem 
sikerült maig az orvostudománynak oly történetét megírni, mely egy egységes 
szellemre volna visszavezethető. Ennek oka nem annyira az egyes irók tehet
séghiányában, mint inkább az orvosi tanok változékonyságában rejlik. Mind
addig, mig az orvosi tudomány a mysticismusba volt burkolva s mig a 
betegségek okai természet feletti befolyásokban kerestettek, s a gyógytuclo
mány ezen a téren mozgott. addig seru orvostan, sem annak rendszere nem 
létezett. Nem szabad hinnünk, hogy a mysticismus csak a Hippokrates 
előtti időkben volt virágjában. Az egyptomiak és chalcleusok, görögök és 
rómaiak is ragaszkodtak ahhoz. A középkor csaknem még babonásabb 
volt, mint a jóslatban hivő Hellas, :,; minden miivelt ember tudja, hogy a 
mysticismus hajtásai még napjainkban is tenyésznek, hiszen nem oly rég 
ideje még, hogy a somnambulismusnak, magnetismusnak és mesmerismusnak 
az ujabb buvárlatok fáklyái elől vissza kellett vonulni és a spiritismus, a 
mysticus tan ezen legujabb virága, mely természet feletti viszonyokból 
kifolyólag tárgyal természetes · eseményeket, még épen nem kapta meg 
mindennütt főkép Amerikában azon halálos csapást, melylyel azt a megérdem
lett feledés sötétébe kellene vissza vetni. 

A rendszerek felállitásával ai orvostan tudományos alakot öltött. s a 
rendszerek, valamint az ezekre alapított iskolák nagy történeti jelentőségre 
emelkedtek. Azon mély komolyságu szellem, mely ezeket átlengette, abba~ 
ismerhető fel, hogy a gyógytudomány lényegét mindig b ö 1 cs és z e ti 
rn ó cl o n fogták fel s azt évszázadokon keresztül örömest hozták összhangba 
a bölci,;észettel. Már Diogenes Laertius megjegyzi, hogy a bölcsek a tudo
mányok minden uemét vizsgálódásaik körébe vonják, s ez okból az oly 
tuclományszakoknak mint az orvostan és bölcsészet, melyek annyi érdekest 
és tudni méltót ölelnek fel, a szellemi megítélésben való elválasztása nem 
egy könnyen vala lehetséges. Az orvostudomány ősatyja Hippokrates ez~ 
különösen ezen állításával fejezte ki. hogy "A bölcsészetet be kellene vezetm 
az orvosi tudományba és megfordítva az ol'l'osi tudományt a bölcsészetbe, 
mert azon orvos. a ki bölcsész. az az istenekhez hasonlít." Az orvosi tudomány 
ennélfogva hosszu időn át, de különösen az ó-korban a bölcsészet egyik 
alkatrésze volt. Legyen elég jeleznem. hogy P 1 a t o bölcsészeti párbeszédei
ben a betegségek gyógyitásáról gyah.Tan szól, és a testgyakorlatot mint az 
egészség megtartásának és ápolásának gyógyszerét dicsőíti. A r is t o te 1 e s 
az ó-koriak Humbolcltja, orvos fia, s orvosi család sa1ja. az emberek és 
állatok természetéről irt számos mi.i.veiben a bölcsészetet és természettudo
mányokat egyenlő beható módon tárgyalta, és az orvosi tudományban az 
összehasonlító boncztani irányt ez által jelentékenyen előmozditotta. G a 1 e n u s, 
kinek iratai a mult század végéig, minden orvosi tudományok kincses 
bányájának tekintettek, ép oly nagy jelentőséggel bíró bölcsész volt, mint 
orvos. Az alexandriai iskola is együtt ápolta ezen tudományt a bölcsészettel, 
s ennek tanai irányadók voltak a következő századokban. e 0 r n el i u s 
C e 1 s u s a római orvosi tudománynak ezen még ma is nagyra becsült 
classicusa, bölcsészeti irányát nem csak mély, világos és átgondolt módszere 
által bizonyítja, melybe korának és saját művészetének tapasztalatait ren~ezte, 
hanem encyklopedicus ismeretei által is. azon nagyszabásu munkájában, 
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melynek nagyobb része fájdalom elveszett. s .a ~nelyből „csa~ egy. a-z or:osi 
tudománvra vonatkozó fejezet maradt fen. P 11 ni u s az o h1stona naturahsá
ban, a 11övény- ásvány- és állatország fel?l az ő idejében létezett ism~re~ek 
összegezésében, ezeket az orvosi tanhoz mmt tudományhoz. való von~tkoz~sa1k
ban, és gyakorlati alkalmazásukban különös fi.gyelmére .meltatta, s Jelen.tekeny 
művét bölcsészeti irányban tárgyalta. Ugy mmt a hajdankorban, a j e 1 e n 
i cl ő be n is össze van kapcsolva az orvosi tudomány a bölcsészeti gondol
kodás- é8 nézletmóddal , mi által tudományunk mindig egy magasabb 
szinvonalon tartatik. 

A bölcsészeti szellem hajdan nemcsak a buvárkodást hatotta át az 
orvosi tanban, hanem a gyakorlati tevékenységet is. Ma ennek feladata csupán 
abban áll, hogy az élet törvényeit rendeze~t log~ca~ fogalmak al~~ján n:e~~ 
magyarázza; és mennél hatalmasabbak az elettam es kórboncztam irány v1vo1 
annál behatóbb tennészettani iránvt követnek az emberek és az ezzel rokon 
teremtmények természeti tüneteil1ek felfogásában és magyarázásában. 

Az exact természetvizsgálat a tisztult bölcsészeti megítélést fogadta el 
vezetőjéül, s miután a korábbbi, tulnyomóan kedvelt természetfeletti é~ 
szemlélő felfogást háttérbe szorította, a bölcsészetet ma már az orvosi 
tudomány egyenrangu nővérének, nem pedig szülő · anyjának tehinthetjük. 

A nagy szemlélődés kora, az orvosi buvárlatra nézve még ugyan nem 
érte végét s a szemlélődés az orvosi kérdések megitéléséb~n teljesen ~oha 
nem is fog megszünni, de annak ez előtt oly termékeny talaja ma már igen 
terméketlenné lett. · 

Az orvosi tudom{my története továbbá azt tanítja, hogy még a bölcsé
szeti irány keretében is több sarkalatos eltérés emelkedett énényre az orvosi 
tudomány lényegének felfogását illetőleg. A mysticismusról, mely kevésbbé böl
csészeti, mint inkább érzékfölötti és érthetetlen utakat követett, már fentebb 
szólottunk. Ennél jelentőségteljesebb a természet bölcsészeti iránya, mely 
Hippokratesben ünnepelte legjelentékenyebb megalapítóját, miután ez a 
betegségek származását és gyógyulását mindenütt természetes folyamatokra 
vitte vissza. A gondolkodásnak és megítélésnek ezen módszere számos táma
dás daczára évszázadokon át fentartotta magát, s az orvosi szak nehány leg 
kiválóbb képviselőjét számolta követői közzé. 

A salernoi hires iskolának o sz 1 o p a i, a nagy orvosi forradalmár P a
ra c e 1 s u s, a szellemben és képzeletben gazdag, tudós Van H e rm ont, ki 
nehány tantétele miatt. melyekben a vallás gyógyerejét tagadta, fogságra 
vettetett, és csak halála után nyert felmentő ítéletet; a liallei vallásos tanár 
S t ah 1, ki a lélek müködését physicai és psychicai erők összfogalrnának 
állította, kinek tanai a bölcselkedő orvosi tudományt csaknem az egész 
18-ik századon keresztül uralták; a nagy angol orvos S y de n ha m, kinek 
gyakorlati gondolkodásmódja még ma is példaszerünek tűnik fel, ezek 
mind és meg sok mások, kik nem tartoznak az orvosi tudomány első csil
lagaiboz, a természet bölcsészeti gondolkodás szellemében működtek és 
tanítottak. Ezen férfiak az ezen rendszerekben létezett erőknél fogva minden 
országokban számos hívet nyertek és iskolákat alapítottak, melyek azon széles 
tudományos alapoknál fogva, melyek ezen nézeteknek kiindulási pontul szol
gáltak, ezen tanok legszélesebb elterjedését tették lehetségessé. Nem csoda, 
ha oly szellemek, i:nint Virgil, Lucretius, Leibnitz, Kant, Schel
l i n g, C o m te A g o s t, L itt r é még más módon is előmozdították a 
gondolkodásnak természettani irányát. 

A most érintett bölcsészeti gondolkodásmódtól eltérő a h u in o r a 1 
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orv o s tudomány, vagy is azon folyékony elemek Hgyülésének tana. 
melyeknek egyensulya a test egészségét feltételezi s melyeknek megzavarása 
betegséget idéz elő. E tan ama görö.g b?lcsé~zet -~orzs.zülötte ~olt. mely a 
teremtés lényegét négy elemben. t. 1. v1z, tuz: fold es levegoben . kereste. 
A. miképen ezen elemek összhangzá8a a teremtes egyensulyát fentartJa. azon
képen az azokban élő lényekben ezen négy elem van bensőleg egyesülve. 

Vier Elemente innig gcsellt 
Bilden das Lebcn, baucn die Welt," 

monclja Schiller. A régi görög orvosok ezen értelm~zésnek. megfelelően. a 
vérben, vagy i8 ennek hibás vegyülésében kerestek .m.mden betegseg
nek okát. Bármilyen régi legyen is ezen felfogás, ~negis sok százado? 
keresztül megtartotta érvényét; először a bölcsészek nyilatkoztatták azt ~i. 
aztán az orvosok, s' ezek által nyert az concret alakot. s a közep
korban a fanatismussal i'.ízött alchimia részéről rendkívüli támogatásban 
részesült. Olvan férfiak mint Ver u 1 a 111 i B a c o. L u 11 u s R a i m un d. 
R i veri u s ·.Lázár s a maga korában utólérhetetlen tiszt~lettel ernli~ett 
B o e r ha v e. a llires bécsi klinikus de Ha e n, s az utolsó szazadok tantetel 
legkiválóbb iskolái, egészen a legujabb korig tanították és h~~·clették azon 
fonto sságát, hogy minden betegség székhelye a vérben keresendo. . . 

Nem kell hinni, hogy a humoral iránynyal, mely. ~z utolsó . evtizedek 
óta hanyatlásnak indult. ma már szakítottak. Az utóbbi evek oly Vizsgálódá
sokat mutatnak fel, melyek által kerülő utakon oda jutottak vissza, h~gy a 
vér (eme, Göthe szerint. egészen • sajátságos nedv.") ok~ testünk mmden 
bajának, csakhogy ma már nem a vegyülés az. a m1 a bajt okozza, hanem 
annak nagy fogékonysága, melylyel az -a szervezetet me.gtámadó ~egyetle.n 
és alattomos ellenségek ellen viseltetik. és ezen megköz~h.thetetlen es 11.?zza
férhetetlen ellenségek azok, melyek testünket összeturkalják, szervezetunket 
feloszlatják, s majdnem tehetetlenül és segélytelenül kiszolgáltatn~k bennünk~t 
ezen képződményeknek. Ki nem ismeri ma már ezen bactenumoknak es 
bacillusoknak nevezett parán;y szervezeteket, melyek átszövődnek gondol
kozásunkon, cselekvésünkön és élettörekvéseinken. 

Az orvosi tudománynak csupán azon irányait említettem fel, I~i.elye~ a 
bölcsészeti gondolkodásmóddal közel érintkezésben vannak és pedig azert, 
mert ezek az egyedüliek, melyek összekötő pontjaikat szellemi .áramlatna~ 
köszönhetik. Minden más tan- és rendszernek, mely iskolákat alapltott,. reah
sabb alapja volt, s meghatározott pontokból indult ki, mely az emben test 
boncztani és természettani viszonyaira vonatkozik. Igen messze vezetne, e~éle 
adatoknak e helyeni elsoi"olása, s az a na tomi s ti c u s, m e t h o di s
t i e u s, s o l i da r i s tik u s és c e 11 u la r i s név alatt ismert rendsze
reknek behatóbb fejtegetése: miért is csak annak megjegyzésére szorít
kozom, hogy ezek mind sokkal inkább előmozdították a. gyógytudomány 
fejlődését, mint a csupán bölcsészeti felfogás által felállított rendszerek. 
Nem szabad azonban azt hinni. hogy a különböző irányok összejátszása, 
vagy az átmenetel egyik irányról a másikra ki lett volna zárva., sőt ellen
kezőleg, a különböző tanok az évszázadok és időszakok folyamán határozatlan 
egymásutánban váltották föl egymást. s a tudomány tág tért engedett a 
felfogások és tanvélemények változásának. Ha valamely jelentékenyebb 
szellem akár saját ítélő képessége, akár feltünő megfigyelés és tapasztalás 
utján új következtetésekre jutott, nem Yolt nehéz új tantételeket felállitania, 
s a régieket halomra döntenie. De gyakran kevésbbé- kiváló szellemek is 
törekedtek a meglevőt megbuktatni, természete levén az emberi önhittségnek 



90 ~ 

és nagyravágyásnak, hogy mindazt, a mi már létezik, átalában rossznak és 
használhatatlannak jelezze. Ilyesmi minden időben megtörtént s hogy ily 
alkalmakkor sem az ó sem az új korban nem a szerénység állt az első sor
ban. a mellett a Kr. sz. u. első százvl1mn élt T hess a l u s neYü 
orvosnak N ero császárhoz intézett leYelében a következő rész tanusko
dik '): • Egy uj orvosi sectát alapitottam, melyet az egyedül igaznak kell 
nereznem. s erre kényszeritve lettem, mert orvoselődeim közül egy sem 
talált fel valami hasznosat az egészség fentartására, nézve, sem a betegségek 
ellen nem tudott , védekezni. Maga Hippokrates is csak káros tantételeket 
tudott felhozni." Es ezen öntudatos fellépés épen nem ártott Thessalusnak, 
sőt ennek segélvével számos betegre és tanitványra tett szert. s tekintélye 
Rón~ában . nem "csekély lehetett. · mert sirköYére a következő büszke czimet 
iratta fel: "Az OrYOsok legyőzője" ("ÍctTQOVlif:Y/s. ") 

Hogy nagyobb jelentőségíí és tehetségíi férfiak a fenálló rendszerek 
ellen küzdöttek. annak meg volt a maga jogosultsága. különösen akkor, ha 
czéltudatos munkásság mellett, vagy újabb tények helyessége által új követ
keztetésekhez jutottak. "Az emberi nem egyetlen jóltevöi," mondja B u c k 1 e>) 
nem a nagy vizsgálódók és nem is a kisérlettevők és az igen olvasottak és 
igen tudósok, hanem a nagy gondolkodók. A világ előre menetelét, a gondol
kodás előhaladása határozza meg." 

Az orvostudomány rendszerei tehát mindig csak segédeszközök volt~k 
bizonyos nézetek és eszmék osztályozására, s bár mennyiszer fordultak is 
azoknak hasznavehetetlensége és tarthatatlansága ellen, vagy akárhányszor 
igyekeztek ujabb csoportositások felállitása által a régieket háttérbe szorítani, 
ennek daczára sem tudták a rendszereket nélkülözni. Már maga La mar c k ') 
azt mondotta, hogy a rendszerek felállitását felfogási képességünknek határai 
követelik meg, s minden rendszerbeli meghatározások és fokozatok mester
séges természetűek. 

Valamint a természet szerves és szervetlen lényeket teremtett, s a 
teremtés csak utólagosan lett osztályozva, azonképen azon bajok is, melyek 
az állati testet megtámadják, és a meglevő lényeket betegség által sanyar
ga~ják, nem határozott egymásutánban támadtak. hanem részint előfeltétellel 
biró. részint esetleges külső befolyások által okoztattak. A tudományos 
szellem fejlődése tette ' lehetővé azt. hogy a legkülönbözőbb megbetegedések 
bizonyos alakok szerint elkülönittethettek, az együvé tartozók, valamint az 
egymástól eltérők határozott csoportokba osztathattak, s igy az átnézeti fel
fogás megalakulhatott. Hogy e mellett a felfogásban számos változás !ordult 
elő, azon alig lehet csodálkozni, de ezen változások úgy az orvosi tudo
mányban, mint más egyéb tudományokban mindig alanyi természetüek voltak. 
Mennél inkább fürkésző volt a szellem, mennél élesebb volt a szem és 
helyesebb az itélet, annál biztosabban lehetett eljutni a megváltozott fel
fogáshoz, az új nézetekhez. miből kifolyólag nemcsak az új felfedezések 
utáni vágy, hanem a sokoldalú szellemi felismerés volt az, mely a meglevő 
eszmék átalakulását okozta, új irányt tárt fel, s előidézte azt, a mit a 
nézetek megváltozásának, vagy a napi áramlatok szerint divatnak nevezhetünk 
a, tudományban. Van még egy mozzanat. a mi a nézetek megváltozására 
iriínyt adó befolyást gyakorolt. és gyakorolni fog mindaddig. mig az emberi 
szellem a természet talányaival foglalkozni fog. Ez a s k e p ti e is m u s, ez 

l) Galenus, Method. medendi. - Editio Kuhn. XV. 
') Geschichte d. Civilisation. - Deutsch v. Carus, Leipzig 1870. II. 550. 
3 ) Oskar Schmidt: DesccnJenzlchre \i. Darwinismus Leipzig 1875. 
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a kritikai szellem. mclv a nézet ellen nézetet, a Yélemény ellen v-éleményt 
állit. hogy megtalálja· az igazságot. vagy azt a lehetőség szerint me$kö
zelitse. A gyógytan mint elméleti és mint gyakorlati tudomány a skept1kus 
rnegtámadásoknak minden lépésénél épen úgy ki van téve, m!nt a bölcsé
szet. a jogi és számo:,; egyéb tudomány, melyek exact tenyek mellett 
nem exactakat, úgynevezett problemákat is felölelnek. De még az exact 
tudományok is, mint a csillagászattan, vegytan, természettan nei:i men
tesek a problemáktól és a sceptikus meg;itéléstől, b~rha .azo~na~ b1zonyo_s 
alaptételek megrendíthetlen alapot szolgaltatnak. Ki fogia ketse~be vonm, 
hogy a nehézkedés tana az égi testek mozgásánál. ~ vegyroko~sag tana a 
vegyi összeköttetéseknél érvénynyel birnak, és ha mi ezen törvenyeket akár 
a földmüvelés terén. akár az orvosi tanok körében bizonyos tények meg
magyarázására felliasználni akarjuk. azt találjuk, hogy azok nem kie~égitők, 
s ezen tudománykörök a nevezetteken kivül még más alaptöryenyeket 
köYetelnek. Az élet kifürkészése. a betegség lényege. a ha,lál oka, mmd meg-
annyi talányszerü s nehezen megfejthető feladatot képeznek. , , 

Ezen és még sok más. az orvosi tudományok körébe tartozó kerdesre 
igen kétséges a felelet. , . . 

Hányszor döntettek halomra az elettan megá~lapitott ad~tai, hán_yszor 
czáfoltattak meg a betegágy mellett szerzett neze~ek, .s hanysz?r lettek 
félre dobva a már polgá1jogot nyert gyógykezelési modok. Mmdezt a 
szellem skepticismusa okozta. mely rnegtanitott arra. l1ogy az élettan 
alaptanairnl. a megbetegedés lényegével előitélet. elfogultság nélkül meg
ismerkedjünk és behatóan foglalkozzunk, hogy az egy1'.1á~sal szemben 
álló tanokat elbiráljuk, azokat bebizonyitsuk, vagy megczáfolJuk. A fenálló 
tanok és ismeretekkel szemheI! fölmerült számos ellenmondás daczára annak 
köszönjük a tudomány leglBnyegesebb előre haladását. Senki sem volt szig:orubh 
tudása határainak felismerésében mint épeú magok az orvosok. Ha H1ppok
rates nem állitott volna fel egyéb tantételt. mint azon aphorismá,t, mely 
igy szól: "Az élet rövid. a tudomány hosszn. a tapasztalás csalekony, ~ 
rnegitélés nehéz, még akkor is megérdemelné, hogy neve minden orvosi 
iskola falába be legyen vésve. E tétel kevés szóban mély igazságot tartalmaz, 
mely azonban nem mindig méltányoltatott eléggé. 

Az orvosok egész nagy sorozata mozgott a skepticus. gondolkoclásmúil. 
körében. és ez által többet használt a tudománynak, nnntha a legszebb 
s legfényesebb gondolatokl"a esküdözött, avagy azokat ismételgette volna, és 
épen orvosok táplálták a skepticisinus szellemét oly módon és mértékben. 
mint a bölcsészek és tudósok közül keresen. 

A skepticusoklegkiválóbbképviselője kétségtelenül S ex tus E mp i r i c u s 
rnlt, a ki Pyrrhonicusnak is nereztetett. Kr. sz. u. a harmadik század közep~ 
táján élt, s az akkori tudományok minden tanait oly éles szellemmel, oly metszo 
itélettel támadta meg. mint előtte soha. senki nem. Különösen küzdött a 
gyógytudományi dogrnatismus ellen s a természet gyógyerejének becse feletti 
nézetének a leghatározottabb módon adott kifejezést. "Non solum prodest 
natura. sed etiam nocet", volt jelszava. Sextus jelentékeny befolyást gyakorolt 
korának egész gondolkodásmódjára. s számos követői közül különösen 
kiemelendő a 15-ik század vége felé élt netteslrnimi C o r ne 1 i u s A g r i p p a. 
korának legkeresettebb orvosa. ki llgy az egyház túlkapásai, mint a gyógy
tudomány bizonytalans~ga flllfln épen nem közönséges bátorsággal küzdö~t. 
A tudományok hasznavehetetlenségéröl és hiuságáról szóló hires munká.J a 
(de inutilitate et vanitate scientiarum) az akkori időben olyan vihart idézett 
fel, hogy Agrippának nagy sikerek által koronázott müködése terét. Német-

_„ 
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Alföldet. oda .kellett hagyni, s kénytelen volt különböző országokban bolyon
gani. Hogy rnikép gondolkozott a korabeli orvosi tudomány felől. az a 
következő szavaiból megitélbető :. Az orvosok életünk veszélyeztetésével tanulják 
meg mesternégüket. csak ugy dobálozván orvosságaikkal a beteg élete felé.· 1) 

Másbelyütt ugy nyilatkozik, hogy minden emberi tudomány hiába 
való volta, a mindenütt fellépő és soha véget nem érő versenygésből is 
kitűnik. "A tudósok semmi felett nem egyeznek meg" mondja Cornelius 
Agrippa s ez okból az emberi erőnek az igazság feltalálására irányzott 
minden törekvése hiába valónak bizonyul be." 

Az orvosok hossz11 sorát tudnók bemutatni, kik skepticus szellemmel 
ostorozták mindazon gyengeségeket és hibákat, melyekben ugy az orvosi, 
valamint minden empiricus tudomány bővelkedik. és pedig tették ezt már 
sokkal előbb , mint a midőn az élettani buvárlatok az élet törvényeit ponto
sabban meghatározni és megállapitani képesek valának ; és ha az eddig 
elmondottak főleg a nem tudományos gyógytanra vonatkoznak is. marad fen 
még elég kétséges s elég hypotheticus a tudomány jelen állái;pontjára 
vonatkozólag is. De nem volna igazságos. ha meg nem emlékeznénk az 
érem fényesebb lapjáról is, melyet nem lehet tagadásba venni, azon fel nem 
~artoztatható előre haladás megítélésénél, melyet az orvosi tudomány azon 
idő óta tett, mióta képessé lett az emberi test szerkezetét és az azt fentartó 
tényezőket megmagyarázni. Mióta Ha r v e y a vérkeringés halhatatlan fel
fedezését tette. az orvosi tudomány egészen más irányt vett. Ezen angol 
bmárt. teljes joggal lehet nevezni a modern orvosi tudomány megalapitójának. 
s a sz1v mozgásáról (de motu cordis) irt kisebb munkáival az első lökést 
adta meg számos következményekben gazdag orvosi munkákra.Da h re m b e r g 
azon álht~sa, hogy ~ tudomány c~ak ké~ időszakot ismer, melyek egyike 
Harvey elottre, a másika HarYey utanra esik. valóban teljesen alapos. 

A vér mozgása és a sziv mííködése feletti vizsgálódások; az idegrend
szer befolyásának megállapitása C h a r 1 e s B el l és Mar s eh a 1 H a 11 
á~tal; M o r ~a g n, i., ~oki tán sz k y és V i re h o w uttörő munkái a beteg
segeknek fehsmereserol a holt testben találtakból; Mag e n di e. C 1 a u d e 
B, e r n át, Du b o is, Ha y m o n_ cl szellemes élettaui vizsgálódásai; a beteg
segek meghatározásanak C orv i s art, La enne e és S k oda által tanitott 
módszerei, Pasteur messzeható kísérletei s K o eh buvárkodásai mind-mind 
!i~z~~járultak t_udomá~yunk felé1ütéséhez s alapját képezték a helyes meg
iteleu1rk. a biztos vizsgálódásnak. a tervszerü bírálatnak és czéltudatos 
munl, t\lkodásnak. Azon időtől fogva, a mióta ezen férfiak. és még a jelenté
~en}: 11uvárkodók nagy sorozata mííködnek. lé1iett az orvosi tudomány az 
1gaz1 reformálás . utjára. s ma már azon szemrehányások. melyek tudomá
nyunknak nagy lmonytalansága és állandó ingadozása ellen emeltettek nem 
birnak többé jogosultsággal. ' 

~ realis. tudomány fellendülése még inkább attól az időponttól veszi 
kezd~tet, _a_ m~ó~a a ,tudomány terét a vivisectio eredményére támaszkodó 
phys1o~og1~1 ~1serlet~etelek _uralják ; ettől fo~va a rendszer~k nem ugy tünnek 
fe_l, m~nt onkenyes o_sszeálhtások, hanem nnnt helyes alapokon nyugvó tan
velemenyek, melyek mkább a végkövetkeztetésekben sem mint előzményeikben 
még némi eltérésekre swlgáltatnak okot. ' 

Ezen rövid . vázlatban kivántam átnézetét adni azon változásoknak, 
melyeken az orvosi tudomány nézetei számos és változatos szakokban keresztül 
mentek. A gyógytudomány dogmaticus, empiricus és scholasticus nézetek által 

1
) Sigwart. Kleine Schriften1 'J'libingen 1881. 1. B. p. 19. 
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áthatva haladt a mély sötétségből a világosság magasságáig; hajdan hypothesis 
és speculatió volt az. a mi ma szabad buvárlat. A felől, hogy vajjon az 
orvostudomány, mint a gy ó gy i t ás mesterség e, u~yan ennyire vál
tozékony és álhatatlan volt-e. mint a rendszerek felálhtásában. arról a 
köretkezőben kívánok szólani. 

III. 

Csaknem jelentőségteljesebbnek tünik fel a mindennapi életre, mint 
az elméleti tanulmányozásra nézve az orvosi tudomány feladatát képező 
gy a kor 1 a ti tevékenység és ha az elmél~tet tudománynak nevezzük, 
az orvosi gyakorlatot már müvészetnek kell ,tekmteni.ink. A gyó~ytudornány 
meghatározott czélt követ. azon nemes czelt tartván szem elott, hogy a 
betegséget, a mennyire csak lehetséges, az embertől távol . tartsa. E~ a 
megelőző. a prophylacticus gy?gytudomány, melynek ala~elveit . a Hyg·iene 
tanitja. A hol ezen törekvést siker nem koronáz~~, azon _ 1gyeksz1k, hogy ~· 
szervezetet megtámadott ellenséget megsemm1s1ts,e. Nmcs a társadahm 
világban egyetlen müködési tér, melyre az ember lepett, mely magaszt?sabb 
czélok felé törekednék, mint a mi művészetünk, s ez oka .annak, hogy mmden 
időben hivatottak és hivatlanok ajánlkoztak arra, hogy beteg embertársainkon 
segitsenek és pedig inkább emberbaráti érzelemből, mint közönséges ?H~Ő 
czélokból. A betegek gyógyitásával már egy oly korban foglalkoztak, a midon 
az emberi szervezet bonygdalmas szerkezetéről sejtelemmel sem birtak, s ~zon 
fogadalmi táblák, melyeket a meggyógyult~k a r~gi Görögor~zág templomaiban 
és berkeiben elhelyeztek, hálás alakban lmdettek az utat es módot, a melyen 
a szenvedő betegségétől milgszabadult, és pedig a végb?l, hogy ez álta~ más 
szenvedők szivébe a betegségből rnló kigyógyulás remenye csepegtessek, s 
velük azon szerek, melyek által a gyógyulás elérhető , közölte~senek. Hogy 
azon sokalaku megbetegüléseknél. melyek az embert megt,ám~dJák, ,a tü?etek 
egész teijedelmes sorozatával találkozunk, melyeket sokfelekepen es neha a 
legellentétesebb módon igyekeztek megmagyarázni, az könnyen, megfogható, 
s épen ezen okból a p.épnél szokásos, s később a tudo!flány es tap~s~talat 
által ajánlott gyógyszerek roppant számra nö\'ekedteK; .s, csak ~esob_ben 
jutottak annak felismerésére, hogy a szervezet. az egyems~g, az eghaJ~at, 
életmód. erkölcsök és szokások számos betegnél egészen sajátságos feltete
teleket követelnek, melyek a cryógykezelésnél gyakran foütosabb szerepet 
játszanak, mint maga a gyógys.ter. De hogy ezen felismeréshez eljuthasson, 
az orvosi kezelésnek. a gyógytannak. ügy mint az orvostudomány rend
szereinek számos változáson kellett keresztül menni. 

Az előbbi consenatil'isrnussal szemben, mely a régi orvosok tana~n 
rendkivüli kegyelettel csüggött. külön_ö~en a jelen század ~ gyógY;11.ódok es 
cryógyszerek oly változatosságát uyujtja, s az egyes gyogykezeles1 módok 
érték.ének vacry értéktelenségé11ek megítélésében oly eltéréseket tüntet fel, 
hogy valóbaif bámulni kell azon hirtelenségen, a melylyel a gyógykezel~s 
elvei felfocrásai nézetei stb. a leoTövidebb időközökben magasztaltattak es 
elitéÚettek~ Az 'üj rendszereknek ~ nézetek változandósága által előiclézet~ 
ezen hullámzása, az ecryik régletről a másikra való átugrándozás az emben 
természet lényegében f~kszik. Társadalmi intézmé1~yek gyakran meglepő mód?n, 
üj és az előzővel a lecrellentétesebb irányban váltják fel egymást. Igy láthatjuk 
az erkölcs. a viselet és a szokások. igy a tauvélemények és nézetek válto
zását, s nem lehet azon megütközni, ha a külső motivu!11okra vo~atkoz6· 
.divat" elneyezést, komolyabb természetü_ tárgyaknál. is. használjuk. ~ 
tudománynak épen ugy megvannak a maga_ d1Ht változatai mrnt a társadalmi 
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életnek és pedig anHyival inkább, mert a divat, a hol érvényt ::;zerez magának, 
bizonyos kényszerítő hatalmat gyakorol még azon körökre is. melyek annak 
befolyásától magukat távol tartani iparkodtak. "Mig minden müvelődés a 
fejlődés folytonosságán és az egyszer elért eredménynek megtartásáu. gondos 
ápolásán és tovább képzésén alapszik, mondja Ihering, a divat ezekh ez nem 
köti magát, hanem vad mámorban ide oda ugrál s a még alig megteremtett 
mii.vet öngyilkos módon összerombolja." 1

) 

A divatot a polgáriasodott, a mivelt ember teremtette meg. Mig a 
durvább népek és az alantosabb néposztályok. a ruházatban. lakásLan, élet
módban stb. nyilvánuló hagyományos szokásaikkal nehezen szakítanak. a 
magasabb műveltségű nemzetek, s a müveltebb osztályok szeretik az ujj at, 
hogy az életnek minél frisebb kellemeit szerezhessék meg. Első sor
ban találjuk itt a női nemet. mely a divat tekintetében hangadó 
elem, bár azon tér, a melyen ez a divatnak hódolhat, igen korlátolt. De a 
teremtés ura is (mint a hogy a férfi szívesen nerezi magát) alá van vetve 
a divat zsarnokságának, ugy a müvelt és az élet finomabb alakjait kedY elő 
férfi annak szokásaiban és viseletében, valamint a tudós a tudományok 
birodalmában. Hogy a tudományos férfiak nézeteiket és véleményeiket változ
tatják, az épen nem ritkaság. Folytonos munkásság s kitartó Lmárlatok 
által uyert tanulmányok. az eszmék uj füződésére vezetnek. s lassankint 
vál~ozott felfogást ere.dményeznek. Némely alaptételek ugyan meg nem dönt
hetok, s ezeket semmrnemű támadás nem képes megingatni, valamint. hogy 
a nagy felfedezők és a felfedezések te1jesztői inkább készek Yoltak szükséaet. 
nyoT?ort é~ hal~lt is szenvedni, semmint, hogy az igazságot feláldozzák . . °Ki 
ne lSmerne G i orda no B r unó sorsát. ki 1600-ban RomáLan tüzhalá lt 
szenvedett, mert uem akarta Copernikus Yilágrendszerét meatao·adni . ki 11 e 
G a 1i1 e i sz~nvedés~i~, ki az inquisitio körmei között haláln~ epedt. Az ilyen
herosok tanaihoz a divat nem merészel közeledni. I em az alaptantételeket, 
hanem azoknak folyamait meri csak érinteni. 

.. A ?irnt ~. t.~do,mány?an é.s müv~szetben nemes és egyéni indító okokat 
koYet, m1g a kozonseges elet nszonyai között csak társadalmi befolyásoknak 
enged : végczéljaikban_ a~onban mind a k~t teren teljesen megegyezn ek. 
Valai;irnt a társadalm~ teren azon ~ágyb,ól mdul ki a divat, hogy a magasab
ban es alantabban állo társaság állasa es szokásai között bizonyos külön!J öc 
zoseg állapittassék meg, azonképen a mí:ívészetek és a tudományok mezején. 
némely magasabb szellemi tehetségií emberek meo·kisértették a létezőnek 
felforgatásával új eszméket vezérelni uralomra. 

0
Jaen helyesen mondja 

l hering, ho~y a divat felülről ,halad lefelé és nem ~lulról fölfelé, s igy" a 
tudományban is ?sak az lesz kepes modernné lenni, a mi felülről. vagyis 
magasabb szelle1111 tehetségekkel megáldott egyénektől származik. 

A gyógytudomány a divatnak nagy mértékben alá volt és alá van 
vetve és mennél jobban kifejlődött is egyes áaaiban. s tökéletesedett neveze~ 
tesei! a ,gyógyszei:ek , hatásán~k ismeretéb~n, 

0 
an_nál gyorsabban változtatta 

~lak.] át,. ~gy hogy .e reszben szazadunkat, mmt a divatban a legtermékenyebbet 
J elezhetJuk. mely irá~;Y~·a, a vegytan haladása igen előmozditólag hatott s a 
gyógyszerek egyszerus1tese s e~ek leglényegesebb elveinek megállapítása 
~~landó alkalmat szolgáltattak ÚJabb gyógyhatányok készítésére s minden 
l.'J~~b. praeparatum .minc1e1~nemií betegség, ellen hirtelen megpróbáltatott és 
saJ,Ltságo~ módon Jónak is találtatott. ugy hogy minden experimentator 
mmden újabb szerrel a bölcsesség kövét hitte„ hogy feltnlálta. 

') !hering, Der Zweck und Recht. Leipzig 1683. II. p. 232. 

95 

Azonban az orvostudomány történetének minden lapja azt tanítja, 
hogy a csalódások száma sem vala kevés. ~ok, a mi annak id~jén valamely 
betegség ellen hatékony szernek melegen aJánltatott, c~akhama1 feledve, lett. 
s io·en kevés az, a mi az idők és viszonyok kegytelensege da~zára tovabbra 
is képes volt magát fentartani. Nehá~y példát, fogunk felhozm arr,a,. ho~y. a 
conservativ gondolkodás mód mellett is, . egy es ugyanazon kezeles1 elJál ás 
minő ellentétes módokon gyakoroltatott. 

A learégibb gyógymódok egyike a vér e 1 vonás. A humoral felfogá~
nak megfelelően, a vér nagyobb niennyiségének elvonásával akarták a testbol 
a beteg anyagokat elve~etni_, a!·1;?l azo:r_iban megf~ledkeztek, ~ogy: ez által .~ 
testet az életnedv egy JÓ reszetol fosztják meg, es hogy ez altal nem hog3 
a hetegség gyengittetett volna, sőt az épen ellenkezőle~ kevesebb ellent
állásra talált, úgy hogy a mértékentúli vérelvonással mkább a halálhoz 
vitték közel a beteget semmint a gyógyuláshoz. . .. 

Egy mythos regéli s Plinius') egész vilá~osan !ele~hti, ~ogy az 
érvágást az emberek az állatoktól tanulták, ug~am~ a ,mlus1 ló,. ?1zony~s 
időszakokban egy növény tüskével lábának egy1,k ;iteret megnyitja, h_ogy 
magán könnyitsen. Hogy vajjon az ember az ervagást :zen nem~s pelda 
után vette-e fel a gyógyítás tudományába, vagy nem, azt igen nehez volna 
bizonyítani, annyi azonban tény, hogy a vér~lvonás g~ógytu~om,ányu~k leg
réaibb szerei közé tartozik. Hippocrates az ervágás vegrehajtásara reszletes 
ja~alatokat ad s annak gutaütésnél, vagy egyes szervek heves gyuladásánál 
való alkalmazásáról oly meggyőző módon qeszél! .~10gy hasonl~ esetekben 
még ma sem fognának másképen eljárni. Es ~1~0, mon~~~tm kegyetl~!l 
o·yógyitások eszközöltettek v.érehonás által! Kesobb, a kozepkorb~n. sot 
~zázadunk elején is, vérelvonás nélkül egyetlen betegseget sem gyógy1tottak, 
s valóban az 'emberi nem erőteljes szervezetét bizonyitja az, hogy azon tenger 
vér daczára, melyet a könnyü és nehez~bb b,etegekbő~ kie,resz~ettek, le tud~a 
győzni ezen barbár beavatkozást. Az ervágas elannyira al~alanos lett, hogy 
az eaészséaes emberek minden évben nehány obony vert csapoltattak le 
magokból, 

0
hogy a betegséget elkerüljék, s divatban vol~. évenkint legalább 

kétszer, tavaszszal és őszszel alávetni magát ezen meguJI~Ó lru.rá1~~k. ~ogy 
az illetők magokat jól és egészségesnek érezték, az ezen diva~ ideJe,ben igeu 
természetes volt és ha ma azt. ki ezen vérgyógymódnak ala _vetne magát. 
ő„ültnek teh.i.ntenék, ázt. ki ·azon időkben ezen általános eljárásnak nem 
hódolt, oktalannak tartották. 

B r o u s s a is, a könyörtelen antiplilogisták egyik feje, ki (a. Val d~ 
Grace-ban tanár volt,) e század elején a franczia sőt az európai on'?SI 
tudományt befolyásával u'ralta, az emberiségnek több vérébe került. m~nt 
sok nagy hadvezér. Mintegy .né.gy évtized ,előtt ju~otta~ azonb.an azon fel
fedezésre, hogy az embernek felesleges vere tulajdonkepen mncs, hogy a 
testnek étellel és itallal való erősbitése az izomrendszer fokozott munkás
sáo·a által inkább oly anyagokat kell bevenni, ~ melyekből vér képződik, 
és °hogy csak igen kivételesen az életet fenyegetó kó~·esetekben sza~ad ezen 
dráo·a életnedvből valamit elvenni. Most az ember rnmden csepp vere meg
tart~tik, s miután a vér vegybontása azt mutatja, hogy a vértestecskéknek 
egy részét vas képezi. a mai vérszegény eJ?beri,ség mindenüi~nei1 . a vasas 
forrásokhoz zarándokol, hogy a testbe vas vitessek be vagy a h1d~gv1z gyógy
intézetekhez, hogy e képen az elhasznál~ élet~~Y~,g regeneráltassek. 

Számos szegény halandó halt el regebb1 idokben az orvosok tudománya 

') Historia naturalis. Lib. \'III cap. 26. 
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által okozott erős vérvesztések miatt. s ma a föl~l ,nem kevés , la~osa han &
talanul s1..áll a sir mélyére. mert elmulaszt~tták ve~·enek ~gy reszet b~,te~se
gének válságos idején elvonni. De hát ~ az, ki ~. d~vat ,elle~ ,e~el)l!el 
küzdhet? A ki korának elvei ellen cselekszik, az a kozvelemeny itelo szeke 
által sujtatik. 

Forduljunk egy másik képhez : a gyógyszerek adagolásához. _ 
, A régi orvosi tankönyvek tömve vanna~ g_Yógysz~~·ek~el, me~y:~et a 

beteg testnek magába kellett venni. A_z orvosi v~nyek rofs~~mra kes.zulte~, 
10 1 ~ 20 k"lönböző O'yökér és fű, asványok, kivonatok osszekevei tett?k, 

, u, u o . , " tt k' t tt eO'esz számos szer az összevegy1tes elott lepároltato , ivona o . s az ~ 
kotyvalék a szegény beteg elébe tálaltatott. A rendelt gyógyszerek sokasága 
felülmulta, jóval a tápszereket, melyek a betegnek megenged,tettek, s szá;nos 
gyöno·e test mely erős gyomrot rejtett, r o s z gyom r u s rn e g g Y e n g eb b 
t es té 1 e t t Mély tudományossággal kiszámitották minden egyes gyógyszernek 
hatását a t.est minden külön szervére, s nem kevéssé csodálkoztak, _ha a 
várt siker elmaradt. Minden orvosi bölcsesség különöse_n abba~ culmmált, 
hogy a testből állandóan alkalmazott hashajtó~ á~tal mmden t1sz~~talanság 
eltávolitassék, és ezek a legmonotonabb combrna~~okba~ rendes_en ~1 vágás~~l 
s oly szereléssel köttettek össze, melyek a betegtol a v;l~go~~ágot es levegot 
elzárták. Senki sem jellemezte jobban _ezen gyógyk~zeles1 eljarást, ~rnly n~m 
csak a középkorban, hanem még az Ujabb korban is gyakorlatban 'olt, mm~ 
M 0 1 i ér e a nagy vigjátékiró, kinek g~my~ros szelleme az orvosokat annak 
idejében oly találó módon tudta paródiázm. , , , , 

M 0 l i ér e az akkori orvosi tudomány egesz mesterseget a~on szavakba 
foO'lalta össze. miket "Képzelt betegében" a parókás orvosok sz~jába adott,. s 
a 

0 
mi szerint , azok minden betegséget gyógy~ezeln.~~ :, "Clystenum ~onna1 :· 

lOStea seignare, ensuita purgare•., A tudó~ uresfejuseg:,. ~, boi_n?asticus es 
felfuvalkodott tudatlanság felett elesebb es megsemmlSltobb itel~te,t ~oha; 
sem tudósok, sem Jmvárlók nem mondottak, s eze11 kö~tőt az embenseg i~azi 
· 'lt „.' ek lehet nevezni mert távol állván az orvost tudományoktól eles 
ju evojen , l' t t , s erepet tekintettel és előítélet nélküli szellemmel fe ISmer _e azo1~ neve seges ,z . , 
melynek körében a mély tudományu, de gyakorlatilag epen nem. kepesitett 
gyógyászok mozogtak. Ha valaki azt hinné, hogy Moliére az orvosi. tuclom.ány 
akkori állásának megbirálása igen él_es volt, az olvassa el X~V-i~ L a.J o,,s 
király három testorvosának naplóját, melyet , urokna~ e,g~sz~e~e , felo~ 
vezettek.,) Ezen naplóban nem csak a király testenek napi műk?~esei \ ann~k 
fel' eO' ezve. hanem nagy körülményességgel azon g~ógykezele~i módok is, 
m~ly"'eknek ' ezen zsarnok uralkodó különböz? betegseg%1ben ~enytele_n YO~~ 
mao·át alávetni. Az orvos-chronikásoktól tudjuk, hog,y 0 Felsege nebany e\ 
alatt 300 hashajtó curán ment keresztül, számtal~n lave1!1entokat kapott s 
daczára az érvágástóli félelmének és el.lenszenvenek, meg: se tudott meg
menekeclni attól, hogy rajta mintegy 50 izben eret ne :ág)a~ak. Hog~ 

1 

ezen 
k' ·ál t M 0 11 t e s p a n és Main t e n o n asszonyok seg1tsegevel az on osok 
1~~ni[yire hatalmukLan tartották, kitünik abból; ,hogy ~.z akkor szokás?,an 
, lt ~yógykezelés ellen egyes orvosok által megkiserlett kuzclelmeket felsol~b 
~~l Te~ meg nem tűrték, természetesen e~ek azo~ te~torvosok volta~. kik 
Ha~vey korszakot alkotó felfedezését mesenek , nyllvám~ották, s. a kik ii:z 
Európába ez időtájt behozott chinagyökeret,, kártekony ~ereg~ek kiált?tták. ki. 
és csak a számtalan ayóO'yszerekből összefózött kotyvalekot )elentettek ki a 
beteg test egyetl~n Űcl\'ének. Az e fajta . gyógytuclomány igen eltávozott a 

1) Journal de santé de Louis XIV. de l'année 1617-1711 par Leroy. Paris. 1862. 
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régi görög orvosi tudomány egyszerü alap elveitől. s az orvosok elvesztették 
a nyílt bepillantást a szerrezet életének természetes állapotába, s a betegségek 
tüneteibe. 

Soká turtott ugyan, mig a gyógykezelés ezen esztelen tantételei ellen 
a reactio bekövetkezett, de még is bekövetkezett az. Az őrületes nagy 
adagolás korszakára, egy oly korszak következett, mely a legnagyobb végletbe 
csapott át, s a gJógJszereket csak mi 11 i o m o cl és ti z mi 11 i o m o d 
részekben adta be. Ez a homöopathiának tudománya volt. 

Ha annak előtte a testet nem hagyták nyugton. s annak minden 
rniíködését erőszakosan megváltoztatták, most a természetnek egészen szabad 
játékot engedtek. s azt képzelték, hogy a betegséget alig gondolható parányi 
gyógyhatányokkal elüzhetik. . 

A homöopathia az által, hogy minden létező véleményt halomra döntött, 
és éppen azért, mert minden megszokott véleménynyel merő ellentétbe helyezte 
magát, rövid időn és különösen az előkelőbbek közt számos követőre talált, 
s nem csoda. hogy igen divatba jött s hosszú időn át tartotta magát. 
Az összes gyógyszertár számtalan gyógyszereivel a lomtárba dobatott, az 
érvágás és a vérelvonások hasonlóképen számüzettek, s ezek helyébe a beteg
ségnek magánt hagyása lépett. Kár, hog_y a 11omöopathák magok sem tudták, 
hogy kezelésmódjok a kórfolyamatba való teljes be nem avatkozást jelentett, 
mert azt, hogy egy gyógyszernek, akár a legerősebb méregnek is milliomod
része a testre hatást gyakorolhat, a leghiszékenyebb kedély sem fogadhatja el. 

Hah ne rn a n n. ezen rendszere, bár tudományos jelentőségre sohasem 
tettek szert, mégis valóságos megváltás volt azon keg,yetlen eljárás után. 
melylyel annak előtte a beteggel elbántak. A clivatkór által nagyon gyorsan 
kedveltté lett ezen tan s további előhal adásnak egyengetett utat. Az orvosi 
tudománynak, a maga természetes utján való fejlődése végül ezen tant 
is jelentékenyen módosította, s ha ma egy homöepathaorvost megkérdezünk, 
vajjon u feltaláló szellemében gyógykezeli-e betegeit, akkor ezen kérdésre, 
ha ugyan okoi:; és őszinte ember, tagadólag fog felelni. 

Az átmenet a gyógyszereknek obonyonként és fontonkénti beadásáról 
azoknak milliómod részbeni adagolásara igen feltünő volt, de ez a gyógy
tudornányban nem sokat jelent, mert minden rendszer kedveltetett és követ
tetett, mihelyt az forgalomba jött, s mindaddig divatos maradt, mig meg 
nem bukott. Az ily átmenetek voltak leginkább képesek a charlatánság utját 
egyengetni, s majdnem minden rendszernek hivei közt lehetett találni számos 
orvost, kik az újszeriínek felkarolására s arra törekedtek, hogy annak a 
nagy tömeget megnyeijék, s nem törődve bizonyos tanok értékével vagy 
értéketlenségével, csak a meggazdagodásra s arra gondoltak, hogy magoknak 
rangot és méltóságot szerezzenek. 

Igy némely tévtanok azoknak követői segélyeivel, fenn tudták magokat 
bizonyos ideig tartani, hogy végre a színtérről letünjenek. Egy én e k és 
tanok e 1pusztu1 na k, de a divat nem. Mig a kis adagolás, a hason
szenvi rendszerből kiindulva s az utolsó évtizedek tüclományos gyógytanát 
alap1ü véve, polgári jogot szerzett magának, már ism ét elkezdték a gyógy
szereket nagy adagokban adni. és az, hogy ezen gyógyszerek közül sok új, 
és előbb ismeretlen volt. nem sokat változtatott a dolgon, csupán az a 
nevezetes, hogy a régi alakhoz ismét visszatértek. Az adagok, a minőket 
ma a chininből , salicyl, antipyrin, brom, jodból belsőleg rendelünk, felül
haladják mindannak mértékét. mit néhány évtized előtt a nihilismus kor
szakában képzelni lehetett. Hogy ezen és ehhez hasonló szerekkel. az egyedűl 
czélirányos gyógykezeléshez eljutottunk. ki fogna ma a felett kételkedni? 

7 
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Mindnyájan meg Yagyunk győződve a felől. hog~· végre a1~1r~e~ ~t~a fíP~ü~~ ho minden betegséget jobban legyőzünk. mmt azt e oc em e ie e · 
ho g~ ö tudományunk meddi.g fog haladni ezen ~z uto~, azt n~m tnclhat-
ju~~ ~YtJl~a. hogy fognak felölünk vélekedni utóclamk, hiszen meg ma~r~ 
sem' va ·yunk. egészen tisztában a kis és nagy adagolással. Ezek me e. 
gyakTaif rendelünk igen kis adagokat a leghatékonyabb isyógybatány.ok k\ 
vonataiból is sőt egy ideig azt hitték, hogy a testbe mmde? orv~si szei . 
t rtett oldatban ·a bőrbe való befecskendezés által lehet JUttatm. Annyi 
á~l~ ho · · elenleg vérelvonás, homöepatikus acla&ok s. várakoz~ gyógymód 
néÍkül gJy~rsabban és jobban elérni ,hiszszük ~ .?ze~t, nnnt az haJ~anta l~he~
ségesnek látszott. Most a jelszó ei:ely~se~ m.uk?dm, hatalmasan ~oz?e vag;i~ 
::; az ellenséget az utolsó lélegzetvetelig uldozm. ~ogy a beteg te~t~en :e 
fészkelődött ellenséggel együtt maga a beteg is l~~lálo,~ csapas an 
részesüljön az némi elővigyázat mellett könnyen elkerulhet~d· "k f l áb 

Szám'os gyógymódot sorozhatun~ n_1ég fel, „melyek az i o o yam. .an 
sokszor gyakorlatba jöttek, nagy tekintelynek orvendette~, , s ,ma t~lJese~1 

b·t l"k t , . tették. de ha ezeket behatóbb figyelemre kivannank. meltat1~i, 
i e o e 'esz , , " , ki , t , rn vel pedig 

azoknak elősorolása tudományunk történeteve none . maga , a, i 
jelen előadásom keretén igen rneszs~e túl, kellene te1Jesz~ec1I_te1!1: k l lt k 

. Valamint egész gyógymódok, ugy ~cn:ely gyóg~szere~ is igen .ecve. e 
és divatosak voltak. Hiszen nem .oly .reg ideJe, hogy rez, horgany, antim;mum 
és vassal minden betegségen segitem gondoltak oly I?ód~n, hogy a ev.eny 
láz, az idült betegségek, s az úgynevezett dyscratrns allapotok az e~yes 

ó · szerek clicsőitői által egészen egyforma mócl?n g~ógykezeltett~k,„ teki_n~~t 
~~1~t1 azok kórtani jellegére s boncztani abn~.ri:?i~ásaira.J Y olt e'.Sy ido, mido~~ 
az úgynevezett tapasztalati gyóg.ytan_, s !':illo~?sen N emeto1 s~ág?an. ~o 
divatban, s ennek legnagyobb b1ve es terJesztoJe .R a cl~ ma c e I mm en 
e es bete ·sé ellen egy külön gyógyszert tudo~t aJán~am. . . . 
gy A klflöfieges (specificus) gyógyszer~k sza_ma v~~tel.eme, .sza~orndott, 

minden szervnek meg volt a maga specificumJe; maJ, lep, ~ZlY; 'ese stb. 
mind külön . arcanumokkal bírtak, s a patika ismét nagy tekinte,l~re emel
kedett. Rövid időközökben igy vál~ották fel egp11ást a gyó~yk~z~les1 mó~~:~ 
először kevés gyógyszerrel próbáltn,k a hetegsegeket gyógy1tam s ne-?fi so k 
rá minden betegség számára. ugyanoly számban meg volta~ a spec1 . cumo · 

É 
' y b' e te g· 1 Ez az iclőszerinti áramlat által mrndenkor befolyá

s a sz ege n · · · 't v lt k an 
solva volt, s a divat kedvéért oda kellett eng~clm .maga · ? a u!P' „ 
minden időben ellenszegülő betegek és olyanok is, ki_k szerettek, ~ m1d~n 
az ő bőrükre forgott kérdésben a gyó~·yk.ezelé~be beleszólam, cl~ ~a. nem is. fo.ga .~ 
tak szót még sem haltak meg rnmdig s igaza volt azon oieg skolaszJ~cus 
nak a 'midőn azt mondotta "N onunquam natura et morbum et me icum 

vincit.~z orvos állása ma az annak tekintélyébe ve~ett l~~t~~, ill.et,őleg sokk~l 
nehezebb, mint régebb időben volt; a tudomány .n~ps~erusito Iranya. bátor· 
ságot öntött az avatatlan okba, hogy o_ly dolgok fe~o~ is . szapadon ~yilatkor 
anak a melyekre nézve annak elótte csak k1serleti targyul szolgá~ta · 

Hán ~zor mondják a betegek, csak s e mm i orv o s s ág o t ! h a,g YJ u k 
yk " k ·· d · ni a (f a' t a t e r m é s z e t e t ' s ezen felszólamlas annál 

cs a m u o n 1 o ' . · ód kl t -t' k 
hangosabban nyilvánul, mennél inká?b a leg~1vatosabb gyógym ~ 1oz a~ ~u _ 
magunkat mint a milyenek a hideg v i z-g y ó gy ,m kó d,l tstv e d ·f/ g.Y 

ymnas'tica, a massage és más egyéb elnevezese a~ .a v~ g ,m.m
~en országában gyakorlatban vannak és kedveltetnek. És meg is mily regiek 

ezen gyógymódok. 
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A régiség tekintetéből nem i::; tudjuk, hogy melyiknek adjuk az előnyt-
a másik felett. 
. A hideg v.i z, mint hathatos gyóg,yszer a régi rómaiaknál már oly 
i.smcretes volt, nunt a testgyakorlat a görögöknél, s a massage a miiveletlen 
e~ durva népeknél. Ha az egyszerii földmiives P r i esz ni t z e t az újabb 
v1zgyógyászat apjának nevezik, nem kell elfeledni, hogy egy felszabaditott 
rabszolga ugyan ezen gyógymódnak Rómában már becsületet szerzett. Mig 
A u g ~1 s ty s császárt összes udvari orvosai nem valának képesek meg
gyógy1tam, A n t o ni u s M u z á n a ,k hideg fürdők által sikerült, a római 
csás~ár egészségét helyreállitani. Evszázadok óta ismerve és gyakorolva, 
a, v1~gyó~yászatnak sokat kellett küzdeni a czéhbeli tudománynyal, mig 
vegkep nnndenütt meghonosodhatott. Ugyanezt mondhatjuk a testgyakor
latról, mely Rómában és Görögországban mindennapos dolog volt, s 
c:mk s~k változás után lett nagy elteijedésü . gyógymóddá. A massage 
sem a Jelen század találmánya, és már sokkal előbb, sem mint Dr. M e t z g e r 
a, maga gyógyitásait Arnsterdámban magas és legmagasabb személyiségeken 
vegezte, s ez által ezen gyógymódot a nagy tömeg előtt is divatossá tette, 
az arabok: törökök és chinaiak már massiroztatták magokat, s a csömör. 
ezen spec1ficus magyar betegség soha nem gyógyitatott máskép mint mas
sage által. 

, l?1e, tisztelt gyülekezet ! sok látszik újnak és divatosnak, a mi már 
regen ismeretes volt, és sokhoz visszatértünk, a mi régente gyakoroltatott 
s a feledés homályába merült. Számos jótékony ujitásról, mint a cbloroformról 
é~ n.1~~ kábitó és ~ájdal?mc.sillapitó szerekről. mint a legujabb kór felfede
~eseirol be lehet „b1zony1tam, hogy ezeknek néhány mintaalakja már korábban 
ismeretes ;ala, sot a néhány év óta oly nagy feltünést okozó h y p no ti s m u s 
sem volt .ismeretlen a régi orvosi tudomány előtt, s számos orvos é1-tett 
an_nak káMó szerül való felhasználásához, hogy fájdalmas sebészi miitéteket 
fáJclalom nélkül végezhessen. 

És most engedjék meg, hogy végül egy mozzanatról emlékezzem 
meg,. mely egész figyelmünket megérdemli, mert ez az a -mi mai modern 
or;osi tuclományun_kat egészben uralja. s orrosi miíködésünket jelentékeny 
~~rvben . befoly.ásolJa. Ez a bakter i u m ok tan a. Ez a jelenlegi buvárlat 
k11ndulás1 po_n~Ja .és végczélja, ez képezi azon nagy talányt, melyet korunk 
kezdett megfejtem, s ez látszik hivatva lenni arra hogy az orvosi tudomány 
mezején új pályákat tá1jon fel. ' 

A~ orvosok, k~k buvár~odási buzgalmukban mindig arra igyekeztek, 
hogy mrnclen bete~sep· ?kát kifürkészszék, azoknak lényegét már régtől fogva 
valamely szervezet~ kepzóclm~n1ben sejtették, és nem is az ujabb idők vívmánya 
az, hogy a betegsegek par~s1tismusáról beszélni hallunk. A jelenkor érdeme 
azonban abban. áll, hogy kitartó tanulmányozás és javitott vizsgálódási mód
~zerek ált~,l. bizonyos szerv~zete~ jelenlétének és egyes betegségeknél való 
a~.landó el.ofordulásának beb1z?nyitásával a betegségek okainak lényegéhez 
ko.zelebb JUt~ttak. Ez~n legkisebb szervezeteket, melyek között a coccus, 
rn1crococcus es b~ktenum a legszokásosabbak, tenyésztési kisérletek utján 
megtudták tartam. s az állatokon eszközölt folytatólagos beoltások által 
azoknak romboló hatását megtudták figyelni. Kezdetben az anthraxnál fel
fedezve, ezen csaknem megmérhetetlen piczinységü gombákat az orbáncz 
genres folya.ma~áuál, s az ugyn~vezett ragál~os betegségeknél is feltalálták. 
s vegre odáig Jntottak, hogy mmden betegseget ezen szervezetekkel hozzanak 
összeköt~etésbe:, Minden iiju buvár fedez fel valami bacillust oly betegségekben, 
melyeknel azelott azoknak ragályos volta, avagy átvihetősége nem i::; sejtetett. 

7* 



lí 
- 100 

Azon téuy, hogy különböző nemü ,gombaelemek. egyes b~te,g?ége~~el 
összeköttetésbe hozhatók. nem tagadhato. de }1ogy rrn módon idezik e1o a 
betegséget a gombacsirák, vagy rniké11en okoznak halált, azt igen nehéz consta
tá1ni. Nem tudunk folvihígositást adni a felől. l1ogy vajjon a gombaelemek nagy 
tömege semmisíti-e meg a szervek mlíködését. vagy hogy talán a vér éleny
tartalma a gombacsirák fentartására az anyatalajtól igen nagy mértékben 
elYonatik, vagy hogy talán a gomba, mint individum már' önmagában vagy 
nagy száma következtében bü: romboló hatással ; egyszóval még számos és 
ehhez hasonló kérdések várnak feleletre. De miután a bacillnsokról szóló 
tan ma divatban van, most egyelőre más egyéb tanok és rrézetek nem 
találnak talajra; minden más véleménJ hát' térbe szorul, mindenki 
bacíllusokat keres és talál, s mindig új következtetésekről és combinatiokról 
értesülünk, melyek a bacillusok létezésének constatálásán alapulnak. Valóságos 
bakteriadüh - Bacteriomania - szállotta meg az emberiséget, és sokáig 
fog tartani. mig a józan it'élet a sok helyes éR a sok elleuőrizhetetlen fel
fedezések felett nyilatkozhatni fog. 

Mennyi következtetést füztek a gümőbaci1lusokhoz. mennyi tényt 
véltek ezek által megmagyarázottnak? Hégebben nem kételkedtek a felett, 
hogy a gümőkór örökölt haj. Miuden tankönyv ezt bizonyította, de most 
már az öröklődés nem elég ezen betegség nagy elterjedésének megmagya
rázására, mert az a bacillusokról szóló tan szerint ragályos betegség. Alig 
találták fel a gümő-bacillusokat, minden orvos és nem orvos számos esetet 
tudott elősorolni. melyek ezen hetegs~gnek ragályos l'Oltát a na1má] fényesel~ben 
bizouyitani voltak volna hivatva. Es még is mennyire helytelen éi; lnbás 
ezen felfogás r Hi::;zen a mint azt egy előitéletmentes egyén sem fogja 
tagadhatni, a gümőkór átragadásának egy esete ellen, legalább 10 olyat 
lehet felhozni, hol egészséges emberek, akár családban, akár a kórodáhan 
yagy oly helyiségben, <L hol sokan és állandóan tartózkodtak, a gümőkóros 
beteggel rnló érintkezés után nem ezen. hanem más betegséghe estek. Uyen 
esetekre azt mondják. hogy az illető nem birt hajlammal a; gümőkórra , 
vagy más, ehhez hasonló értékü kifogáshoz folyamQdnak. Ezekból csak egy 
Yilágos, és ez az, hogy e betegség feltételeit neii; ös.meijük, s nem vagy~?k 
képesek kimutatní. hogy ugyanazon befolyások es viszonyok mellett, nnert 
annyira eltérők a következmények r 

És a ch o 1 e r a! -"Jzen betegség gomba-természetét már az 5.0-es évek elej.é1~ 
s azóta is igen gyakran nagy határozottsággal elfogadták.Hall 1 e r az l 866-1k1 
nagy cholerajárvány után bizonyos gombákat ismertetett, melyeket. cholera
gombáknak tartott, hasonlóképen K 1 o b Bécsben, du B a r r y Weimarban. 
T h o m é Kielben. De ezen közlemények és leletek nem verhettek gyökeret, 
mig Koch legujabb vizsgálódásai Egyptomban, Jndiában, s Toulonban: 
M:arseilleban a cholerabacillusokat ismét felszínre nem hozták. Annyi 
bizonyos, hogy a cholerát valami élő ragály ( contagium) idézi elő, s minden 
régibb vélemény a talaj és a levegő nedvessége felől, a talajvíz befolyásáról 
valamint P ette n koffer egész tana ez által nagyobbára megingatottnak 
mutatkozik. Hogy a cholerahacillus mi módon szüli a cholerát, hogy az 
autochton módon jön-e létre. hogy annak terjedése vagy elhurczolása csupán 
betegek által lehetséges-e, vagy hogy az levegő, ruhadarabok és áruk által 
is behurczolható a choleramentes országokba, ezek oly fontos kérdések, 
melyeknek megoldása rendkívül nehéz, a minthogy a cholera kitöré
séről és teijedéséről annyira különböző adataink vannak, hogy majdnem 
minden feltevés mellett szól valami, és mi helyesnek tarthatjuk a tavaly 
Marseilleban tartott franczia cholerabizottság véleményét, melynek végpontja 
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azt mondja, hogy jobban tudjuk megmondani a cholera negatív mint annak 
positiv lényegét. 

. A rendszerekben és kezelési módokban előfordult változások közt a 
b~c1ll.~1so.~ról szóló tan. azonban .egyike a legfontosabbaknak. Oly lendületet 
kolcs?nzott ez . a hygiena tudományának, a sebészeti és szülészeti o-yóo-y
!c~zel~~.uek. .. hogy.. csak azon időtől kezdve, mióta a parányszerve~eteket 
i~i;,ie1j;1k;, .toreks~unk egy .. oly gyó&ymódot követni, mely a gyógytudomány 
Szamos agában ,'.Lldásos .kovetkezmenyek~t vont maga után. A belgyógyászat 
uem , lrn:o~t ~bbol oly kiváló ,h.asznot. 1111.nt a sebész~t, mely az antiseptikus 
módsz~1 ~~~1~n~, melynek czelJa a legkisebb kórcsirák megsemmisítése és 
azok kifeJlodesenek megakadályozása, avagy a minimumra való szorítása volt 
szán~os sulyosa?,b termés~etű beavat~ozást lehetővé tett az emberi szervezetbe: 
a km1~1 at1~n~1k 1elotte tenm nem mei·eszeltek a nélkül, hogy az operált beteg
ue e e ero e nem ~ondottak volna. Az emberiség már nem áll a jiirvá
ll}~?kka l szei:1be.n annyira. tan~~stalanul és segély nélkül, mint é1'századokkal 
elobb,. ha ~undJárt nem 1smen is a gyógyszereket, melyek által eze11 ellensé
ges nnkTob1ákat magától távol tarthatná, de legalább tudja. hoo·y azok ellen 
részben miként védekeznék. 

0 

Hogy a védelem utáni törekvés utján. a fertőztelenitő szerek között a 
gyó~ysz~rek eg~sz sorozata magasztaltatott és utólérhetetlenuek hinlettetett. 
az ismet a divatkórban leli magyarázatát. Sokáig egyedül uralkodott á 
c a r b o l .sav, de ezt később a s a 1 i c y l, a bor sav, a t h y m o 1. a 
resor.~rn,, az eu.calyptol, .a j odoform, a naphtalin és subli
m a t kovette~. s mmden szer mmclen betegség ellen segitett ! 

. De a divat gyorsan változik! Ezelőtt 2-3 évrnl azon . beteaet kinek 
11y1l.~ ~ebe , v~_lt. vagy. a kin ~ütétet végeztünk, nem volt szabad fod~formos 
bekotes nelkul ha.gym. Halál es átok azon orvosra, ki ezen csodatevő specifi
c~1rnot . ~lkalmazm elmulasztotta Yolna; ez egy átalános gyógyszer volt a 
d1phtentis. a ~zukroshugyár, agykérlob, szembajok, bélhurut, tüdővész és 
1:~k. e1.leu. ! . -;-- es m~st?, ,M,o~,t szer~nyen. , a ]~áttérbe vonul vissza. hogy a 
~oVId ideig e~~~-~.ett clicsosegerol elme1kedJek. es csak egyes határozottabb 
J~Valatoknál JO.JJOn. alkalmazásba. Ugyanezt látjuk a salycilsavnál, a resor
~~m~~l, s mo_st mmden küi:t a. sublimat csodaerejét harsogja. A folytonos 
k1s:il?J ~gy Jót, azonba~ meg is tererr~tett, mert mindent megvizsgáltak és 
me0pIU?alta~., s a leg:io~l?at ugyan meg nem kaptuk meg, de a vizsgáló
dások. es kiserletek rendJen a gyakorlati gyógytudornány bizonyosan csak 
nyerm fog. 

Be~n ünket pedig ?rv,osokat ~s természetviz~gálókat, a tudományw1k 
l,ia1a~ásárn való VlSSz~tekmtes arra rnt. hogy tannlJunk, mert a mily nagy 
cs . v:tltozatos a · tei:i~eszet ,~ :i1~g~ lényé~en és teremtményeiben, oly titok
telje::snek i~utat~ozi~ a,z I?ukod~~eben. Latszólagosan nyitott könyvkéut tárult 
fel szememk es erzekemk elott, de az ember csak akkor hatolhat annak 
mélyébe, .. ha, szü?etnélkül~ buzgalommal s törhetlen erővel igyekszik kifürkészni 
annak torvenyeit. Az ut, a melyen haladunk néha téves s ez okból 
vá~toztatjuk nézeteinket és véleményeiu ket. De ~z állhatatosság, és , kitartás 
czelhoz vezetnek, s lassú léptekkel bár és számos akadályok s tévedések 
által zavarya ... közeledü.n~ az igazsá~hoz s minden kiküzdött álláspont a 
h~ladásnak Jelkove. s. a,z ~gazság utám. ?ár:nely törekvés úgy az egyesek, 
mmt az · egesz embenseg Javára gyarap1~1a ISmereteinket. 

. Adja_ az. ég, hogy jelen összejövetelünk is e czél felé törekedjék. Mind
nyáJunk, kik itt :nost egyesülve vagyunk, azon közös óhaj által lelkesittessünk, 
hogy hazánk virányos térein a tudományok előhaladását és terjesztését 



'" "' 

'~ 

u 

- 102 -

eszközöljük, mert mindannyiunk szivének hő vágya, hog,y szép hazánka,t az 
őt megillető szellemi hatalom azon magaslatán fentartsuk. melyre a termeszet 
bőkezüséo'éből birt O'azdag·sáO'a alapJ· án számot tartlrnt. Hazánk iránti szerete-

, 0 0 0 ' 1 t"l tünkkel elválhatla,nul egyesiiljön a tudományok ~zeretete. s ez erze em o 
áthatva a költő szavaival zárom előadásomat: 

Hass, alkoss. gyarapits ! 

VI. 

Dr. Chyzer Kornél: Közegészségügyi bajaink összefüggése 
természettudományi ismereteink hiányosságával. 

(Előadta a XXIII-ik vándorgyűlés 1886. évi augusztus hó 26-ikán 
Temesvárott tartott bezáró közgyűlésén.) 

Minden kornak megvan a saját iránya. A mai kor kiválól~g .a hu_m~ni~
mus kora. Akadtak ugyan mindig egyes lelkesebbek a legre~~bb Id?kt~l 
fogva, kik szivök sugallatát követve. mások s a tömegek ~aJail segitem. 
nyomorát enyhíteni igyekeztek, de ma ennek szükségérzet~ az elóbbre ~alado~t 
világrészekben a tömeget, a népet. ~ nemzeteket „ hatJa át. Eze~ erze~bol 
kifolyólag a mai kor rohamos hal~dásanak n;egfeleloleg láz~s . tevekenyseget 
látunk kifejteni azon ügy körül IS. mely kiválólag humamsticus, s melyet 
közegészségil!ek nevezünk. , , , . 

S e téren az embernek nemcsak a nemesebb erzese, a felebarat~ szf\retet. 
az inditó ok, de miveltségének haladásával fokoz~to,san növe~sz1k annak 
tudata is, hogy amit az ember e, tér~n fele~arát,Jáert te~.z e~ ál?o'.:' azt 
egyszersmind önmagának fentartásáert IS teszi ; hogJ'. a kozeg,eszsegugy, a 
létért való küzdelemben a leghatalmasbb fegyverek egyike, s az erdekegyseg
nek, mely a közügyek leghatalmasabb rugója, ilyetén felismerése legbiztosabb 
alapja a jövő előrehaladásnak. . 

· Előadásom feladatát megfejtendő, szólani fogok elébb a közegészség
ügyről általában s annak mivol~áró~ Ti nál~nk, azután ,a ~ermészett~Hlom~~yok
ról s azok oktatásának eredmenyeirol hazankban s vegul a kettonek ossze-
függéséről. 

I. 
Az állam egyes egyénekből állván, ereje. egészsége. jóléte egyes polgá

rainak erejétől, egészségétől, jólététől függ. 
S mindamellett, hogy ezen igazság olJ'. világos, oly. egys_zer~ s ?rökk~

való. évezredekre volt szükség, hogy számolJnnk vele, s lnrdetese es b1zonyit
gatása folytonosan szükséges még most is, kivált nálunk, hol e~n~k érzete 
és tudata még csak a legtanultabb osztályokban van meg s nepunkben. a 
nemzet zömében majdnem teljesen hiányzik. 

Hogy ezeknek ismétlése másutt, s még az e téren legelőhaladottab~ 
Angliában is szükséges, muta~j~ azon körülmény .. hog.! _,, ~zen gyakorlati 
ország egyik legnagyobb államferfia lord Beaconsfield IS sz~k'segesnek tart.otta 
annak kijelentését, miszerint "e~y ország 1!agysága ~lso , s?rban. l~kómak 
physicai fejlődésétől függ; s n~.ind, _a~. a~m a~ok egeszsegene~ JaYitására 
történik. a nemzet mgy3ágának es fenyenek alapJ ául fog szolgálm. 
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S ha a felett elmélkedünk, hogy mi hát az, mi egy ország lakói 
egészségének javitására szolgál? elmélkedésünk fonalán arról fogunk meg
győződni, hogy nemcsak egyes orvosrenclőri szabályok a ragályos betegségek 
tovateijedésének. a járványos kórok fejlődésének megakadályozására s több 
effélék ; de szolgál arra mindazon intézkedés, mely által a nép általános 
jólétét, mlíveltségét, morálját, szóval e földön elérhető legteljesebb boldog
ságát fokozzuk, mert mindezek a közegészségügygyel a legszorosabb viszonyban 
állanak. Mert míg egyrészt a jólét, a müveltség, a morál feltételei a köz
egészségügy rendezhetésének. mási'észt a közegészség egyik alapfeltétele 
azok megszerezhetésének. · 

Beteg és satnya ember, épugy mint a beteg és satnya társadalom nem 
ké1rns a boldogulásra, szóval a közegészség a közboldogulástól elválaszthatlan. 

S ezért a közegészségügy ápolását. fejlesztését az államigazgatás 
egyik főfeladatának kellene tekinteni. 

Mégis mindamellett, hogy ezen igazságok oly egyszerűek. oly világosak, 
igen nehezen jutnak érvényre. 

Ha a multra, az emberiség fejlődéstörténetére risszapillantunk, első 
pillanatra szemünkbe ötlik, hogy az emberek, még azok is, akik gondolkoztak 
s koruk · müvelődésének irányát szabták meg, elhanyagolva saját é-njöket, a 
nagy mindenség fürkészését tűzték ki feladatukul. A görög bölcs intő szózata: 
"Tsmerd tenmagadat" figyelmen kivül maradt. · 

A közegészségnek legelső jelentékenyebb méltatását az ó-kor egyik nagy 
állarnférfiánál, Mózesnél találjuk, ki egészségügyi szabályokat vallási törvénybe 
igtatott. hogy népe azokat szentül megtartsa. 

A régi classikus kor keveset foglalkozott a közegészséggel, bár Athén és 
Róma többet gondolt a tápszerek egészséges voltával, a testedző gymnasticával 
és a test egészségének fentartására elkerülhetlen fürdőkkel, mint sok mai 
magyar város. 

A sötét középkor a vallásosság, a lemondás. a fanatismus kora volt. 
Nem a földi, de a tulvilági boldogság után rajongott akkor az emberiség, s 
uagy járványaiban isteni büntetést látott, melyek ellen védekezni nem is 
merészelt volna. 

Ez időben közegészségügyet nem ismertek. 
Egyes közegészségügyi, de mindig csak rendőri intézkedésekkel csak a 

tudomáuyok ujraébredése után találkozunk; de a közegészségügynek oly 
méltatását, a minőt az emberiség legfőbb jarn, egészsége megérdemelne, 
mai napig is alig tapasztalunk valahol. 

Ha az ujabb felvilágosodott korszak nagy bölcsészeinek s államférfiainak 
az államról s annak feladatáról irt mliveit kutatjuk, találunk azokban elmél
kellést minden egyébről, csak a közegészségügyről nem; s ez csak onnan 
eredhet, hogy kik a politikát tűzték ki életfeladatukul, rendszerint elhanya
golták az exact tudományok művelését, a melyek egyedül nyujthattak volna 
nekik irányt az emberiség eme fontos, valóban életkérdésének megítélésében. 

A politikus eddig azt hitte, hogy neki elég jártasnak lenni a jogban 
és a történelemben, mely utóbbi pedig majdnem e századig minden más 
volt, csak az nem, a minek lennie kellett volna, t. i. az emberis~g haladásának 
s mlívelődésének, tettei természetszerű törvényességének ismertetése. Az 
észleleten, megfigyelésen és kisérleten alapuló exact tudományokat egészen 
elhanyagolták s feleslegesnek tartották. 

Pedig ha van az egyénnek természetrajza, úgy van az egyének összegének, 
az államnak is, a melynek ismerete nélkül azt rendezni és helyesen kormá
nyozni lehetetlen. 
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A mai államtudósok már helyesebb irány1íak. A módszer, melyet tanaik 
megállapitásábau követnek, már inkább természettudományi vagy legalább 
hasonirányú; s igy várható. hogy a közegészségügy is napról-napra több 
figyelemben fog részesülni. 

Egyes közegészségügyi dolgokat. például egyes ragályos nyavalyák 
tc1:jcdési módját ismeri már nemcsak minden müveltehb laikus. népünk 
legtudatlanabbja, de ismeri az ausztráliai vadember is, ki azzal vádo~ja az 
európaiakat, hogy a hólyagos hirnlőrnérget üvegbe zárva hozzák rnagukka l s 
csak dugóját kell kihuzniok, hogy a benszülötteket vele tömegesen meg
fertőzzék. De a közegészségügyi törvényhozásnak s a mi még lényegesebl1. 
igazga~ásnak teljes méltánylása már sokkal többet igényel. 

. Allitásom igazolásául ide igtatom a mai kor egyik nagy államtudósának, 
S te rn-nak erre vonatkozó szavait; "Csak a mliveltség magas fokán álló nép 
képes a közegészségügy jelentőségét felismerni és annak köyetelrnényeit 
érvényesíteni. Mert eleven közszellemet és nyilvánéletet igényel az. hogy 
annak értéke, melylyel az egyesnek egészsége mindnyájára nézve és viszont 
bir, felismertethessék; és mélyen ható tudományt szükségel az, hogy az 
általános egészség és betegség általános okait megismemi lehessen. Ennél
fogva a közegészségügy - daczára véghetetlen fontosságának, - talán 
legfejletlenebb része Európa beligazgatásának." 

A közegészségügyünk viszonyát az államhoz pedig egy gyakorlati magyar 
szakférfiu szavaival fogom illustrálni. 

G r ü n w a 1 d B él a a "törvényhaiósági közigazgatás kézikönyve" czimü 
nagy mlivének erre vonatkozó részében a közegészség meghatározását ekként 
adja elő: .Az egészség első sorban az egyesnek saját ügye és érdeke ugyan. 
de kétségtelen, hogy az emberek együttélése bizonyos körülmények között 

. lehetetleuné teszi az eg·yesre nézve azt. hogy egészségét megóvja. Ez együttélés 
oly hatalmas befolyást gyakorol az egyesre, a kártékony befolyások oly 
általánosak és nagyok. hogy saját erejével nem képes magát hatásuk alól 
e!v?nni. „~ minth.ogy az egészség a hormalis emb.eri tevékenység és fejlődés 
fotenyezoJe, s mmthogy fentartása csak az emben közösség nagy eszközeivel 
érhető el. azonnal beáll az államra nézve a feladat. a rendelkezésére álló 
eszkö.zök~el az emberi fejlődés e fontos feltételét elő~nozditani s Yeszélyeit 
elhántam. Az államnak a közigazgatási organismus közvetítésével e czélra 
tett intézkedéseink összesége képezi a közegészségügyet." 

A mondottakban, úgy hiszem, eléggé kifejtettem a közegészséo·ü.o'j' 
lényegét,. általános fejlődését s mindenek felett nagy fontosságát, a mely1~él 
fogva mmden erőnkkel annak minél nagyobb mérvü érvényesitésére kell 
törekednünk, ha erős és boldog Magyarországot akarunk. 

Most már lássuk, hogy mi lábon áll minálunk ezen ügy? 
Visszapillantva a multra, azt találjuk. hogy a nemzet azon osztálya. 

mely mondjuk egészen 1848-ig ez országot és alkotmányát oly sok veszély 
közepette megóvta és fentartotta, kizárólag a jogtudománynyal és történelemmel 
foglalkozott. 

Még az ezekhez oly közel álló philosophiának sem akadtak említésre 
méltó müvelői. Az exact tudományok mlivelése pedig. viszonyítva a többi 
nyugati államokhoz, hazánkban teljesen parlagon hevert. 

Nem az egyén, meg az összes állampolgárok egészséO'ének, de a 
történelmi jog és hagyományok fentartására irányult minden elm~ minden erő. 

Nem csoda tehát. ha a rohamos átalakulás korszakában. mely önvédelmi 
harczunkkal végződött, sem foglalkozhattak ez ügygyel. 

Az absolut korszak ránk erőszakolt ugyan sok jót a műveltebb nyugat 
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intézményeiből. de hiába, reg1 tapasztalat. hogy sem egyest, sem nemzetet 
erőszakkal boldogítani nem lehet. 

Az üj alkotmányos aera sajátságos helyzetet teremtett. 
Gőzerőre! haladni, a legmliveltebb nemzetek intézményeinek szinvonalára 

emelkedni, sőt azokat még tulszárnyalni akartuk és akarjuk minden áro11. 
tekintet nélkül arra. meg rannak-e ezen haladás előföltételei. vain nem. -
megértünk-e ezen intézmények éhezetére. vagy nem, és szem elől téresztre 
azon tapasitalati tényt. hogy intézmények csak akkor vernek erős gyökeret 
a nemzet életében. ha csirájuk már meg volt benne s ha fokonkénti fejlőur
süknek és fejlesztésüknek tért és időt engedünk. 

lgy sok egyébb idő előtti intézményen kívül megcsináltuk az 1876-iki 
XlV-ik. a közegészségügy teljes rendezéséről szóló törrényczikket is, codificálrn 
hemie minden ide ronatkozót, igen sok szép eszméHyt: csakhogy hiányzik a 
foganatositáshoz a uép kellő értelmisége, hiányzik úgy a végrehajtó hatalombai1. 
miut a népben a törvéuy szükségének érzete és hiányzik minden állami gépezet
uek legfőbb mozgató ereje - a pénz. 

Csak egy példát akarok idézni ezen eszményi törvényünkből. de elél1b 
el fogom mondani F o cl o r tanár szavaival. hogy mi módon fogják fel n 
kiválólag gyakorlati angolok, likre oly nagyon szeretünk hivatkozni. egy 
törvény szellemét és követelményét. F o do r "a közegészségügy Angolországban" 
czimü még 1872-ben irt mürébeu egyebek közt (181. lapon) ezeket mondja: 

"Az angol egészségügyi törvények határozott, Y i 1 ág o s tart a-
1 o mm a 1 b i r na k. Határozottan megmondják minő lakás tilos a törvény 
értelmében, továbbá hogy mi történjék az egészségtelen lakással sat. Ez által 
gát rnn vetve a törvénynek igaztalan, önkényes alkalmazása ellen - ralamint 
nz elhanyagolás ellen is." 

Szintén hihetetlen, liogy ily concret előzetes figyelmeztetés után az 
ugyis gyér magyar egészségügyi irodalom terén a mi törvényünk 11-ik §-ba 
4 érvel későbben ily szavakat lehetett igtatni és törvényerőre emelni. mint 
a következők: 

• .Jelen törvény életbelépte előtt fenállott lakhelyek, épületek és ezek 
fölclfeletti és alatti tartozékai, ha egészségügyi tekintetben kifogás alá esnek. 
a hatósági figyelmeztetés után legfeljebb egy ér alatt, az egészségügyi 
szempontoknak megfelelőleg, a tulajdonos által átalakítandók, vagy ha ez 
czélszerüleg eszközölhető nem lenne, használatuk eltiltandó, és ha az 
egészségre még akko1 is káros befolyással lennének, kisajátítás utján Yégkép 
eltávolitandók." 

Magyarok istene ! Hát van-e hatalom e földön, mely ezen idealisticus 
törvényt hazánkban foganatositaui képes volna! Hiszen a nemzet nagyobb 
felét kellene h'ajlékából kiüzni s földönfutóvá tenni. 

Ezen törvényiinkkel mi a többi civilizált nemzeteket meg akartuk elfü~ni, 
mert ily teljes egészségügyi codexszel mások még nem dicsekedhetnek. Azok 
a szükséghez képest a közegészségügy egyes ágazatait, a melyek arra megértek, 
emelik törvényerőre . de aztán foganatosítják is. Mi kitliztiik a czélt, mint a 
nagy haladás czégérét, de uem gondolunk az eszközökkel. Pedig a ki czélt 
akar elérni, annak az eszközöket is akarnia kell. 

Ez a mi törvényünk még igen soká irott malaszt fog maradni, hacsak 
a küzegészségü.g,Yi igazgatásnak más alapra való fektetése, az általános 
mflveltségnek s névszeriut a természettudományi ismereteknek nagyobb méníi 
te1jesztése s a törvéuy jelen szerkezete mellett jeleutékeny pénzösszegeknek 
a végrehajtásba való befektetése által nem öntünk bele életet. 'l'örvényható
ságaink és községeink legnagyobb részétől azt követelni és várni, hogy ők 
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közegészségi czélokra önmagukat önként megadóztassák - valóságos ábránd. 
Pedig ha képesek volnának belátni, hogy mily óriási uzsorakamatot fizetnek 
vissza a közegészségi czélokra forditott befektetések, és pedig életben és 
egészségben, tehát munkaerőben. súvesen vállalnák el ezen terhet is. 

Azonban ezen belátástól még igen messzire vagyunk. De honnan is 
juthatnának ilyen ismerethez, ha az intéző körök, a papok és tanitók legna
gyobb része sem képes az ügy horderejét felfogni; de még a felvilágosodottal1h 
osztályok sem sokat törődnek vele. 

Nézetem szerint minden társadalmi átalakulásnak. a seminariumokból. 
a praeparandiákból, az iskolákból kell kiindulnia. Mentül több helyről egyszerre, 
annál jobb. De kivált a pap és tanitó az, ki a néppel folytonosan érintkezve, 
hivatya van azt oktatni, felvilágositani, előitéleteit, babonáit eloszlatni. A 
műveltebb osztályokra ez irányban hatni tudományos intézeteinknek s a sajtónak 
feladata. S igen helyesen fogta ezt fel Akademiánk volt elnöke, néhai gróf 
Lónyay Menyhért, midőn harmadévi ünnepélyes közgyűlésén az Akadémia 
ezentuli teendőit ekkép körvonalozta, hogy .legyen tényező a hazai é:; egye
temes tudományosság fejlődésében. :figyelemmel viseltessék a nemzet időnként 
felmerülő szükségeire, irodalmunk hiányaira, s f o g 1 a 1 k o z z ék az o n 
kér cl é s e k k e 1, m e 1 y e k a k o rn a k i g én y e i t kép e z i k. Világitsa meg 
az Akademia ezen kérdéseket a tudomány szövétnekével, hogy azok, a kik 
hivatva vannak a közéletben ügyeink intézésére, azokat minden részletökben 
felismerhessék, öntudatosan és minden irányban tájékozva cselekedhessenek." 

S hogy a napi sajtó is e téren nem egészen felel meg hivatásának, 
mutatja ugyanezen akadémiai közgyűlésnek egy másik felolvasása, Keleti 
Károlyé .Magyarország a világforgalombau", mely daczára statisztikai czimének 
egy igen fontos közegészségügyi mozzanatról, gyermekeink óriási halandó
ságáról elmélkedik, s mely felett sajtónk, mint az Orvosi Hetilap annak idején 
méltán panaszkodva mondá, könnyedén tovasurrant s igy annak hatását a 
nagy közönségre minél szélesebb körben kiteijeszteni nem iparkodott. 

Mindaddig mig papjaink, tanitóink és műveltebb osztályunk az egész
ségtanról és közegészségtanról kellő fogalommal birni nem fognak s a napi 
sajtó a közegészségi kérdéseket minduntalan szellőztetni nem fogja, közegész
ségügyi viszonyaink rendezése nagyon lassan fog haladhatni s csak egyoldalu 
fog maradni. 

A magva mindezeknek részben el van vetve, de gyümölcsének rnegérésére 
nemzedékek kellenek. Mi teljesitjük kötelességünket, ha tovább vetünk és 
istápoljuk a zsenge csemetéket, - a többi utódaink dolga. 

II. 
Ezek után nézzünk szét a természettudományok rnezeJen . . 
Visszaélnék tüTelmökkel, ha annak elősorolásába ereszkedném, hogy 

mily kincseket köszön az emberiség a természettudományok haladásának az 
anyagi téren. Ezt igen sokan tudják. E helyett szólok a tennészettudományok 
hóditásairól a szellemi téren. miről kevesebben bírnak tudomással. 

Az öntudatra jutott népeknél a czi1"ilisatióuak legelső nyomait a valhísban 
találjuk. A czivilisatió haladtával a vak hit nem elégité ki az emberi elmét. 
bölcselkedni kezdett ; de a czél, mely felé törekedett mindig egy volt, s örökké 
egy fog maradni, t. i. az igazság felderítése. 

Ez pedig csak egy helyütt található fel igazán. a természetben, mely 
örökké való változhatatlan törvények szerint jár el. 

Mi természetesebb, mint hogy azon elmék, melyek azelőtt abstract uton 
igyekeztek czélhoz jutni. a természettudományok haladásával. mely egészen 
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új világot tár fel szemeik előt, az ezek módszere által kijelölt utat. a tapasz
talást választják czéluk elérésére. 

A műveltség haladásával mindinkább növekszik azon meggyőződés hogy 
nem csak ~ !mg! ten:nész~tb en. e sz,erint tehát az embernek nem csak a;1yagi. 
cl~, szellemi elet~?eu is m11~den ~örvenyszei;ü. Ezen törvényszerüségnek tanul
manyozása elkerulhetetlenne teszi a termeszettudornánvokkal és azok mód
szerével való közelebbi megismerkedést minden művelt"' és o-ondolkozó ember 
s z~1'.1~ra,_ bá~·rni legyen a szakmája és hivatása. annyival inkább, mert a mai 
czmhsat~ó es vele p_árosult an;yagi haladás ~ természettudományoko11 alapszik. 

Ma1 nap reális tudomany a termeszettudományok ismerete nélkül 
leh etetlen. 

. , . Át~atja azok szelleme l!lég_ azokat is, kik_ kicsinylőleg szólnak róluk s 
ehtehk ll"_ányukat. melyet alig ismernek. Pedig nem csak a reális tudás 
köszönhetó a természettudományoknak, de a reális hit is, t. i. az örökké való 
vá~toz?atatlan anyagi és moralis törv~nyekben való hit. a melyek előtt meg
haJolm s melyeknek engedelmeskedm a felvilágosodott lénynek legmao-asz-
tosabb feladata. 

0 

A most mondottak igazolására nem hivatásszerü természettudósokra de 
századunk más két mélyen gondolkozó lángelméjére Eötvösre és B u c k 1 e~· re 
utalok. Báró E öt v ö s Jó zs e í "a XIX-ik század uralkodó eszméinek befolyása 
az á~lam1:a" czi~nü nagy j elentő~égü. de ritkán olvasott· művében igen sok 
h~lyutt kimutatJa, hogy a termeszettudományi inductiv módszer az egyetlen 
biz~os. ~t a~ államsz_erkezet helyes voltának megitélésénél. Hatodik könyvének 
elso feJezeteben pedig, hol az emberiség fejlődésének az ész által kiismerhető 
törvényéről szól, már sejteti velünk az emberi társadalom azon törvényszerü
~égét.'. m_elyet ~e~ány évvel utána B u c k 1 e óriási természettudományi, bölcsészeti 
es tortenelmi ismeretek alapján .Anglia művelődésének története" czimü 
m~ívéb~n el?s.zör merészel kim?ndani s igyekszik bizonyitani. Ezen egy mií 
elei;{ bizonyitek arra. hogy mai nap sem bölcsész, sem történeti.ró nem létez
l~~ttk ~lapos. tei:mésze~tudományi ismeretek nélkül. Ö már könyvének első 
leJezeteben _is ~rnrntatJa, hogy "természettudomány nélkül nincsen történelem.· 

Szava~m. i_gazolására csak még egy magyar irót fogok idézni. 
Aka~emiai elnökünk. Ti: e f? r t, az ezidei közgyűlést megnyitó beszédében 

a tudon;any egyes ágazatait Jellemezvén, a szóban levőről ezt mondja 
• a termesze.~tu~omány a cultura feltétlenül szükséges organuma. A természet
tudomány tortenelme az emberiség történelme." 
. S ha most már szé~nézünk, hogy mennyire haladt a természettudományi 
ismeret hazán~ban. nem i_gen örvendetes eredményekre jutunk. 

Egy~s, ~váló szakferfiak feltűntek már természettudományunk egén e 
század eleJen is, de azok mlíködése isolálva maradt. Hasznát csak a tudomány 
élvezte és érezte, társadalmunk zöme nem. 

Hegyeinket, b.ányáinkat a franczia Beudant-, Tátránk virányát a svéd 
W ah len bergnek kellett leírni. 

, A terrnész_ettudornányok_ népszerüsitésének terén pedig rnjmi kerés. sőt 
talan mondhatm, hogy semmi sem történt mindaddio·, mio· ezt a mi intéz
ményünke,t, a m. orrosok_ és természetvizsgálók vándorgyfílését B e n e F e re n c z, 
s a termeszettudományi társulatot a B e n e által összehívott férfiak kebelében 
egy nappal el~b? Bugát P á 1 1841-ben meg nem alapították. 

Itt kezdochk a magyar természettudomány. 
A kor, a melyben ez történt, a lelkesedés kora volt· s nem állhatom 

meg, hogy jellemzésére felejthetetlen barátom Kátai G á b
1 

o r erre vonatkbzó 
lelkesült szavait a természettudományi tár3Ulat történetéből ne idézzem. · 
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.Avagy volt-e valaha képes. valaki tüzet~seb~ üsz~öt vetni, a szár~z 
anyagba, mely annyira lángra tudJOn lobba~tap1 mrnden Jóra~aló ferfi, keblet. 
mint itt azon o·ondolat, hogy hazánkat az imadott. a semnu oldalrol nem 
méltányolt, a 

0
solr oldalról fenyegetett, .a. rnil_iden oldalról kiz,s~kmányolt 

hazát elvégre saját magunk vegyük gondpm~c es pártfogásunk .~la. 
A két lelkes férfin tüze csakugyan g,ynJtott. cle e szent tuz csakh ai~1ar 

kialudt a muzsák oltárán, hogy a hazáén annál nagyol1b lángokat ver.1en. 
A létért való küzdelem nem a tudomány. de a nyers erő kifejtését igényelte. 

A tüzet kioltották. Az oltár sivár, a szív üres lett s a melyikhen 
maradt valami, az csak elkeseredés volt. 

De sem a nemzet sem az eszme nem veszett el. A moralis lethargiából 
a nemzet csak igen las~an ébredett. s ezt még a tudományok terén is csak 
renrlőri felügyelet alatt teheté. 

A mi társulatunk, mely utolsó gyi~lését 184-7-ben Sopronban tartotta. 
az ujraébredés utáni gyűlését csak 18?3-ban ta.rthatta i:n~g. . 

Sok idő kellett phoenixünknek, m1g hamvaiból meg1~1odva emelkedett ki. 
ltt van kezeinkben, ápoljuk s ne hagyjuk megvénülni! 
Ez a mi vándorgyűlésünk tehát s első szülöttünk. a természettudományi 

társulat alap1tották meg lrnzánkban a természettudományok müvelését s üzik 
is sikerrel, kivált az utóbbi, mely állandóságánál, elterjedésénél. lrnlyes iráuyánál 
s jelentékeny anyagi erejénél fogva igen sok és szép eredményt mutat fel. 

Csak hogy én még azt keveslem. . ,„ 
Akademiánk, nemzeti muzeumunk, felsőbb és középtanodárnk tanerol. 

természettudományi társulatunk s a vele rokon irányu egyletek a, legüjabbi 
időkben a, természettudományok számos ágaiban oly vivmáuyokkal. oly ered
ményekkel dicsekedhetnek, melyek ne1~1zetünket ,e téren a n~iivel~ nyugat 
színvonalára emelik s egyes szakférfiarnknak meltó helyet b1ztositanak a 
természettudományok pantheonjában. 

De ez mind még nem elég. , . „ „ „ 
Ez a természettudományok fényes palotaJának aranyos. messze tundoklo 

kupolája díszes ékitésü falazatú, de alapja nincs. 
Alapjának, különös tekintettel a közegészségügy előmozdihatásár~ én 

· azon természettudományi ismereteket tartom, mel)'ek társadalmunkba mel)' en 
hutolnak s abban gyökereznek meg, növekedésökkel elnyornván a gyomot. a 
l1ahonát. uz előítéleteket. 

· Ez.ek magvát pedig csak a közép és népiskolákban vethetni el. 
E téren pedig határozottan rosszul állunk. . , , . 
Eltekintve attól, hogy mint Trefort fentebb emhtett heszedeben m~nd~a 

r nálunk a, tudomány iránt kellő előszeretet nen: ~ét.:iz~k é~ még m1_nd~.g 
sokan felesleges fényüzési cziklmek, sallauguak, tekintik en sa:J_nál~~t.~l .~rnlku
lözöm a tudomány iránt általában s a termeszettudomány es külon?sen .a 
természetrajz iránt való előszeretet azoknál, kik hiva.tva volnának aposto~ai lenm. 

Éber figyelemmel kísérem hazánk természetr.aJzának mozgalmát. ism.~r~m 
Magyarország jelentékeny részében a terméi:;zetra.Jzzal foglalkozökat. de kozep
iskolai tanár s népiskolai tanító vajmi kevés van köztük. 

Ez sajátságos tünemény, hogy a számos tauá1jelölt kö~ül oly kevesen 
választják a természettudományi szakmát, s még ezek ~özül i~ a leg1~agyobb 
rész a physica és chemia felé fordul, magán.ak .a te1:mesz~b'aJznak uhg aka.d 
mivelője, s azt is többnyire csak addig nmeh, img kenytelen vele. Mit 
Yárhatunk azután növell(lékeiktől ! 

Már pedig valamint magában a természetben, úgy a természettudomá-
nyok művelésében sincs ugrás. 
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A dolgok egymásutá1~ja azt hozza magá\'aL hogy a természeti tudományok 
rendszerező fokozatos tanulmányozásának meg kell előznie azon tant, mely 
a számo::; egybegyűjtött ttclatból természeti törvényeket von le. 

Ha nem lett volna Linné, hajosan jutott volna czéljához Cuvier; s 
Uuvier nélkül talán Darwi11 sem alkothatta volna ni.eg rendszerét. S a mi áll 
magára a tudományra és annak ismeretére nézve általában . azt én merem 
alkalmazni a tudomány egyes ágainak s különösen a természetrajznak mi'.íve
lésére nézve egy nemzet által. 

Oly tudományág művelésének. melyről azt óhajtanók, hogy az a nemzet 
Yérébe menjen át, épen úgy keresztül kell menni azon tudomány gyermek és 
if]ú korán, mint ment a tudomány maga. 

Nem csak rnüvészekre. épitőmesterekre, napszámosokra is van szükség. 
Még a tudatlanság é::; a babona elleni harczban is semmire sem megy a 

hadvezér közkatonák nélkül; másréi;zt könnvebben válik ki hadvezér közka-
tonákból. mint ha ilyenek nincsenek. · 

Ha azt akarjuk, hogy a, termé::;zettudományi ismeretek lrnzánkb~n ter
jedjenek, óhajtanunk s keresztül kell vinnünk azt. hogy mentül több iskolás 
gyermek. mentül több és többféle hivatásu egyén kedvelje meg azokat. foglal
kozzék a természeti tárgyak gyüjté:;ével, megismerésével s ily módon szerezzen 
és gyüjtsön tarasztulást. 

Ha ezek közül az ezredik sem fog ocla emelkedni, hogy képes legyen 
az általa kedvteléssel gyüjtött növények vagy állatok életét szabályozó törvények 
ismeretébe hatolni, mégis nagy haszon fog háramlani foglalkozásából, mert 
mig egyré:;zt gyiijtése által hozzá fog járulni hazánk megismertetéséhez s e~ 
által nem fogunk szorulni a még most is hazánk természeti kincseit felfedezm 
s veli'lnk ismertetni hozzánk járó külföldre. másrészt az oly sokféleképen 
nyilvánuló élet gyakori látá:;a, akaratlan szembeötlése, ehhől folyó megfigyelése 
által, még ha nem is tud belőle következtetni semmit, tapasztal, okul, azután 
nagyobb kedvvel olvas és könnyebben látja be a mások által hirdetett ter
mészeti igazságobt, mint ha e tárgy előtte egészen ismeretlen. Ily irányu 
mozgalom pedig csak a középiskolákból indulhat ki. 

Tudományos egyesületeink mliködésének sikere s a társadalomra való 
kihatása tetemesen növeked.ni fog. ha a középiskola által igy előkészitett 

· talajt fog találni. 
Erre nézve azonban elkerülhetetlenül szükséges a középi::;kolai tanári 

karnak ily irányban való nevelése. · 
A természetrajzi taná1jelölteknek ugy kellene képeztetniök. hogy ne csak 

állat- és növényboncz- és élettant tudjanak s csak oly ösmeretekkel lJiljanak, 
mikre növendékeiket nem taníthatják; de ismeijék és legyenek képesek könyv 
segedelmével felismerni az őket környező legközönségesebb s növendékeik által 
minden lépten nyomon felszedett természeti tárgyakat. nehogy mint most 
történik a tudvágyó s kérdezősködésre mindig hajlandó gyermek előtt pirulva 
legyenek kénytelenek bevallani, hogy kérdéseire nem tudnak felelni, mi által 
elölik a növendékekhr11 a vágyat a természeti tárgyak megismerésére. 

S ne higyjék tisztelt hallgatóim, hogy ezt csak én látom igy. Olva::;i;ák 
el 1~asilavszky .Tózseföek. természettudományi tánrnlatunk egyik érdemes 
titkárának, ki maga is középiskolai tanár az "Egyetértés" folyó évi julins 
11-iki számában a Tanügy rovatban megjelent czikkét "a seminariumi 
tanárképzés és a természettudományok." Ugyanezeket mondja, de még többet 
is mond. Elmondja, hogy ott, hol középiskolai tanári karunk neveltetik "a 
tanárjelöltek spcczialis érdekeivel keveset vagy épen semmit sem törődnek" 
::; a miniszter által e ezélra szervezett tiwárképző intézetben a t;.1,nárok a 
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tudománv fejlesztésével elfoglalva, a taná1jelöl~ekkel ne.m foglalkozhatvá~, 
ezeknek "gyakorlati vezetését az assistensekre b1zzák. "kiknek sokszor ?J~g 
magoknak is tanulniok kell. vagy ha valai:nit tudnak. fiatal t~~ós.?k leren 
utánozzák tanái:jaik tudományo8 módszereit 8 a szegeny tana1Jeloltek ott 
vannak. a hol voltak." . 

Az ő szavaival mondom, hogy "tudják a cryptogámok egyes osztályarnak 
fejlődését, de nem ismerik meg a krumpli növényt; ismerik az ál}atok 
morphologiáját, de zavarba jönnek. ha a tanu~ó a legközönségeseb.b bogarnak 
a nevét kérdi tőlük.· Példákat is hoz fel. Emht oklevele8 tanárt, ki a kakukot 
nem ismerte meg s a fölemilét látva őszintén berallá. hog,r sokkal nagy~bbna~ 
képel te; a másik a Primulát Uhelicloniumnak cleternunálta s hozza teszi 
"És ezek nem kivételek: ez általában igy vau." 

Ily módon nevelt középiskolai tanári karral jobb jövőért küzdeni 
nem lehet. 

S egy egyetemi tanárral, ki ily jelölteket tanit e tár~-yról e napok))an 
értekez1re. ő azt mondá nekem, hogy ez nem lehet másk~p, mert szermte 
a tudománynak ezen elemi részét, a rendszertant <t taná1J elölteknek már a 
gymna1liumban kellene elsajátítani s ily előismeretekkel felruházva jönni az 
egyetemre. 

De azon kérdé:semre, hogy kitől tanulja meg hát a gymnasiumban? 
csak vállvonitással tudott felelni. 

Ezen állapotokon a mérvadó köröknek 8egiteni kell. . . , 
Egyáltalában középtanodáink tanrendszerében kell valann nagy b1ba-

nak lenni. . . . 
Csak még egy köztudorná:su. feltünő példát hozo~ fel. Nyolcz. even at 

tanítják a növendékeket a latin nyell'l'e, erre fektetik, a nyolc~ ev alatt.~ 
fősulyt s az eredmény az. hogy száz közül ~lig tud belóle va~am1,t egy-k~t~o. 

Magam is szükségesnek tartom a class1cu8 nyelvek tamtásat, de ugy. 
hogy a növendékek tanuljanak is. . . 

Mint tanuló mint volt tanár :; mmt apa. ln a mai tanrendszert 
:figyelemmel kísértem és kísérem, azo~1 meggyő~őcl~sre j1:1tottam, hogy az 
csak úgy lesz elérhető, ha kevesebbet fogunk tamtam, de JÓL 

Non multa sed multum. 
S épen igy vagyunk a, ter?1észettud?mányokkal. 
Jól megemésztett keves is~e.r,et kincs, mely sokkal többet ér azon 

chaosnál. mely most fiatalságunk fe.Jebe~ ~avarog. . . . , 
Már pedig a természettudományi ismeretek ln~on~os . mmunumanak 

megszerzé8ére rendkívül nagy szükségünk van : mert szrnten l11hetetlen, hogy 
mennyire hátra vagyunk e téren a művelt nyugattal :s~em~en . . , 

Számtalan élczlapokba való példát tudnék felhozm álhtásom igazolásara 
de időszüke miatt csak kettőt mondok el. 

Az ásványországról lévén szó, a barátom mellett ülő uri nő 8ugva kérdi 
tőle.hogy merre fekszik az az ~sványország y , . „ , 

Egy nem rég . elhalt köztiszteletben all?tt. tudosunk, k1. volt ~anferfiu 
létére képviselő korában a képvis~~őház tan,ügp b1zot~ságána~ .~s. tagJa ~olt. 
a homőopathicus gyógyszerek ereJenek osztas altal ''.~1-~ ~:endkivuh rokozód~sát 
abból következtette mert. mint mondá, maga gyozodott meg rola. hogy a 
strychnin bizonyos kis men~yiségének este elkészített tízezredik fölolvasztásától 
reggelre a pohár elpattant ! „ . , . 

S ily kérdések és megjegyzések társadalmunk muvelt retegeben is nem 
tartoznak a ritkaságok közé. 

A természettudományi alapismeretek hiányát nagyon érzi mezei gazda-
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ságunk is. melynek oly kiaknázása, a minőt a mai verseny tesz szükségessé, 
tudomány nélkül többé lehetetlen. 

Nemcsak közegészségi bajaink kutforrása tehát a természettudományi 
ismeretek hiányossága, de közgazdasági bajainké is. melyeknek orvoslása 
pedig szintugy sürgős és égető kérdés. . 

Visszatérve az iskolára, tekintsünk a népiskolába. Ennek alapja a 
tanitóképezde. 

Ennek rendszerében kevés a javitani való, de a mennyire én tapasztaltatn. 
nem kellőleg hajtatik végre. Ahoz képe:st, hogy szemben ily tapasztala~i 
tudományokkal a módszernek majnem kizárólag szernléletinek kellene lenm, 
sok helyütt hüínyzanak a kellő taneszközök. gyüjtemények és a mi legfőbb. 
kellőleg képzett tanerők. Pedig mint H e e r mondja "mlívelt és szellemes tanitó 
a legjobb módszer. a legjobb tankönyv és legjobb iskolai törvény". 

A természettudománynak két faja van. 
Az egyik megfigyeli a tárgyak alakját s azok viszonyát egymáshoz; 

a másik az okokról s azok hatásáról tanit. 
Ha mi azt aka1juk elérni, hogy a természettudományi oktatás sikeres 

és áldásos legyen, szükséges, hogy a tanitvány közvetlen érintkezésbe jöjjön 
a tennészeti tárgyakkal és tényekkel s ne csak a könyvből ismeije azokat. 
Legyen képesitve saját eszével belátni, hogy a dolog igy van és máskép 
nem lehet. 

Ennek hatása nem csak közvetett lesz a természet megismerését illetőleg. 
de megtanitja a tanulót helye8 gondolkozásra, következtetésre jobban és 
könnyebben, mint akár a grammatika. akár bármely más tan. 

Ezért nagy fontosságu a természettudományok tanítása s haj ól taníttatnak, 
hatása még paedagogiai szempontból is. 

Tudományos intézeteink, egyleteink mai nap eleget tesznek a népszerü 
természettudományi ismeretek teijesztésére; sajnos azonban, hogy a közlemé
nyeiket olvasó közönség még igen csekély. Az ily olvasmányra megérett nagy 
közönséget nevelni szintén a jövő egyik nagy feladata. 

III. 
Lássuk most már hogyan függnek össze közegészségi bajaink természet

tudományi nevelésünk és ismereteink lliányosságával. 
Valamennyi tudomány többé-kevésbbé összefügg egymással, de a 

természettudományok az egészség és közegészségtantól elválaszthatatlanok. 
akár csak mint egy láncznak egyes szemei. 

A természettudományok egyenként alapkövek, s együttvéve maga az alap, 
melyre testvéröknek, a közegészségtan épületének kell felemelteni, mely vég
elemzésben nem is egyébb mint alkalmazott természet és Ol'l'Osi tudomány. 

Hol az alapkövek hiányzanak, ott sem alapot, sem épületet építeni 
nem lehet. 

S ezért mindaddig, mig a tudatlanság, a babona a természettudományok 
teijesztése által oszladozni nem fognak, mig a nép zöme a természettudományi 
kutatás adta vívmányok alapján a kórok megelőzésére, teijedésöknek meg
akadályozására kiadott rendeleteket legalább részben felfogni és megérteni 
képes nem lesz, vagy legalább azon osztályok, melyek a né1iet e tekintetben 
felvilágosítani hivatvák, ezt meg nem értendik. én jó k.özegészségügyet é~ 
közegészségügyi közigazgatást képzelni nem tudok. 

Legyen szabad ez összefüggés megvilágitására példával élnem. 
De ha példával illustrálom e kérdést, úg:y én aligha tudnék szebbet 

és jobbat választani, mint a világhirü tudós Huxley beszédét, ki egyik 
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népszerü természettudományi előadásán, melyet 1866-ban tartott, az angolokhoz 
ily formán szólt : 

· ]~ippen :200 éve annak. hogy Londont egym{t81l,tán két is~?ny,u csapás 
érte; a pestis. mely ötvenezer embert ragadott .el es a ~agy tu~vesz. mely 
a város öt-hatoclrészót semmisité meg. Az akkon nemzeclek a baJOk okát az 
akkori felfoo·ás szerint a pestist Isten büntetésének tartotta s uéma megadással 
hajolt meg belőtte; cl~ a tüzet emberi alávalóság .müvénel~ tartván. nagy 
elkeseredés és düh támadt a gyujtogatók ellen. S forcsán Járt volna azon 
halandó. ki meo·kisértette volna azt mondani. a mit ő mondott hallgatóinak, 
hogy mind a két hypothesi::; hibás, s hogy ily nagrmórvi.~ s,zerencsétl.ens~gek 
megakadályoz hatásának egyedüli forrása ott kereseudo, ama igeny~ele1~, kis ~anm
latban (a mai H.oyal Society magvában) .. melyet )rnsz ~vv.el, a pesti~ el ott ne~1 ány 
tudós amint ők mondák .a természet 18rneretenek Jav1tasa okáert" alapitott. 

Mert daczára a111rnk, hogy Londonban ma tízszer töbh gyulékony anyag 
össze van halmozva mint lüüü-ban \'Olt; daczára annak. hogy maga a 
lakosság tömérdek gyulékony és robbanó gáz~ készit, ~.eve~et a házakba ~s 
használ fel; ma már egy egész utcza sem eghet el tol?lrn, mert a terme
szettuclomány a gépek és módok egé8Z halmazát találta fel. me~yek sege~lel~ 
mével a tüzvészt meo-fékezhetui. S ha mégis egyes esetekben itt-ott ónás1 
anyagi kárt okoz i~, ezt is kárpótolják biztosító, társulato~, melyeknek 
mliköclése a mathernatikai tudományoknak s a termeszettuclornanyok segedel-
mével, gyüjtött nagy gazuaságnak köszönhető. , , . , 

Es a pestis:> Ennek oly mérvü lehetetlenseget i:; csak a term~szet
tuclományoknak köszönhe~tJi. Tudjn\c, hog~ .a já~ván.vo!c .. vsak ott fészkelik he 
magokat. hol :;eprrtlrn piszkos lakasok varJá_k ok~t. Szuk. poshadó s~em~ttel 
telt utczáju városok, melyeknek házai nem .8zell ózhetok. ro::;sz,nl ,vannak 1•1lág1tva. 
vizhiányhan szemednek, melyeknek lakói mosdatlano.k, m~~-tektelenek, rosszul 
nnnak táplálva, rosszul 9ltözküclnek, ~zokott tanyái <L J~rványoknak:. I~_Y_e~~ 
volt London lööf,-ben, s ilyenek a mai kelet azon váro8a1, hol az oldoklo 
járványok otthonosak. . , „ , 

A mi nemzedékünk tanulL már valanut a termei;zettol, s reszben 
engedelmeskedünk már törvényeinek. S <L tenné::;zet eme részle.tes ismei:e~.énél 
és ai engedelmesség eme csekély töredékénél fogva ma már nmcs pestisunk ; 
de mert ismereteink é8 engedelmességünk még igen tökéletlenek, hát a typhus 
méo· velünk lakik s a cholern még vendégképen jár l1ozzánk. 

b De az eddi~·i haladáshól bátran következtethetni, hogy természettudo
mányi ismereteinbk gyarapodásával s vivrnányaink irán~i engedeh~ességünk 
növekedésével London ép ugy száz.adokon keresztül ment fog ma~·a~~u a typhus 
és cholerától. mint ment volt két századon kero8ztül a pest1stol, mely a 
a 17-ik. század el ej én háromszor dulta fel. . 

Igy mondta ezt Huxley. k~, 1!em gy~korló orv~s. ~le. sz,áz~dun~ e~y1k 'l.á~~·
elméje s én készebb voltam a~ o altala ±elhozot~, l:,el~at ider.111, mmt ~L keide:;t 
má:> hasonló példákkal illustrálni azon meggyozodesben, hogy .'.rnzankl~an, a 
tekintélyek országában, e~y- a.ngol n~gy szel~enm~k szavai . to,bbet fognak 
nyomni a latban vándorgyulcsemk egyik napszamosanak 8zava11~al. .. 

J~lőadásorn befejezéséül ismételve l~imondor~1 teh~t, ho~-y 11111,cs f?11to~ab? 
tan az emberiséo-re nézve annál. mely ot a clraga elet cs egeszseg felte
teleiről felvilág~sitja s megtanítja arra. hogy mi módon . hosszabbít
hatja meg saját. kedveilei és polgártársai életét s hogyan óvhatJa meg azt 
számtalan bajtól. 

S ezt a természettudományokban jártas sokkal jobban teheti mint a 
járatlan. 
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E ~ekintetben valóban elmondhatni a jártasról, mit a nagy angol szellem 
Ver~~lam1 Baco, a tndományo~ helyes irányának megjelölője már 300 évvel 
ezelott mondott. hogy "a .JÓ úton járó nyomorék megelőzi a rossz uton 
haladó versenyfutót." · 

· A t~rmé,szet~u~on:ányi .. i~merete~ te1j~sztése lévén az egyetlen űt. a 
rn~lyen kozegeszsegu~yunk to~eletesedese ~ele ~aladh.at, azok minden irányban, 
mmclen oldalról s mrnden erovel való tei:iesztese rnrnclnyájunk feladata. 
. Ismernünk kell a levegő, a viz. a tápszerek, a ·lakás, a ruházat, a 

ttsztaság. a physicai nevelés befolyását a test egésí.ségére; ismernünk kell 
~ ~on~!ottak l~ elyes és káros voltat, hogy az ezehe vonatkozó közegészség
ugy1 kovetelmenyeket felfoghassuk és megérthessük. 

E !e!dntetbe~, sokat remélek. mos~ alakuló közegészségi egyletünktől ; 
m:}Y ?Z~lJául el~o .sorba~ ,a fe.lvi~ágo,~1tást tűzi ki önönmagunk s a nép 
e.~eszse&"enek forrasa1t. s foltet~le1t illetoleg. s melynek olcsó, népszerű köz
~onye hJYatva l~sz az idevágó ismereteket teijeszteni s bevinni oly körökbe 
i s~, 1~.ol ... a termeszettudomány még keveset hóditott, s épen azért vállvetve 
rnukod.111~~ közre. hogl ezen üdvös intézmény mentül több pártoló laicus 
taggal bn:ion s megszilárdnlhasson. 
. De ~~va.tva l~sz e,zen, e~yl~t meggyő~ődésern szerint .a mi gylíléseii1ket 
1~ ~elhasz11al111 a kozegeszsegugy1 hasznos ismereteknek teJ]esztésére és hirde
tescre az ország különböző részeiben. 

Kik az ismeretek megszerzéséért a központba nem mehetnek, azoknak 
azokat el kell vinni hazájukba. 
. Addig ~edig mig közegészségügyünk fejlődését a természettudományi 
1s~rnr~~ek u~ián ,bevár~atnók, és. bev~rhatn~k azt, hogy népünk belátandja. 
~m~zennt az.on harom ugynek feJlesztese, miket Trefort pozsonyi választóihoz 
mtezetJ, egyik beszédében rnint politikájának vezérelveit zászlójára irt u. m. 
tudomany , va~yonos~ág és egészség boldogulásunk legelső kelléke, és 
~~e.v~rl1~t~1-~k meg azt i~, hog:y. tör.vényhatóságaink és köz~égei~k a közegészség~ 
11gy1 tol\ eny nemes. mtentió~t .JÓSzántukból foganatos1tandJák: a kormány 
fel,ad~ta fog 1:iarad111, hogy i.smét Trefort szavaival éljek, ezen még uagy 
mertekben anttgouvernementahs orszáo"ban ha kell erőszakkal is az állam 
ezen egyik legfőbb követelményének é;vényt szerezni. 

Csakhogy meggyőződésem szerint mindaddicr micr közigazaatási rend-
szerünk a mai marad, nincs hozzá eszköze. t" b " 
, Em~e~ g~ökeres, ·megváltozott viszonyainknak megfelelő reformja nélkül 
e1! állai:n1 eletunk helyes mo~ern fejlődését minden 8Zép törvényeink mellett 
kepzelm . nem t~1dom; s ezert .eloadásomat azzal végzem be. a mivel Stein 
az állanu&"a~gatasról szóló class1cus míívét kezclé, hogy: "minél tovább halad 
az . embens~g. ai1~ál határozottabban, lép , előtérbe ~,zon tétel jelentősége: 
hogy a müvelt. 1~,ep,ek ~z alko~mánykepzodes epocháJat már tulhaladták, és 
hogy a továbbfeJlodes sulypontJa az igazgatásban fekszik." 
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VII. 

Ormos Zsigmond: a XXIII. vándorgyűlés 1886. évi aug 
26-án Temesvárott tartott elnöki bezáró beszéde. 

Mélyen tisztelt Vándorgyíílés ! 

Midőn á magyar orvosok és természetvizsgálók XXIlI. vándorgylílése 
a kies buziási fürdőhelyen mflgkezdett működését folytatandó, történelmi 
emlékekben gazdag és szives vendéglátásáról jó hirben álló ezen szab. kir. 
városban megjelenve, komoly és miivelődésünket hazafias nemzeti irányban 
előmozditó tevékenységét ezuttal befejezendi, legyen szabad mindenek előtt 
néhány szóban kifejteni azon indokokat. melyek a vándorgyíílés tagjait ezen 
míívelt város meglátogatására birták. · 

A vándorgyűlés tagjai előtt nem ismeretlenek azon hazafias mozgalmak, 
melyek ezen szab. kir. városnak nagy részben idegen ajku, de hazafias érzelmlí 
polgárai é8 lakosai körében a magyar nyelv teijesztése érdekében keletkeztek. 
s melyek ezen szab. kir. város ujabbkori történetéhez elválaszthatatlanul 
l1ozzáfüződvén, nevét örök dicsfényben ragyogtatják. 

Tudományos törekvéseink szem előtt tartásával politikai mííködéstől távol 
állunk ugyan, de a honszeretet melegen dobogván kebleinkben, azon érzésünk 
kifejezését még is kötelességünknek tartjuk, hogy hazafiui elismeréssel és 
hálával vagyunk eltelve Temesvár szab. kir. városa polgárságának hazafias 
buzgósága felett. 

Midőn honunk délkeleti vidékén gyiiléseztünk, ezen szab. kir. város 
látogatását természetes vonzerejénél fogva ki nem kerülhettük. Temesl'ár 
honunk ezen részének mindenkép központját és szivkamr~ját képezi. melyből 
a vérkeringés a test többi részeibe kihat, s ezeket éltető nedvvel ellá. ~j:i. 
Az állami intézmények, tudományos törekvések, az értelmiség nagy száma, a 
kereskedelmi forgalom már a régi hajdankorban ezen vidék központjává avatták 
e várost, melynek domináló felsőbbségét az egész honra kiható veszteség 
nélkül emberi hatalom meg nem változtathatja. Városunk ezen nagy jelentőségíí 
állását a tartomány ujra-alkotója, dicső emlékű Mária '['heresia éles elméjével 
szintén belátta, midőn a török uralom megszűnte után a hely jelentőségét 
nagy költséggel és bámulatos szakértelemmel újra helyreállitá. s a mostani 
generatio az elődök méltó utódjaként szerepel, midőn a régiek cosmopoiitikuf; 
alkotásába az újkor életadó elvét, a honszeretetet beoltani buzgóan törekszik. 
nem kérve ezért jutalmat, de méltó elismerését várva annak, hogy az ezeu 
szab. kir. város részére hajdan nyujtott előnyök tőle mostohául el ne vonassanak. 
hogy évszázadon át kivívott központi állása biztosítva maradjon. Társulatunk 
látogatásának második indoka tehát a természetes vonzerő kényszerüségé-
llen rejlik. _ 

Nem először élvezzük ezen királyi város szives vendéglátását. Első 
alkalommal a királyi városi törvényhatóság meghívására 1843. évben látogattak 
ide a magyar orvosok és természetvizsgálók, midőn az első közülés augusztus 

. hó 8-án lőn megtartva. A vándorgyűlés akkori elnöke, ebeczki Tihanyi Fereucz 
temesi gróf és főispán volt, kinek jelen nemlétele miatt akkor az alelnök, 
kubi?yi Kubinyi Ferencz táblabíró, országgyíílési követ, a magyar és több 
más t~dós társaság tagja, mint helyettes elnök vezette a tanácskozást. 

Onmagam azon időben korba11 természet szerint sokkal fiatalabb és 
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élettapa~ztalá~ba1,1 s~egényebb; m~n~ rékási szolgabíró a nagygyíílésen résztvett 
tagok kozt sz111ten Jelentkezven, 1genytelenül a gazdasági szakba osztattam be. 
Egy ~TJ?b~röltőnél hosszabb idő enyészett el azóta. s a tudományos gyülekezet 
akkon 1genytele11 napszámosából, a debreczeni vándorgyfüésnek érdemeimet 
tul~~e?siilő, kegyes.sége folytán, a kitüntetés legmagasabb p_olczára, a díszes 
e:noki állasra feljutottam. melyen gyöngeségem érzetében Onök támoaatását. 
tisztelt uraim. ujra meg ujra kikérni szükségem van. 0 

Miné} _inkább, érezem a, tei:m,és~ett~dományok. fontosságát, s ezek 
Rol;,o~?~~usagara az elett~pasztalas nnnel mkabb megtamt, annál inkább meg
gyozodom a nagy sanscnt nyelvtudós, Müller Miksa állításának io·azsáo·áról 
mely s~erint a te~·més~ettt~doi;riányok foly~on növekedő követelményei 

0
a kla~sikai 

tudorna~yok ter~t mrnd rnkabb elfoglalják. A természettudományi irány sok 
ágazataival, mmt a modem műveltség és practikus élet követelménye a 
classicismussal. mint a köz~pkor örökségével ha eddig még nem is Í1yilt 
harczban, hanem térfoglalási küzdelemben van tanintézeteinkben szintugv 
mint az életben. · ' 

. J e}enkori mü~elődésü n k korszaka a XIV-ik századdal kezdődik. A közép
k?n mel~ st~g11at10t az olasz költészetnek Dante, a művészetnek pedig 
C,ima?ne es ~10t~o ~nüveiben fel,tünt fé~ysugarai szétoszlatták. A g'Öl·ög és 
r~mai, kort ,k.?veto. het százados a loi;i utan. az antik pogányságot a keresz
tenysegbe atultetm, tudományát fölelesztem, rnüvészetének ihletét a keresz
ténys~g t:omanticzismusával párosítani. szépérzületét az új irány szellemével 
eg~esiten,1 volt Olaszországban a fötörekvés, melyre a legnemesebb erők , 
Anosto es Tasso, Brarnante és Palladio, Lionardo da Viuci és Sanzio Rafael 
és a hivatással bírók egész legioja közremüködtek. 

A müvelődés ezen, új korszakában fejedelmek is a humanisrnus szol
gálatában álltak. Ezek segélye nélkül a tudósok szövetkezete biztosítva nem 
lett vo~na. Alfonso nápolyi király, a nagy Mediciek. valamint Corvin Mátyás 
na~·y lnrályunk a XV. század legkitünőbb humanista uralkodói közé tartoztak. 
AnJ?U , Rób~rt nápolyi ~irály Virgilius művei magyarázatánál Petrarca 
s~ge~y,evel ~lt (1341), miközben a költészet titkos fictioinak magasztossága 
U.J ~11.ag:ot tart fel el ott~. Alfonso Nápolyban a római imperatorok mellképeit 
a reg1 ermeken csak azert szemlélgette, hogy az antik kor dicsőséo·e felett 
el~él~e~hessé~. C~isimo Medici idejében :bante isteni komédiáj~ feletti 
eloadasait. az istem szolgálatra szánt székes-egyházban tartotta, a nélkül. 
hog:y e i:i:iatt ,~z eg,yháza!. megfertőztetve lenni állitották volna. Corvill' Mátyás 
antik !lluvek:bol egesz , konyvtárt másoltatott :B'itenzében, ide haza pedig a 
hurnamsta tudósok egesz telepét csoportositotta udvarában. Estei Boros 
l'._atárg.róf halálakor Ferra1:áb~n,. a humanista Carbone Lajos dicsbeszédében 
folemhtette. hogy herczegi aJkam méznél édesebben kiömlő szavaiból többet 
tanult. mint Cicero valamennyi rnííveiből. 

Az új fej~ő~és oly ,gyorsan haladt, hogy Agnolo Poliziano humanista a xy. sz~zad vegevel meltán mondhatta Pirenze polgárainak, hogy azon 
~~uyeltseget, m:~Y magába_n Görögországban már rég elenyészett, annyira 
foleledve ~zern:eh. hogy. sa,Ját neve~~jeik által a görög irodalmat már nyilvá
nosa~1 ta1~ithatJá~. A„legJobb nem,e~i csa.ládok ivadékai pedig a görög nyelvet 
annyn:a. t1sz~án es konnyen be.szelik, mmtha . Athent a barbárok meg sém 
semnus1tettek volna, hanem mmtha saját földéből minden míívelődési esz
~özeivel. együtt ~irenzéhe átköltö~ött s ebbe teljesen beolvadt volna. Ezer 
ev óta ily Jelenseg nem merült fel Olasiltouban. 

A h~~anismus elv.ei műveltségünkben a jelenkorig még mindig irányadók. 
Az ernbenseg a humam~táknak hálával tartozik. Fejlődésünk ezen korszakában 
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több fekete pont tünt ugyan fel az általános fejlődés láthatárán.' melyek a 
szellemi haladást szakonkint megakasztották, R a mlíveltség irányával ellen
kezésben voltak. Igy a boszorkány-perek. a vallás-inquisitio faggatásai. a 
hiíbérrendszer az emberiségnek dicséretére nem váltak. a rabszolgakereskedést 
meg épen az új világrész felfedezése idézte elő. - azonban az emberiségnek 
mindezen aberratioi nem a humanisták tanaiban rejlettek. s egészben véve 
még is a vívmányok, a tudomány, mlívészet és ipar, vagyis az általánoR 
mlíveltség körében sokkal nagyobbak és örvendetesebbek voltak. N agynevií 
hazánkfia, Kossuth Lajos helyesen állítja, hogy az emberi perfectibilitás 
végtelen, mint a számok, melyekhez egyet mindig hozzáadhatni a nélkül. 
hogy a legnagyobbakat elérhetnők: s ezért a~ emberiség a felsorolt sötét 
foltok daczára rnííveltségben folytonosan haladt. 

Haladásunk inkább eszményi. mint realistikus volt. A vallásreformatio 
a XVI. században, és a franczia nagy forradalom a XVIU. század kezdetén 
a korszak legnagyobb két eseménye: mintegy kiindulási és zárópontját képezik 
fejlődésünk legujabb szakának. s ezen korszakos két esemény kiindulási 
pontja és indokai eszményiek, melyek az emberiség szellemi és egyéni hékói
nak széttörését czélozván a refonnatióban, s a szabadság. testvériség és 
egyenlőség fennen hangoztatott jelmondatában megvalósultak. 

Bresciai Arnold, Husz, Savanarnla, Galilei halálának és szenvedéseinek 
:>zintugy, mint a harmincz éves háborunak alapja eszményi volt. 

Nemzetünk a korszak küzdelmeinek szintén részese volt. A vallás
reformatio tanai korán visszhangra találtak honunkban. mig a feudalisrnuR 
ellen irányzott csapás nem oly gyorsan. de annál terjedelmesebben. a nemzet 
minden rétegeit áthat\'a s az érdekeltek önakaratu áldozatkészségével nálullk 
is bekövetkezett. 

A kitörést a toll élével vivott küzdelem előzte meg houuukban. melyet 
nemzetünk két jeles fia. Kossuth és Széchenyi gróf a két pcirtra szakadt 
nemzet élénk részvéte mellett folytattak. Mindazok, kiket a gondviselés velem 
együtt a lefolyt hosszu időt tulélni megengedte. bizonyára emlékezni fognak 
Széchenyinek a .Pesti Hírlap· szerkesztőjének, Kossuth Lajos ellen -A kelet 
népe 1841" czim alatt kiadott művére. A megtámadás látf;zólag csak fi 

modort kárhoztatá, de voltakép elvi jelentőségü volt. 
Kossuth a korszak eszményi, Széchenyi gróf ellenben a franczia forra

<lalom után másutt már lábra kapott. de nálunk még idegen realistikuR 
iránynak védője volt. 

A két nagy honpolgár küzdelmének jelszavát ezen vezényszók: ,szil'" 
és "ész". • érzelem" és • értelem· jelezték. 

A nagy tömeg Kossuthot követé és beálltak az események. melyek 
habár nagy veszteségek árán, habár erőfeszitő áldozattal. honunk állami 
lételének regeneratioját szülték. 

Széchenyi gróf a küzdelem hevében meghátrált, a lábrakapott elmélet 
az ő re.alistikus vágyainak nem kedvezett. Végre szive is megtört, de reform
elvei megmaradtak, s ezek valamint Prancziaországbau a nagy forradalom 
után, ~1gy az 1848-1849-ki események lezajlása után nálunk is érvényesültek. 

Onmagam is a humanistikus korszak szülötte vagyok. Ezen korszak 
nevelési iránya szabta ki jövőm~t. A tudomány forrásait humanista tanáraim 
nyitották meg előttem. Ifju korom latinitása az antik remekírók és Cicero 
irályával 1'ersenyezett. Virgilius költés7.ete engem is lelkesített. A tudás azon 
mértékét. melyet hosszu életpályámban a tapasztalás és buvárkodás nyujtott, 
a humanismusnak köszönöm. A bölcsész 'Pilelfo. a rhetor és poeta Gnerino. 
valamint hírneves humanista társaik tiszteletem tárgyait képezik. s azon 
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szépérzületet. melyet a remek mííalkotások szemlélése közben külföldön 
magamba szil'tam. s mely üj irányt adott életemnek. nrínd a lmrnanistikus 
kors.z~knak köszgnöm., ~.álátla11 voln.~.k e~en korszak ~ránt, multamat tagadnám 
meg m; legbensobb erzuletemmel JOnnek ellenkezesbe. lrn a multat csak 
gondolatban is kárhoztatnám; ámde napjaink tapasztalása rneotanit, hogy 
sza?aclság után jólét kell a népnek. A~ anyagi jólét megteremtésének kulcsa 
pedig a természettudományokban rejlik. · 

:\-z elmék eszményi törekvései alább szálltak. Ha elmélkedve jártatjuk 
s~ememk~t magunk körül. az. emberi ész és szorgalom új felfedezéseivel és 
yiv~n.~nyaival talá}kozunk „m~ndenütt. melyek ;nint~o~y több~yire anyagi 
JÓle~m~k gyarapoilasát eszkozhk. Yagy erre legalabb kilatást nyuJtanak. valódi 
real~stikus alapra. fekteti' ék. a mű relt osztály elméjét elfoglalják s a munkás 
kezebe kenyeret Juttatnak. Mindez a természettudományok napontai fejlő
déséből szánnazik. 

. Helyesen ilja P. Szathmáry Károly .Az emberi müYelődés története" 
cznnü mül'ében. hogy a természettan gyors és naO'vmértékii előhaladás 
~ekintetében, az ujkor minden tudományát felülmulja.

0
• s oly eredményeket 

ert el.. melyekről az ó~ és középkor legtudósabb férfiai még nem is álmodoztak. 
Mert iga~, l1ogy Arch1medes csak egy pontot kivánt a földön kívül. hogy 
ezt -~arkmból _k11:ethesse._ s ~em lehetetlen. l_10gy kőgolyóit gőzerővel dobatá 
!rnzaJa ellei18egeue: az is teny. hogy a közepkori Bacon a lőpor és gőz erejét 
1 sn.1~ré _: de, hogy szel.rnre~nket, hajói~kat és. gy~raink n;inden kerekét gőzzel 
le::;z.~ml\ , ke1;.esek h<JJ~am: hogy , gazz<J~ n~ágitunk. leggel fütünk, fénynyel 
festun~ es nllamm~l ~nm~. b~szelünk cs nlágitunk. s hogy az égi testek 
sugaraiból azok letreszeit kepesek leszünk meghatározni. arra nehezen 
gondol;h~ttak. _És. könnyü ?elátni, ,hogy a~ elfogultság korlátaitól szabadult 
en~l~en ~sz meg _itt ~em f_og me~allapodm. l!anem igen is rajta lesz. hogy 
SaJat elomenetelere es kenyelmere a termeszetnek minden létező elemét 
kiaknázza. 

, A t~rrnész~ttudomány sokféle elágazásaiban csaknem naponta új vivmá
manyok tunnek fel. melyeket egyenkint elősorolni és méltatni elnöki zárbeszéclem 
ker~tén kivül esik .. Elég, annyit futólag felhozni, hogy a nagyhirü Edison 
nel'ehez csak_nem n~mden ~v egy-egy csod~latos találmányt csatol. A phonograph. 
t~~ephon. nllamlampa .e~ ;·Jl]amtoll feltalálását már is neki köszö1tjük. A 
f o 1 cl tan rendszeres feJlodese századunk mlíve. Humboldt Sándor és utódai
nak, ér?e~~i ~ téren halhatatlanok. A n ö v é ny tan az ó- és középkor 
tudosai elott 1~meretl~n volt; .a Y egy tan pedig hajdan tisztán anyagi czélok 
szolg~la~ában allt. _img , napJamkban hatalmas vívmányaival és bámulatos 
alkotasaival az el~nelet es .gyakorlat tereit egyiránt elfoglalja. Heidelbergában 
Bun.sen Róber~ mmt, expenme~tator és mint analytikus Yegyész társait fölül
mulJa. Pranczrnorszagban pedig a tudomány nagy kárára a helyettesítés 
elméletének korszakot alkotó feltalálója, Dumas János három év előtt mult 
ki az élők sorából. A vegytani parányok elemi részecskéinek suly és erő
beli ,visz~nyait, vala:r1~!1t ~z anya~· és. az ettől elválhatlan erő folytonosságát 
rnegallapitl'án, az orokke valósag foO'almával eO'ybekötött istenségnek is 
realis alapot nyujt. A folyvást kutató Ós fürkéi;ző ~mberi ész a természet
tudon;áuy _val~meimyi ága~t annyi1:a uralma alá ejtette. hogy az üj tünetek 
sokasaga es fontossága miatt elmenk nyugalomra nem talál. 
. , .A példátlan m.unka természet. sze~i.nt a munkások nagy számát meg

kivanJa: ~e . val~mn~t 1:em_. tartozi~ fela~atomhoz a természettudományok 
valamennyi v1vmanymt d1óheJban elosorolm. ugy nem lehet szándékomban. 
hosszu névlajstromával és dicsőitésével előállaui azon tudós és érdemes 



l 

1" 

- 118 -

férfiaknak, kik a természettudomány köréhez tartozó csodálatos felfedezéseik 
által a halhatatlanság dioskoszoruját kiérdemelték. 

Watt és Boulton a gőzerőmüvek feltalálói. Fulton a gfo,hajók első 
készítője, Blakett és Stephenson a vaspál.va-ügy teremtői. Desprez Marczel 
a villamfelhasználás mestere és a sokoldalu Jáng·ész Edison oly érdemeket 
szereztek az emberiség előhaladása körül. hogy alkotásaikkal nevük a késő 
századokra ki fog hatni. 

Nem kisebb azon előhaladás, mely a természettudományok önállóan 
müvelt nevezetes ágában az orvosi tudományban elérve lőn. A ci vilisált világ 
figyelme nem régen a tudomány ezen terén szomszédságunkban Bécsre. mint 
az orvosi tudománynak ez időszerint legtekintélyesb helyére volt lekötve. 

A gyógytudomány legfőbb tárgyát az ember képezi. füickel és Darwin 
a teremtés és ember leszármazása történetének megalapitásában fáradoztak; 
azonban daczárn ennek, az ember mégis az alkotás legnagyobb rejtélye, 
melyről nagyhirü tennészetbuvárok érvekkel támogatva. állítják. hogy az 
ember leszármazásának rejtélye meg nem oldható; s csakugyan az embernek 
sem eredete, sem pedig állása a természetben mind ez ideig kimutatva 
nincsen. 

Galenus idején, mi idős>,ámi.tásunk sierint a második századra esik, 
az orvosi szaktudósok azt hitték, hogy a gyógytudomány netovábbját már 
elérte, az többé nem bővíthető, hogy Galenm; elméjét az ember többé tul 
nem szárnyalhatja és a gyógytudomány mégis annyi századon át le napjainkig, 
az uj korban különösen a bacteriák fölfedezésével beállott tanig. és 
Pasteurnek a veszett ebmarás gyógyítását tárgyazó feU'edezéséig folytonos 
haladást, az emberi elme folytonos uj fölfedezéseit é8 tanait tünteti fel. 

A veszett kutya marása gyógyithatatlanságának Lheoriáját a franczia 
Pastem lángelméje alapjában megingatta. Évek hosszu során át tett kísérletek 
után Pasteur mult évi október 26-áu tarLoLL páriz8i akaderniai iilé8en mes
terségesen készített veszettségi virns beojtásával a veszettség ellen követett 
gyógyítási eljárását szaktudós férfiak előtt bemutatta. mely eljárása helyes
ségének beigazolá8a esetében az emberiség legnagyobb jóltevői sorában méltó 
helyet fog elfoglalni. Elméletét a világ minden részeiből segélyét folytonosan 
igénybe vevő szerencsétleneken tett tapa8ztalatok örvendetesen és mindinkább 
megerősítik. és most már hona törvényhozá8a a neve után elnevezett gyógy
intézet felállitására 200.000 francnyi hitelt szavazott meg: angol szakférfiak 
pedig Pasteur fölfedezését szintén helyesnek találták. 

A chirurgia hajdan a gyógytuclománytól elkülönített és megbélyegzett 
foglalkozás volt, rnig napjainkban a gyógytuclornánynyal solidaritásban ennek 
egyik legkitünőbb ágát teszi. müvelői pedig. mint Dieffenbach. Scarpa. 
Billroth és nálunk Balassa. Kovács József. sok más társaikkal, a tudomány 
kitűnő férfiai közé méltán soroltatnak. 

Mig a sebészet kiVivott csillogó eredményeit mintegy sokalva az 
önmérséklés stadiumába látszik lépni, addig ~L test belalkotásával foglalkozó 
szorosan vett gyógytan a . negatio teréről mindinkább a positivitas terére 
lép. A bécsi iskola egyik vezére, R.okitanszky a testalkat borzasztó rombolásai.t 
boncztanilag felvilágosította. másik vezére pedig. Skoda tanár a test kórboncz
tani változásait kutatva, kórodailag megismertette. 

Mindez annak 'tanuságául szolgál, hogy az emberek müvelödési fejlő
cléseinek mindenkor meg va11 a maga korszaki jellege. Antik irány, vallásos 
rajongás, humanismus és végre ma a természettudományok fejlesztésére 
fektetett realistikus törekvés egymást követik. 

Minden nagy jelentőségű vívmány. mely a tudomány körében fölmerül. 
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sokaknál azon félelmet ébreszti fel: hogy az új vivmány miatt a v a 11 ás o s
s ág és ezzel az erkölcsiség is naponta hanyatlik. 

Igy az égi testek viszonylago8 állásáról fennállott tévtan bukása után, 
Kopernik korriban a vallást. az erkölcsöket é8 ezekkel az államot és társa
dalmat veszélyeztetve hitték: a kishitüség és baljó8latok azonban csak
hamar alaptalanoknak bizonyultak. mert az emberek azóta nemcsak értel
me:>ebbek és belátóbbak, hanem erkölcsösbek és szelidebbek is lettek. Az 
ember szellemi haladása mindenkor az ő anyagi és erkölcsi haladását is jelezi. 

A természettudományok fejlődése a vallásos érzület hanyatlá8ára1 
kapcsolatban ninc8en. mert vallásos érzület. mely a természetes állapotban 
élő legvadabb népeknél is fennáll. az ember lételének szükségképeni járuléka, s 
az ember semmitől sem irtózik inkább. mint régi valláselveinek megingatásától. 

Az embert az é s z és ér z é s emeli a természet valamennyi alkotásain 
felül, s az ember ezen két sajátságának egybekötő kapcsát a vallás képezi. 
mely az e r k öl e s i s ég fogalmát az emberi nemben megalapitá. A moral a 
tánmdalomnak alapját képezi. mert ennek hiányában biztos együttlét, a valódi 
jónak és magasztosnak megbonosulása nem képzelhető . . 

Világos ebből. hogy a vallás természetes attributuma az emberi nemnek, 
következéskép. hogy a vallál:losság a tennészettudománynyal nemcsak nem 
ellenkezik. hanem hogy azt megerősíti. A fennálló aggályok czáfolatára a 
legerősb ének egyikét a gyógytuclomány fejlődésének történetéből meritjük. 
A gyógytudornány ugyanis valamint az ó-. úgy a középkorban egészen a 
nllás szolgálatában állt. Az orvosok papok voltak és a gyógyszerek babonából 
álltak. Hippocrates idejében az ó-korban elŐ8zör. és azután a XIV-ik század 
pusztitó ragályos betegsége után , mely Boccaccio Decameronja szerint az 
európai népel:lség egy negyedét elsepel'te , másodízben a gyógytuclomány magát 
a vallás alól teljesen felszabadította. s ezen emancipatio a vallásnak hátrányára 
nem vált. 

A má8ik felfogás a teijedő realisztikus i.ránynyal szemben. a társadalom 
és emberiség veszélyezteté8ének bekövetkezését jósolja. . 

A gondolatszabadság é8 az ész nyomozása az ember siületésével nyert 
természetes ösztön. s egyuttal jog. melynek korlátozá8át a legeTősb autocrata 
eddig meg nem kisérlette. Az ember rnig él. gondolkozik; s az emberélet 
ezen természetes attributuma nélkül - mint Kossuth irta - az emberek 
még ma is makkot ennének az őserdők vadonjaiban. Az elme buvárlatának 
oly módon. mint ezt J ozsua a nap forgásával tette, megállást parancsolni 
ne.m lehet. A haladásra és az emberi elme nyomozására az irányt maga a 
Mrndenható tűzte ki akkor. midőn a paradicsomi boldogságból kiüzött 
ern berpárt oda utasitotta, hogy kenyerét verejtékével keresse. A haladásban 
megakadás nincsen. Azon évben. a melyben Gallilei meghalt, született Newton. 

Pessimistáink a miatt, hogy a világ napjainkban realistikus. vagy ha 
ugy tetszik, anyagi irányban halad, az államokra s az emberiségre elöntő 
bajok bekövetkezését jósolják. . 

A jóslat tulfekete szinezetü. szintugy be nem következik. mint idő
számításunk ezredik évének a világ végét hirdető jóslata meg nem valósult. 
Ezen jóslat akkor az emberiséget rémülésbe ejté. Mai napság nem félnek 
többé az emberek a jóslatoktól. 

Az államok és a nagy társadalmi szövetkezetek óriási épületeinek egyes 
tégla-darabjait az emberek képezik. · kik az államot és országokat megalkotják. 
Az alkotó részek minősége kell hogy magát az egészben visszatükrözze, s a 
mint a miiveltség legalacsonyabb fokán álló minden emberben i8 különböző. 
cle egymással solidarifasban álló két tényezőt l:lzemlélünk: a lelket. mely az 
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embert a gondolat regioin át eszményi irányban vezeti. és a testet, mely 
anyagi szükségleteinek beszerzésére ösztönzi, szintugy az egyes országok 
cultur-fejlődése az alkotó elemek két irányának linyomatát képezi. Egyik 
vagy másik irányú erőlködése a társadalomnak lehet túlnyomó, de az eszményi 
és anyagi haladás solidaritásánál fogva egyoldalú nem lehet. 

Voltak időszakai az emberiségnek, midőn a haladás főkép eszményi 
alapra volt fektetve. Ez a középkor, a vallás-rajongás korszaka volt, midőn 
a test sanyargatása, a nélkülözés, a földi javaknak az égiek fejében megvetése 
általában elteijedve volt, habár az egyetemes történet arról tanuskodik, hogy 
az eszményi irány tulnyomósága a népek közéletében ingadozást szült és 
üdvös hatású nem volt. Valamint hajdan ezen irány az emberiséget végleges 
bajokba nem ejtette, úgy az ujabb kor realistikus fejlődése, mely a természet
tudományokban legméltóbb kifejezését találja, végromlást szülni bizonyára nem 
fog. Századunk nem az eszmék diadalra jutásáért, hanem anyagi jólétért és 
a természeti erők érvényre emeléseért küzd. 

A népek történeteiben gyakori példákat találunk arra, hogy haladásuk 
realistikus iránya kárukra nem volt. Igy a régi Egyptombeliek az ország 
jólétét tüzvén ki alapelvül, az ő civilisatiojuk, mely realistilrns alavon fejlődött, 
az ó-világ fénypontját képezi. Nemzeti érzelmük jellemzéseül szolgál, hogy 
a hajózástól sokáig idegenek maradtak. s a tengerre azért haragudtak, mivel 
nemzeti istenüket, a Nilust elnyelte; midőn az érzelemre fektetett eszményi 
irány tulsulyra jutott és Uleopatra fecsérlő könnyelműsége az érzelem és 
szenvedély sülyesztő mételyébe dönté az országot. ez Róma hatalmába jutott. 
Az újabb korban Anglia történetében hasonló példát látunk. Anglia Egyptom 
új kiadásban, a nemzeti nagyság és erő öntudatával a gyakorlati ész és nem 
.az érzés politikáját követi. 

Az észre fektetett cultur-haladás mindenütt erőt és fényt szült. mig ai 
érzésre alapított törekvések muló csillámoknak bizonyultak. 

Azon körülményből tehát. hogy kornnkban az elmék buvárlatai főkép 
a természettudományok terén forognak. s hogy a napfényre jött új fölfede
zések és találmányok realistikus alapja rnlívelődésünk lrnmanistikus zománczát 
mindinkább háttérbe szoritva a haladás új ösvényeit nyitja meg az emberi
ségnek, az emberiség erkölcsi sülyedését következtetni egyáltalában nem lehet. 

Minden új irány vagy eszme. midőn feltünik. két szélső véleményt szül. 
Tőle egyik mindent vár. másik mindent félt. Erre a legszebb példát a szent 
könyvben találjuk. A nazareti tanitó feltünése a zsidó közvéleményt két pártra 
szakitá. Az egyik párt várta. hogy az elpuhult nemzet világuralomra jusson ; 
a másik. vagyis az irástudók pártja pedig a jog- és személybiztonság 
enyészetének bekövetkezésétől tartott. 

Midőn a józan eszmék világa egyszer meggyúlt, ezt viharral sem lehet 
többé elfujni. A civilizatió új korszaka előtt állunk, tehát hitem szerint, 
melyet a természettudományok csodálatos haladása és teijedése idézett elő. 
Müveltségben előre haladott nemzetek szomszédságában, de a müvelődési 
haladásra való saját legbensőbb ösztönünknél fogva is. az előre törehés új 
korszakának vivrnányai elől el nem zárkózhatunk, s ha jelentőségünk nem is 
te1jed annyira, hogy zászlóvivők legyünk az új pályán, ösztönünk még is oda 
vezet, hogy a kifejtett zászló alá sorakozva, más civilizált népek törekvéseitől 
el ne maradjunk. Hogy el nem maradunk, ezt a:wn élénk részvét is tanusitja, 
melyet szakférfiakon kivül a nagy közönség is müvelődési irányn társ11latnnk 
iránt tanusit. -

Honunkban a természettudományok szamára örvendetes kilátásoli: 
nyilnak meg a jövőben. miután a királyi trón örökösét, a mürelt szellem(i 
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Rezső főherczeg ő Fönségét a termés~,ettudományok realismusa egészen 
áthatotta. 

Ő Fern;ége néhány év előtt. midőn Béc::;ben az ornitologiai kiállitást 
megnyitotta. beszédében e következő 8Zavakat intézte a közönséghez: .• A 
természettudományok világos realis tételeikkel. a tenné8zettönények ~ku- . 
tatásával. a természeti erők hasznossá tételével nyomták pecsétüket a Jelen 
századra, s Önök az igazi tudományosan megállapitott fel világosodás jelvé-
nyével győzelmesen előre haladnak. „ , . , 

Napjainkban az emberi nem művelödési törehésének kundulo pontpt 
a természettudomány képezi. 

Önöknek tisztelt uraim. a természettudományok érdekében tett fára
dozásaikat megköszönre arra kérem: hogy az együtt töltött n~po~ :mlékét 
hiven megőrizzék. s eközben reám is. mint e szép napok egyik 1genytelen 
tényezőjére megemlékezni kegyeskedjenek. 

Programunkban foglalt rnlíködésünk befejezése után a magyar ono8ok 
és természetYizsgálók XXllI-ik Yándorgylílését ezennel berekesztem. 

VllI. 

Dr.Telbisz Károly, Temesvár sz. kir. váro81Jolgármesterének 
Temesvárott 1886. évi augusztus hó 26-án a XXIII-ik vándor

gyü.lés bezáró ülésén tartott bucsúbeszéde. 

Először lévén 8zerencsém e gyülekezetben :;zót emelhetni. csak most 
kölcsönözhetek kifejezést a mély hála érzetének. mely keblemet a vándor
gyfüés egész folyamata alatt eltölti azon nagybecsű kitüntetés~rt. melylyel a 
Yálasztmány engem az alelnöki állás diszes tisztével felrnházm kegyeskedett. 

Hálám ép oly benső é8 ő:;zinte, mint a mily igazán érzem, hogy a 
reám ruházott kitüntetésre érdemek czimén mi jogom sincsen és hogy 
igénytelen személyemet azon szerencse érte, hogy e tudós testület részéről 
az általam képviselt város hazafias közönsége iránt való előzékeny figyelmes
ségének kifejezésére alkalmas közegül méltónak találtattam. Nem lévén 
ekként jogom a megtiszteltetést magamra vonatkoztatni. azt szerénytelenség 
nélkül örömmel fogadtam el s érte köszönetemet ez uton - egyszeríi. de 
őszinte szavakkal - fájdalom! csak szavakkal rovom le. 

Legyen, hálás érzelmeim ezen tisztelteljes kijelentése után, meg
engedve nekem a mai nappal befejezé:;t nyert Yándorgyiílés lefolyására egy 
pillantást vetni, nem aYégből ugyan. mintha ezen nagyérdemü gyülekezet 
munkálkodásának tudományos eredményét és sikerét méltatni szándékom lehetne. 

Ez már részben megtörtént illetékes helyről. s nem kétlem. ismétlődni 
fog akképen, J1ogy a hazai tudós közönség elismerésben fogja részesiteni a 
szakszerü tanulmányokat és tudományos fejtegetéseket, melyek itt közre 
bocsáttattak és a vándorgyűlés .Munkálataiban" meg fognak örökittetn~. 

Ha már ezen általános szempontból a tudományos haladás mmclen 
barátja. tehát e diszes gyülekezet minden egyes tagja, joggal emlékez
hetik megelégedetten az elmult napoln'a, mennyivel inkább lesz szabad a 
XXlll. vánclorgyiílé~ történetére önérzetes büszkeséggel visszagondolni nekünk. 
kik ab_pól magunknak jeles részt igényelhetünk. 

Orömünkre fog szolgálni ezen Buziás-Temesrári rándorgyülésre való 
visszaemlékezés mindenkor már azon okból. mert a helyet, melyen a magyar 
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onos-O'k és természetrizsgálók gazdag tapasztalataik és ismereteik kicserélése 
czéljából egymásnak találkozót adtak. Temesmegye velünk testvéries érzelmű 
tönényhatóságával közösen mi nynjthattuk. 

Büszkeségünket képezi továbbá, hogy azon két méltóságteljes digni
tárius. kik e vándorgyűlés élén tündököltek és kikuek országos neve a 
magyar ono8ok és természetvizsgálók évkönyreinek diszére fog szolgálni. hogy 
ezen két jeles honfit a mi körünkből választotta a vándorgyiílés elnökéiül. 

Kiváló megelégedéssel tölt el továbbá a remény. hogy tudós vendé
geink azon tudattal fognak köriinkből távozni, hogy városunkban és hazánk 
e Yidékén a tudománynak nemcsak kedvelői rnnnak, hanem művelői is. kik 
szakszerű értekezéseik által a Yándorgyiílé8 sikeres lefolyásának előmozdítá
sára nem csekély mértékben járnltak. 

Önendünk a magyar orvosok és terrnétJzetrizgálók XXIIl-dik vándor
gyfüésén azon okból is. mert alkalmunk volt városunkat a hazai tudomány 
annyi jeles bajnokával megismertetni, mely körülménytől kettős irányban 
rárnnk üdYös eredményt. 

1-leméljük egyrészt, hogy ha most, vagy a jövőben az előrehaladott 
tudomány gyakorlati alkalmazásával intézményeinket egyik rngy másik téren 
javítani törekszünk, itt szerzett új ismerőseink barátságos tanácsára és hat
hatós támogatására számíthatunk. 
. Reméljük másrészt. hogy távozó vendégeink a viszonyok megfigyelése 

után annak felismerésére jutottak és ezen itéletöket hazaszerte terjesz
teni fogják hogy itt e helyen, hol a civilizátió érdekében a barbarismus 
ellen évszázadokon át annyi rére8 . küzdelem vivatott. hol annyiszor apáink 
rére folyt, a hazánkrn derült béke jelen korszakában egy békés, de nem 
tétlen nemzedék él. mely a béke müvészetei. az ipar, kereskedelem, tudomány 
ápolása, fejlesztése és hazafias erények gyakorlása által édes hazánk szent 
ügyét szolgálni törekszik. . 

Temesvár nagy fejedelmeink rég letűnt korszabában nernc8ak a leg
mürnltebh. de a legmagyarabb városok egyike Í8 rolt. Mint ilyen azon 
feladat jutott neki osztályrészül a nemzet sötét navjaiban. hogy Magyar
országnak és a, müreltségnek védbástyánl szolgáljon s ha a küzdelemben, 
mely erejét felülmulta. el is bukott. de dicső feladatának teljesítésében 
mindig dicsőséggel buzgólkodott. 

A változott viszonyok Teme8vár ré1:1zére más feladatot jelölnek ki. de 
·ugyanazon eszmének, a nemzeti mlívelőclésnek szolgálatában. melyért őseink 
réröket ontották. 

Hogy mennyiben leszünk ké]Jesek a nekünk jutott hivatást betölteni, 
arról most a munka kezdetén még szólni nem lehet. cl e ön ö k tan u i n k 
reá és legyenk bizonyságaink az ország előtt, hogy a magyar 
nemzeti mivelődés ápolására és te1jesztésére őszinte buzgalommal törekszünk. 
és h o g y a j ö " ő b e n - rn i k é n t a m u 1 tb a n t ö r t é n t - a h a z a 
s z á m i t h a t r e á n k. 

És most engedjék meg kedves Yendégeink, hogy Temesvár sz. kir. 
ráros nevében búcsút mondjak a rándorgyíílés mélyen tisztelt tagjainak. kik 
körünkből oly rövid tartózkodás után táYozni készülnek. búcsút azon 
biztositással. hogy annyi fáradságos munka által összegyűjtött és itt közzétett 
ismereteik és tanításaik gyümölcstelenül maradni nem fognak - és búcsút 
azon reménynyel. hogy táyozó Yendégeink rokonszenvesen fognak keche8 
otthonukban városunkra Yisszaemlékezni. búcsút azon óhajtással. mely mind
nyájunk kebelét eltölti. hogy a tudomány és a haladás. az anyag·i és szellemi 
-jólét utján édes hazánk. Yiruljon, boldoguljon és éljen! 

XIV. 

A XXIIL VÁNDORGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ESTÉLYEIN 

TARTOTT 

E LőADÁ S OK. 
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Pontelly István: Római vagy avar emlékek-e a dél
magyarországi párhuzamos, régi műsánczvonalak ~ 

A mult század utolsóelőtti tizede óta, de kivált az ujabb időkben. 
számos iró állott elő, kik a D é 1 m agy a r o r s z ág o n és folytatólag a 
'1' i 8zánt1í l o n északnak, majd utóbb keletnek vonuló, párhuzarno~. régi 
míísánczvonalak rómaiságát kétségbe vonták; azoknak az avar, barbár. kör
sánczerőclitményekkel kapcsolatos, és azonos haderőclitési renclsr.erét vitatták. 
s igy az utóbbiakkal való egykornságát, és mint ugyanazon avarság hadi 
védőműinek alkotását, bizonyitgatták. 1

) 

Magától értetik. hogy ez alkalommal úgy nem lehet feladatom, hogy 
mindazon irókat, kiknek elég hosszu sorozata az utóbbi véleményhez csatla
kozott, egyenkint elősoroljam : mint ez uttal az ellenkező nézet mellett 
harczolók tekintélyes számára sem terjeszkedhetem ki kimeritőleg. 

. .Jelen felolvasásom kimért keretében egyedül arra szoritkozhatorn. hogy 
a magyar orvosok és természetvizsgálók körünkben idéző tisztelt közgyülésével. 
a D él magyar o sz ág o n elterülő. s figyelemre és megtekintésre egyaránt 
méltó, mert részben unikumok ként fönálló ó- és középkori erődmüveket 
és erőditési rendszeröket á 1ta1 á no s körvonal a k b a n megismertessem; 
és eredetökről az általam is követett nézetet indokoltan kifejtsem. 

Nem habozom ehelyütt fönnen hangoztatni, hogy fő ideje valahára a 
fenforgó kérdésnek. az ellentétes vélemények megszünése érdekében végleges 
megoldására törekednünk; mert félő, nehogy ebben is. nem nagy dicséretünkre. 
a külföldiek bennünket megelőzzenek. 

Már pedig e dolog tisztábahozatala talán mégis nekünk ·magyarokllak 
tartoznék hivatásunkhoz. 

Nekem, ki az érintett régi emlékeket évek óta vizsgálgatom, határozott 
nézetem, hogy azok nemzeti eredetét és korát más, mint a római mlíszabályoR 
és az avar, barbár haderősitési rendszerek alapján kétséget kizárólag meg
állapitani akarni, mindenkorra meddő kísérlet fog maradni . 

. E meggyőződésemet a nevezett hadi fortifikácziók elveivel. s azoknak 
a mondott emlékművekre való alkalmazásával. megegyezőnek találom; és 
örülni fogok, ha autoptikus vizsgálatok alapján kifejtett érveimet valamely. 
az érintett erőditéstanok terén specziális szaktekintély figyelemre méltatva. 
szerény kisérletemet kimeritő kutatási eredményekkel. és teljesen döntő-

1) Kuriózumkép említem csupán. hogy Fek e te Zsigmond „M agy a r o r s z ág 
vizei m u l tj á na k és v izé pit k ezé s é nek tört é n e) m e" (Budapest, 18~2.) 
czimü művében, a tómai sánczokat avar vizszabály-ozási míív e leteknek 
tüntette föl. mely nézetet azonban dr. 0 r tv a y Tiv.tdar, az 1883. évi „S z á ~adok" 
II. füzete l66. Japj!ln „r ö g e s z mének" minösitett. · 
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tényekkel, mik a vidéki buvárlatnak sohasem állhatnak rendelkezésére. 
véaérvényesen fogja diadalra juttatni. . 

h Addio· az ellentéteR viták tusái között csak egy óha;1tásom leend: 
vajha a rÓmai éi;; avar pártnak e tárgyban vítt harczaihól minél előbb a 
megingathatatlan igazsá~ em.elkedjék érvényre! , , „ . 

A délmagyarországi műsánczvonalakat a mult szazad nyolczvanai;; eveng 
a magyarok és külföldiek egyaránt római eredetü.eknek vallották: 

G r i s e 1 i ni volt az első, ki az 1780-ban lnadott G e s c h i c h te de s 
te m e s w a re r B a na t s czimü munkájában uj nézetnek hódolva. ama 
míísánczok keletkezését az avaroknak tula;jdonitotta. , , 

A német krónikások. kik az avar R h i 11 g e k és Hág á k emleket 
fön~artották, azok _ii,agysá&ának méreteu:e nézve láts7'.?la&·. eltén.iek. egyr~1~i;;tól. 

A' szentaallem krómka. mely a k1lencz avar korerod legnagyobh1kának 
}Ítmérőj ét csaknem 8 rnértfüldnyinek \'eszi. a következő c i re u l u so k mind-
eg_yikét kisebbnek mon~ja előzőjénél. . . . , .· 

Tfüenben A v e n tin u s 1) számadata szen11t, nnnden avar kentes pe11 -. 
feriája GO.OOO ölet tett. tehát átmérője kerek számhau 4 mértföld hosszu vala. 

· Ez utóbbi méretet, mint itt határozottan kifej ezettet, fogadva el a 
szentgalleni, mindig kisebbedő heg i n e k középszítmitás szerint~ átmér?jének 
i:>. - amivel talán az igazság ellen sem vétünk nagyot, -- a ket krómkának 
az avar körkei'itések nagyságát néző, látszólagos ellenmondása, a valóság 
lehetőleo· valószinü megközelítésével, megszűnik; ami annál kívánatosabb. 
mert a ~11ondott lrrónikák más oldalról meglepő egyértelmüséggel eg,veznek 
meg abban. hogy ama körerődök. és az azok által körülzárt .terek óriási 
mérveket - öltöttek: nemkülönben egyértelműek abban, hogy imlyeu volt e 
kör-. vagy körded töltésn~üvek, kész!t~si, módja, az. elő,állitásuk~oz l.1 ~sznált 
anyag, a körtöltések alalqa. szel('sseg1 es magassági meret~, a korkenteseke11 
belül és kivül levő lakok elrendezése. a lakosok foglalkozasa. de legegyhe
vágól>IJ megegyezésök a körerődök. egymástól. val~ távolságára nézve. 

Mind az avar körtöltések. mrnd a római míu;áuczok szerkezete módoza
tának részletes. eaybevető és körülményes vizsgálata mutassa meg majd, 
hocry helyes uton Járt-e G r is el i 11 i. midőn a Délmagyarországon keresztiil 
vo~üló mííRánczvonalakat az avar körtöltésmlívekkel szerveR kapcsolathan 
álló. és az avarok által készített emlékeknek hirdette? . 

· A német forrásművek közül - egyebek között - a szent-gallem 
névtelen az avar körerődökről ezeket üja: : .A tudományokban kevésbé jártas 
és világi egyén közlése nyomán fogj~k . előadásu~1kat tarta11i sat. 7~8._ }· 
A l be 1 t gyakorta szokta;, nek~~ elb,eszeh.n. mondv~n: h?.g.Y a ~~un_o~. ~o~d~et 
kilencz kör övedzette. l!.s midőn en. ki más. mmt kozellevo kenteReket 
elképzelni 'nem tudván. kérdezém: hogy uram miféle csod~d.olog v~lt az ? 
felelé : hogy ldlencz kerítéssel (H~ge. He~ke_) v~la m~geros1tve . Mrn~l10gy 
pedig azokat sem birtam f!lásn~mü:kne~, v~ln~. mrnt amll~e1iekkel ~ ve~~~eket 
szokták védeni, e tárgy U"ánt1 kerdezo skode~emre felele. : Egy-.~g~ kot , oly 
szélei;; volt. azaz annyit foglalt magában. mmt ame11ny1 a Z n r l e h es, n 
K o n s tan ez közötti távolság. tölgy-. bükk- és .iegenyeszálakból akke11t 
szerkesztve. hogy egyik i'izéltől a„ másikig: 20'. szélesRégre és. ugy~:nolyan 
magasságra terjedett: a kö\retkezoket pedig, mrnd vagy kemeny k?~~kk~l 
vagy erős auya_ggal. töltötték be: továbba ugyanazon :;ánczok foluletet 

') V. ö. a szövegben imént n~1·ezett mu~1ka L k.· 298 . . lapja jegyze:ét, m~lyre azért 
hivatkozunk, hogy kitünj ék, hogy G r i s e 1in1 t épen azon idezetek, anukre .tamaszkod
hatni vélt, czáfolják meg. 

• 
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egészen begyepesitették. Környéköket kis fákkal iilte_tték be, melyek, mint 
tapasztaljuk, megnyesve és kihajtva. galyakban és levelekben gazdagon 
díszlenek. Ezen töltések között a faluk · és lakok ugy valának elhelyezve. 
hogy az egyiktől a másikig az emberi hang elhallatszott. Ezen épületekke~ 
pedig szemben, ama bevehetetlen falak között nem eléggé széles ajtókat 
vágtak, miken át rablójáratokra nemcsak a künlevők, de a benlakók is 
szoktak menni. A második kör is, mely az elsőhöz hasonlag készült, 10 német 
mértföldnyire, mi egyenlő 40 olaszszal, esett a harmadiktól; ugy ment az 
a kilenczedikig, noha a körök mindegyike a másikánál sokkal kisebb vala. 
Egyik körtől a másikig, a birtokokat és lakokat mindenfelé szintén ugy 
rendezték el , hogy a kürtök hangjáról azok mindegyikén akármilyen dolog 
jelzését észre lehetett venni. Ezen erődökbe tehát kétszáz évnél tovább 
hordván össze valamennyi nyugati nép mindeunemü kincsét, bár a gótok és 
vandalok is a halandók békességét fölzavarták volt, a nyugati világot majd
nem pusztán hagyták oda. Kiket mégis a győzhetetlen Károly 8 éven át 
annyira levert, hogy azok legcsekélyebb nyomát sem engedte fönmaradni. 
A hunok kiirtatván, Franc z i a országnak többé nem látszh atának ártani. 

Aiután a P a n n o ni á b a n lelt zsákmányt a piiskökségek és klastromok 
között a legnagylelküebben osztotta szét. (729. 1.) Ezen szerzetei;; 884. körül 
irt. G r i m o a l d és Ha r t m u t apátok alatti aleman volt. s midőn 
IIJ. Károly parancsából és annak használatául készítette Nagy Kár o 1 y
r ó t szóló mliveit. hebegő s fogatlan vala már és bezárva." 1) 

Bze11 előadásból határozottan kitűnik. hogy a e i r e 11 l u i;; ok vagy 
h. e gin e k (Hagin, Haga. Hecca. Hege„ Hecke) alatt. ·- mint H J1émetek 

---~--

1
) „Ex relatione secularis hominis et in scripturis minus erudit i sermonem facturi 

etc. p. 748. Albertus mihi narrare consueverat: Terra inquiens Hun orum novem ci rculis 
cingebatm. Et. cum ego, alios circulos, nisi viciniores cogitare nescius, inteHogarem : 
Quid illud miraculi fuit domine? respondit: Novem hegin (Hege. Hecke) muniehatur. 
Cumquc et illos alterius generis esse nescircm, nisi quales segetibus solcnt praetendi, 
inquisitus etiam de J1oc dixit: Tam latus fuit unus circulus, hoc est. tantum inter se 
comprehendit. quantum spatium est de castro Turi e o (Zürich) ad C o n s tanti a m; 
ita stipitibus quernis, fagini s, abjegenis extructus, ut de margine ad . marginem 20 pedes 
tenderetur in latum. et totidem subigeretur in altum, cavitas antem universa aut duris
simis lapidibus aut creta tenacissima repleretur, porro superficies vallorum eorundem in 
tegerrimis cespitibus tegeretur. lnter quorum confinia plantabantur arbusculae, quae ut 
cernere solemus, abscissae atque proiectae, comas caudium foliorumque proferunt. Inter 
hos igitur aggeres ita vici ct villae erant locatae, ut de aliis ad alias vox humana pos
set aucliri Contra eadem vero aedificia inter inexpugnabiles illos muros portae non satis 
latae erant constitutae, per quas latrocinandi gratia non solum cxteriores, sed etiam in 
teriores exire solebant. ltem de secundo circulo , qui similiter. ut primus erat constructus. 
10 milliaria Teutonica quae sunt 40 Italica ad tertium usque tendebantur ; similiter us
que ad nonum, quamvis. ipsi circuli alias alio multo contractiores fuerint. De circulo 
quoque ad circulum sic erant possessiones et habitacula undique versurn ordinata, ut cl an
gor tubarum inter si ngula posset cuiusque rei significationes aclverterc. Ad has ergo rnu
nitiones per ducentos et co amplius annos qualescunc[ue omnium occidentalium divitias 
congregantes cum et Gothi et Wandali quietem mortalium perturbarunt, orbem occiduum 
pene vacuum climiserunt. Quos tamen invictissimus Karolus' ita annis 8 pcrclomuit, ut 
de eis ne minimas quidem reliquias remanere permiserit. Hunis exstin ctis regno Fran
corum nihil nocituri viderentur. Porro praedam in P a n n o ni a repertam per episcoph 
et rnonasteria liberalissima clivisione distribuit (p. 729.) l\fonachus hic scripsit ci rca E.84. 
Fuit Alemannus sub G r iin o a 1 do et Hartmuto Abbatibus et dum Kar o 1 i III. im
perntoris iussu eiusque in usum litros Je Kar o 1 o magno componel>at, balbus iarn 
erat et edentulus. atque inclusus." Monum. Germ. ap ud Pertz , Script. 'I'. II . Mon. Sang. 
Gesta Caroli . L. II. p. 747 sequ. - V. ö. Magyarország műemlékeinek rövid ismertetése. 
Irta dr. Henszlmann Imre, Budapest. 1876. 13.-14. II. - Az itt idézett latin szöveget 
fordítottam magyarra. · 
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nevezték, '- kő- vagy földtöltéssel övedzett, vagyis mege:·ősitett, körformáju 
helyek, erődök értend?k. mikne~ száma az ~var földön ~~e~czre ment. 

Bármi legyen nezetünk az iránt, hogy bizonyos specziahs szempontokból, 
mennyire számbavehető ~z ol1an vén e~ber előa~á~,ának megbiz~atósága. ki 
fogatlan, heberrő és hozza meg fogoly is vala, m1don nem autoptikus tapasz
talata, hanem 

0
egy irástudatlan, világi egyén közlése után jegyezte föl adatait: 

elbeszéléséből mégis általánosan konstatálható igazságként kimagaslik az. 
mit a többi krónikások is szerencsére igazolnak, hogy a szentgalleni tudósi
tását a köralaku erődökkel szemben, a körül nem keritő, tehát nem kör
vao·y körded-. hanem ezekkel ellenkezőleg egyenes irányu szakaszakból 
idgmult sánczvonalakra, mint amilyenek a délmagyarországiak is. erőszak 
nélkül vonatkoztatni nem lehet. 

Amennyi hitelességet pedig a szentgalleni krónikás részére. tárgyuk 
érdekében. az avar és magyar rokonság hizelgő előitéletének hódolók köve
telnek: ugyanannál egy cseppel kevesebb tekintélyt sem vindikálunk mi 
annak számára a magunk ügye támogatásában. kivált midőn e dologban a 
többi krónikák közmegegyezésére is támaszkodhatunk. 

Egyelőre azért csupán azt jegyezzük meg, hogy a szentgalleni krónika 
szöverre kizárólag kő- vagy földtöltésekkel vegyest körülkeritett védőhelyekről. 
azaz kör-. vagy kördedidomu erőditményekről beszél. 

De halljuk a másik, tárgyunkról iró krónikást: 
,A v e n ti u u s,· mondja G r is e 1ini. 1) "a szász névtelen könyve. s 

az emlitett, valamint más irók elbeszélése után következő fogalmat ad ama 
Ring:ekről": 

"Továbbá az avarok osztályrészöket kilencz szelvénynyel és körrel. 
miket R i n g e k és 1 a n d u v eh re k n e k mondanak, védelmi czélból 
keritették körül. Ezen védvek körülbelül 40,000 ölnyire állottak egymástól; 
mindegyikök kerülete 50,000 ölet foglalt magában, és árok nélkü~ hadi 
sánczczal voltak körülvéve, mely falat avarra re (görbülni) szótól. a nemetek 
Hag a-. Hecc a-nak szoktak nevezni. Ezekkel szemben más ellentesek ernel
kedének, husz lábnyi térközzel, melyet midőn vagy füzekkel behintettek. és 
iszappal rn egtöltöttek volt, egészen begyöpösitettek. 

Az ilyen keritésnek a szélessége 20 lábra teijedett, a magassága 
ugyanannyira emelkedett. Mindkét oldalt, belül- és kivülröl a sáncz e nemét 
be szokták ültetni nagyobb fözekkel, szil- és fehér nyárfával, és ol_yan fákkal, 
melyek bujtás által lépnek az elvénhedtek helyébe. Ugyanis ahol azok 
kihajtanak. a leggyümölcsözőbbek lesznek, erősitik a töltést. a barmoknak ~s 
ökröknek a legkellemesebb lombozatot nyuj~ják. A sövényekhez vesszot 
Rzolgáltatnak, fát a tlízhely és sütőkemencze számára. Az ily bevehetetlen 
erődön rablók módjára, fölötte szűk ajtón jártak keresztül. Ezen töltéseken 
belül a helységek és lakok, a mennyire az emberi hang terjed, állottak egy
mástól; kivül pedig ama sövények, tanyák és épületek mindenfelé ug,1 
valának elhelyezve, hogy az akármelyikökön tárogatóval adott jelet a másikig 
meg lehetett hallani. 

A szomszédok vészkiáltást intézhettek egymáshoz. nehogy sokáig 
messziről kelljen a segélyt kérniök. Ezen igen biztos akár erődökbe. akár 
mondjuk. rejtekhelyekre, csaknem 300 éven át, a minden nemzetiségü 
zsiványok. a világ kincseit halomra gyiijtötték." ~) 

1) Geschichte des temesvárer Banats. Erst. 'fheil. Wien, 1780. 298 1. 
2

) „Porro Avari portionem suam novem segmentis et circulis, quos R h ing o s 
et La n du ver a s muncupant, tutandi causa cinxerant. Distabant inter se huiusmodi 
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Mint látjuk, A v e n tin u s itt a körök ( circuli) kifejezése mellett a 
szelvények (segmenta) kitételt is használj-a, melynek ép ugy nem tulajdonit 
a körökétől eltérő alkalmazást, mint a szentgalleni barát sem ért mást a 
c i r c u 1 u s o k és h e gin e k fogalma alatt, mint az avar erődök lényegét 
feltételező körtöltéseket, vagy körtöltésszakaszokat. 

Ilyenekből van alkotva a mercyfalvai körtealaku töltésvár is, mely 
akár avar eredetű, akár nem, mindig mintapéldánya fog maradni a közép
kori kör- vagy körszelvényes töltéserődök szerkezeti módozatának. 

Az a felfogás, mely szerint az avar körtöltések az ország középpontjától 
kiindulva, mindirr növekedő periferiákban körkörösen teijedtek volna az 
ország széleig , ~ mely nézetben látszott 'l' h i e r r y 1) is lenni: mind az 
idevágó forrásmüveknek. kölcsönös e~ybevetése ~s magyarázatá?ól ere~~ 
végleges értelmével, mmd a fönlevo mercyfalva1 hasonló emlek .romJai 
méreteivel ellenkezik; eltekintve attól, hogy az avar földet középpont.1ától a 
határszéleiig körülölelő, és mindig nagyobbodó köröknek sehol egy szakaszocs
kájára sem akadni hazánkban, holott legalább a nevezett, kisebb kerületü 
körtöltésvár nyomait még hatalmas ornladékában lelhetni fel. 

A v e n tin u s n á 1 is a körtöltések ( circuli) és körtöltésszelvények 
(segrnenta) az avar tutélák, azaz erőclhelyek övedzésére szolgáló köralak~ 
fölclmüvek levén, azokat a vizszintes szakaszokból szerkesztett délmagyarországi 
műsánczokkal, mint egyeMs irányuakkal, azonos jellegü alkotásoknak bélye
gezni hiú törekvés. 

Bizton állithatui, hogy mind az aYar körtöltések, mind a délmagyar
országi vizszintesvonalu rníísánczszakaszoknak egymással homlokegyenest 
ellenkező idoma, az utóbbiaknak az előbbiekénél óriásilag tetemesebb hosszu
sága, mindkét mií alkotásilag jellernzetes kiílömbsége, az általok elrekesztett 
terepviszonyok lényegesen elütő természete, minden kétséget kizárnak az iránt, 
hogy a nevezett különjellegü emlékeket külömböző időben más-más nép hozta léti·e. 

A német krónikás idézett helyét különösen azért tar~juk fontosnak, 
mert Dé 1 magyaros z ág különleges történetének első és legrégibb irój~ 
G r i s el i ni, épen ama krónikai adatból törekedett a délmagyarországi 
rniísánczvonalak avar eredetét először bebizonyitani, bár annak kellő tanul
mányozása épen az ellenkező eredményre vezet. 

tutelae circiter millia pasuum qudraginta, unaquaeque circuitu millia passuum quinquaginta 
amplectebatur, et septa erat aggere militari siue fossa, qui rnurus a varr a re, a Teutonibus 
Hag a, H e e e a pervocari solent. His item contrarii iungebantui' e regione vicenum pedum 
intervallo; id ubi aut salicibus constraturn, limoque completum erat, cespitibus integris 
contegebatur. Latitu.do igitur huiusmodi sepimenti extendebatur viginti pedibus, totidem 
altitudine eminebat. Obseri solebat utrinque, intus et extra, hoc genus valli salicibus 
maioribus, ulmis, albis populis atque arboribus,quae potatae propagine sarciunt locum senes
centium. Hae enim ubi pullularunt vel maxime fructuosae sunt, sustinent sepe111, frondem 
iucundissimam pecori atque bobus ministrant Virgas praebent sepibus, ligna foco ac furno. 
'fam insuperabile munimentum perangusta velut a latrocinantibus perhibetur porta. In.tra 
hosce aggeres, vici et villae, quantum vox humana hauritur, distabant: ~xtra vero illa 
septa praedia et aedificia ita quaquaversum disposita, sitaque erant, ut 111 unoquoque 
quodvis signum tuba datum in altero audiretur. Proxirni . inyicern_ quiritari p_oteran~. ne 
procul repetendum esset multum auxilíum. ln baec tutiss1ma s1ve castra, s1v~ latibula 
adpellari libeat, per trecentos ferme annos, omnium gentium latroues, opes orb1s cong~s
serant." - Annal. Bojor. lib IV. p. 333. edit. Ingolstadt. 1554. - Ezen szöveg szer~nt 
adtam a magyart. 

1) Amadée T h i e r r y: Attila und seine Nachfolger. Deutsch von pr. Ed. 
B u re k bart. - Zweite unveriinderte Auftage. Leipzig. Verlagshandlung von Car[ 
B. Jork. 1859. De épen a Száva-Dráva és főleg a Duna-Tisza közötti király~ 
erőd bevétele mutatja, hogy ama védőművek nem körkörösen ; hanem körben azon ország 
határai körül valának elhelyezve. L. p. a 205. lapot, mely ama véleménynek ellentmond. 
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Vizso·áljllk meg azért részletesen hogy amit rnilldkét idézett krónika 
szöveo·e a~ avar körtöltések lényeges t1~lajdonságáról, szerke~etéről, idomáról, 
alkotó részeiről, s egyéb jellegzetes viszonyairól elénk teiJeszt, reá alkal
mazhatók-e az u. n. római míisánczokra? 

A szentgalleni barát szerint: "A hunok földjét kilencz kör 
övezte." És ismét: ,Kilencz kerít és védelmezte." 1) 

Ezzel egyezőleg mondja A v e n tin u s; ,Az a v ~ r ok o s~ t á 1 y
r ész ö k e t kilencz szelvénynyel és körrel, miket Rh111gek 
és Landuvehreknek mondanak. védelmi szempontból kerí
tették k ö r ü 1." ") 

Mindkét iró szöveO'éből világosan kiderül, hogy az a kilcncz kör-, vagy 
körszelvényekből alkotott körtöltéserőd, miket ezután. ha ugy tetszik, kör
keritéseknek mondhatunk, az avarok országa körül körben v'.11a elh~lyezve. 

A szentgalleni heginj e (hagin, hag~, ,hec~a). mely nn~t „tudJ.~k. :a~·~
eg-észen egynemü föld- vagy vegyesen ko- es foldanyag'ból keszult korke~·ites
szakaszokkal szokott bizonyos tért kőrülteriteni, egészen megfelel az A v e n t1 n u s 
hasonrendeltetésü L a n cl 11 ver á j á n a k, valamint a c i r c u l u s, a kör fogalma 
is mindkettőnél csak ugy azonos, miként mind ezek, mind amazok rendel-
tetése szintén ·ugyanegy. . 

Legfeljebb a territoriális viszo1.1yok tételezhették föl te~1át, hogy a 
körkerités egészen kör- vagy körded1domuvá vált~e? hogy peldául folyók 
partján pusztán körszelvényből ál~ott-e,: midőn egy-e15~ végével a víz pa~:tjára 
támaszkodhatott? vagy a folyóv1zektol távolabb ep1tett valamely ko~·dec~ 
kerítés, mint egyebek között, a mercyfalvai is. a térfogatán belüli és .k1vüh 
földátmenetek és a kerítést majd határoló, majd átszelő patakok ll'ánya 
miatt épült-e szelvényszakaszokból? . 

A haO'a, a h egin azonbanAventinusnál az aggerrel, arómm 
rövid hadi ~ánczczal is egyjelentésü: ami ismét a s e g m e n t 11 m n a k. n 
L a n du v e r a értelmének felel rneg inkább, mint a c i r c u 1 u s én a k. 

A kör, vagy körded alkatrészekből szerkesztett avar körkeritéseket 
tehát, melyek az orsz~g valamely táj.a ~.atárán~k hosszu.ságával ~~em~~n. 
aránylag tetemesen rövidebb vonalu penfenakat kepeztek, mrndene~elott kor-. 
vagy kördedszerü alapidomuk:nál fogva sem lehet egynemü es egykoru 
emlékeknek tartani a vízszintes, és roppant teijedelmökkel országok válasz
falát képező, s azért az avar közkeritésekénél egészen más czélra tervezett 
J élmagyarországi párhuzamos míísánczvonalakkal. 

Az avar körkeritések nagyságáról a szentgalleni barátnál olvassuk : 
,Oly széles volt e.g y:eg! kör, azaz annyi~_f?,gl~lt.ma,gá .}\an. 
a m e n n y i a z ü r i c h i v a r e s a K o n s t a n c z k o z o t t i t e r s e g: • ), 

A távolság Zürich és K o n s tan c z között kerek számban eR leg-
vonalban véve nyolcz geografiai, vagyis német mértföldet tesz. 4) „ 

De mivel ez a Züri c h· és K o n s tan c z közötti távolság azon kornek. 
mely periferiájával a nevezett két várost érinti, egyuttal átmérője, tehát 

1) Terra Hunorum novem circulis cingebatur." - És ismét: 
" . H k) . b t " „N o v e m heg i n (Hagi~, Hege, ec ·e m un 1 e a u r. . . . 

') „A v a r i p o r t 1 o n e m s u a m n o v e m s e g m ~ n t 1 s e t c.1 r e u l 1 s, q, u o s 
R h i n " o s e t L a n d u v e r a s n u n e u p a n t, t u t a n d 1 e a u s a e 1 n x e r a 11 t. 

•) "'l' a m 1 a tus fu i t u 11 ~s e i re u 1 u s, h o·c e s t,,t a n. t u rn i„n.t e r s e e o rn
p re h e n dit, qua11tum spac1um est de castro Iur1co (Zunch) ad Con
stan tia m. " 

4
) Ennyinek találtam mind. a kezeim~él !~vő atlas~okban, különösen a dr. A n dr e e 

Rikhárdéban : mind némely postai és vasut1 falt és kézi abroszokon. 
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annak, mint a szentgalleni ada~ sz~rinti l~.gnag:y?bb ~.örn~k,, is1}~eijük a 
hosszuságát. miből viszont kiszám.1thatJuk a korkentes .~eru~e~et e~ ter~~~.~tá~. 

A v e n tin u s a szentgallem barát legnagyobb. ~orkentese atz:iei.?.Je,ne~ 
felényivel, téifogatánál négyszerte kisebbnek számitJa a maga kortoltesei 

rnéretejt. . . . , „ ~ o o „ 1 t 
O azt mondja: .M1ndegy1k kente s kerulete 00. 0 o e 

foglalt magában." 1
) • • . , . , . 

Minthogy a körtöltés ezen 50.000 ölnyi. ~e~·1fena3a ~2„.mertfolclnek 
felel meo· tehát A v e n tin u s egy-egy körkentesenek átmeroJe, - (12: 
:3·J42) l:"közel 4) - kerek szám)mn véve, négY_ ,geografiai mértfölcldel, azaz 
felényivel rövidebb, mint a mennyi a szentgalle!1ienek a hosszusága. . 

Innen aritmetikai preczizitással következik, hogy a szentg:allem leg
nagyobb körkeritése térfogatánál, az A v e n tin u s é i négyszerte kisebbeknek 
bizonyulnak. , . 

Az ellentét tehát - mint már fönnebb érintők, - a ket irónak a 
körkeritések méreteire nézve fenforgó számadatait illet~leg, k?rülbe~ül 
kiegyenlitődik, ha figyelembe vesszük, hog~ a szentgallem adatat szennt 
annak minden köre a másikánál tetemesen kisebb volt. 

Ha azért a szentgalleni 9 köre mindegyikének átmérőjét általában egy 
mértfölddel (- 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 /~) ,~étel~zz~~c. föl rövidebb.~ek ~l?ző
jénél, akkor a középszámitás szerint egyenlo penfemt3uknak vett ko1:kentes~k 
mindegyikének átmérője kerek számlJan vé~: ~ rnértföl:let fog, ~~1~m; „ v~~y~s 
az A v e n tin u s é i v a 1 tökéletesen egyenlo terfogatu cs átmerOJU kortolte-
seket fogunk kapni. . „ • , 

Az utóbbi krónikás számadatára támaszkodva, egy-egy avar korkentes 
periferiája 12-szer vala hosszab, miut a még. ro:iiokban fekvő, - ~gészéb~n 
általam most először fölmért, - mercyfalva1 korded erod, - feltev~, ~o~y 
az csakugyan avar eredetlí, - amelynek legfölebb ~gy mértföld, a ,penfenáJa, 
minek következtében tehát (1 : 3'.14= közel 1/ 4 ) mmtegy 1/ 4 rnertfolcl hosszu 
az átmérője . 

Azt hiszsziik, hogy e körök és illetőleg körszelvényekből alkot?tt kör
yagy körded erődöket, mint zártvonalu körtöltésrnífreket, n~mcsak a~ap;domuk, 
de hosszusági méretök roppant ktilömbsége szempontjából szrnten nem 
tarthatni azonoseredetíí készítményeknek a délmagyarországi e.gyenes-irányú 
míísánczvonalakkal, melyek >:~ámos kanyarulatuk közben kisebb-nagyobb 
hegyes és tompa szögeket képeznek ugyan, ~e soha kör- ;-~gy sze!rén~
alakra nem idomúlnak. sőt hosszuságra nézve -1s az ayar kentesek mereteit 
messze meghaladják. Tgy pélcl~ul az U j p a 1 á n k a-Mar? s, között~ m{ísáncz,~ 
yonalszakasz, mely egész De 1 rn agy a r országot szelte Len ket e&'yenlo 
részre osztja, 24 mértföldet tesz; holott annak nagyobb folytatasa a 
Maroson túl északnak és északkeletnek vonúl még tovább"), de a mely 
utóbbira ezúttal bő1ebben ki nem tel'jeszkedünk 4). 

1) „U na q u a q u e" (t. i. tutela) ,e i re u i t u rn i 11 i a p a s s u u m q u i n q u a-
g i n t a a mp 1 e e te b a t u r." .. 

') A ludolfi számot = 3'14 a számítás egyszerüsitése végett, - ami ily nagy 
számadatoknál tetemes különbséget nem okoz, - egyéb esetekben kereken 3-irnk vettem. 

3) Griselini : Geschichte d. Temesvarer Danats. 296. 1. , 
4

) Hallgatással mellőzzük ez alkalommal, a B á, e s.k á.b ó 1. , T o r o n t a 1 o n„ ~t, a 
Ternesmegye északi ré~.zén a Marosi g ért., <le mar It~ Jobbpra elszán.tott. 1!~us~~1cz
vonalat, valamint az 0 ]'dög iírkát is, miket eddig rész.rnt. k~l~ség, 'részmt 1do lua;ny~ 
miatt meg nem vizsgálhattunk, és a melyek több rnndbeh lell'asaból epen azok techmka1 
konstrukcziójára nézve nem lehetünk tisztában. ·· 

9* 
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Ami továbbá az avar kerítések egymástól rnló távohiági fekvését illeti. 
arra nézve a szentgalleni krónikás azt ilja: 

.A második kört ő 1, mely az e 1 s ő h ö z ha s o n 1 a g Y olt 
s z e r k e s z tv e, 1 O n é m e t m é r t f ö l dr e, m e 1 y e gy e n 1 ő 40 o 1 a s z
s z a l, e s e t t a h a r m a d i k k ö r; i gy m e n t az e g é s z e n a k i 1 e n e z e
d i ki g, noha a körök egyikénél a másika mindig keskenyebb 
v a 1 a." 1) 

.Ezen védvek körülbelül 40,000 ölnyi távolságban 
á 11 o t t a k e g y m á s t ó 1. " ~) 

E pontban tehát mindkét iró adata egy hajszálig összevág; mert 
10 német mértföld, vagy 40,000 öl, teljesen egyenlők. 

Ha már most fölteszszük hogy az avar körkerítések az ország határai 
szerint, ha nem is egészen szigoruan körben, de mégis az ország körül 
rnlának elhelyezve, és ha egy-egy körkerítés periferiájául, közép számítással, 
az A v e n tin u s szerinti 12 mértföld hosszuságot veszszük, és ugyanannak 
mérete szerint, egyik kerítésnek a másiktól való távolságát az egyezőn adott 
tiz mértföldnek számítjuk, ugy egy-egy körkerítés átmérője kerek számban 
(12: 3 -4) négy mértföldet; és mind a kilenczé (9 X 4=36) harminczhatot 
tevén, a kilencz körkerítés egymástól való távolsága pedig (9X10=90) 
kilenczven mértföldnek felelvén meg: a . szorosan vett avar föld határait, 
azaz kerületét, (36+90=126) százhuszonhat mértföldnyire, vagyis azon 
területre terjedőnek mondhatjuk, mely - légvonalban 20-20 mértföldet 
vevén p. a K o z e n n iskolai atlasza, 32. sz. a. M agy a r o r sz ágán a 
körzővel, · - P o zs o ny tó 1 V is e g rá d o n, Hal a s o n, l r e g h e n. Di a k o
v ár o n, P o z s e g á n, P e r 1 a s z o n, C s á k t o r n y á n, és a H a n s ág o n át. a 
kiindulási pontig terjedő országot, azaz Panuoniát a Duna-Tisza
D rá v a -S z á v a közzel foglalta magában. 

Az avar föld így nyert határaival egyezőleg a történelmileg emlékezetes, 
királyi körtöltésvárat a legelfogadhatóbban a Dn na-Ti szak ö z közepére. 
Kecskemét-Halas tájékára tevén, - és az előbbi mód szerint minden 
kör 4 mértföldnyi átmérője, és 10 mértföldnyi távolsága összesége ( =14 mf.) 
szerint vezetvén ismét a mondott térképen a körzőt, - a második körkerítés 
Sz ab a cl k a alá; a harmadik, negyedik és ötödik a D rá v a - Sz á v aközben 
Karlócza-Iregh, Diakovár-Pozsega és Belovár vidékére; a 
hatodik a Muraköz re; a hetedik Kőszeg tájára; a nyolczadik a 
S o pro ny-Du n a közötti F ~r tő Yidékére ; végül a kilenczedik E sz te r
g o m -Visegrád-Bud a körébe fog esni. (V. ö. az I. táblát.) 

Az avarok országa ezen számításunk szerinti teijedelmét igazolja 
Hun fa 1 v y nézete is, mely szerint az avar bfrodalom főereje és sulya a 
Dunán t ú 1 r a nehezült; minél fogva föltevésünk a szorosan vett avar föld 
kite1jedésére nézve etnografiailag is igazolt 3). 

Ezekből önként következik, hogy ha az avar birodalom mindjárt a 
F eke t etengerig ért is, mint a történészek általában fölteszik, - a római 
műsánczok mégis a szorosan vett avar föld körén kívül. már azok szövetsé-

1) „D e s e e u n d o ci r e u l o, q u i s i m i l i t e r u t p r i rn u E e r a t e o n · 
s t r u e t u s, 10 m i 11 i a r i a T e u t o n i e a, q u a e s u n t 40 I t a l i e a, a d t e r t i u m 
u s q u e te n de bantu r; s i mi liter u s q u e ad non u m, q u a m v i s i p s i 
e i re u l i, alias a 1 i o m u 1 t o e ont r a e ti o re s f u e r i n· t." 

2) „D i s t ab a n t i n t e r s e h u i u s m o d i t u t e 1 a e e i r e i t e r m i 11 i a 
passuum quadraginta." 

3) V. ü. Magyarország ethnografiája. Irta Hun fa 1 v y Pál. Budapest, 1876. 
A m. tud. ak. kiadása. 195. 528. és egyéb 11. 
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gesei területébe e8tek; de a kikről már sem a történelemben nem olrnssuk, 
sem valamely olyan · fenrnaradt emlékökre nem mutathatunk, mely arról 
tanuskodnék, hogy azok az uralkodó avar nép k ö r k e r í t é s e i ép í t é s
m ó dj át utánozták volna. 

Igy nemcsak az avar körkerítések szerkezeti alapidomának és egymástól 
rnló távolságának a római műsánczokéitól nagyban elütő viszonyainál fogra, 
de az utóbbiaknak a szűkebben értett avar földön kivüli helyzete miatt sem 
lehetséges, lrngy ama különnemű emlékmlíveket azonos nép és kor alkotásául 
elfogadjuk. 

De nem engedhetjük a délmagyarországi műsánczvonalakat azon okból 
8em az avar körkerítésekkel azonosítani, mert a Duna-Ti sz a-E r dé 1 y
k ö z e, vagy legalább a Ti sz a és az attól keletre eső hegyek közötti vidék, 
ugyancsak Hun fa 1 v y 1) érvelése nyomán, ha nem is egészen lakatlan ; de 
bizonyára mindig nagyon gyér népességü volt, ahol nem igen találkozott a 
megkivántató kézi erő az avar kerítésekkel arányos óriási mlívek létesítésére. 

E nézetünket nem gyöngítheti az e tájon elterülő mercyfalvai, a nyomok 
szerint eredetileg valószinlíleg hármas. de jelenleg még elég ép, kettős
töltésü körded kerítés, mivel ennek avar eredete még nem föltétlenül bizo
nyos: de föl is téve, hogy az határozottan avar mlí, mivel periferiája a 
lffónikások körkerítései kerülete méreteinél tizenkétszerte kisebb; azt az avar 
on;zág pusztulása után bizonyára a Délmagyarországra is menekült, és magát 
itt föntartani ügyekezett marolrnyi avar maradmányuak tulajdoníthatjuk, mely 
számban az egész nemzethez képest csak oly arányban megfogyott, mint 
sziikebb méretüré lett a krónikai nagyobbszabású körerődökkel szemben -
a mercyfalvai. 

Az arnr körkerítések és a délmagyarországi müsánczronalak eredete 
közötti nagy időközt kitünteti továbbá mind ama. mind emez emlékek 
szembeötiőn külömböző haderődítési rendszerének azon egymástól lényegesen 
elütő jellege. ~nelynek . következtében az avar körkerítésekben. az első pilla
natra. egy barbár nép, ha mindjárt tizenkét mértföldnyi kerületü roppant 
ménet öltött, de azért mégis egyszerii és durrnmivü védveinek alkotványát, 
ellenben a római párhuzamos rnüsánczvonalakban, egy kulturnép fortifikaczio
nális fejlett rendszere komplikált szerkezetií emlékeinek óriási hosszuságra 
teijedő. s országok határait elkülönítő nyomait isme1jük föl. 

Allításunk igazolására vegyük szemügyre mindkét emlékm{í alkotási 
módozatát. 

Az avar körkerítések építési módjáról a szentgalleni barátnál azt 
ohassuk: ,Egy-egy kerítés cser-, tölgy- és jegenyeszálakból 
a k k é n t Y o l t s z e r k e s z tv e. h o gy e gy i k s z é 1 é tő l a m ás i ki g 
20 1 á b n y i s z é 1 e s s é g r e é s u g y a n o 1 y a n m a g a s s á g r a e m e lk e
d e t t ; e g é s z ü r k ö z é t p e d i g v a g y a 1 e g k e m é n y e b b k ö v e k k e 1, 
rag y a 1 e g ragadóbb agy agg a l töltötték be; továbbá ugyan
a z o n t ö l t é s e k fö 1 ü l e t é t e g é s z e n b e g y ö p ö s í t e t t é k." 2) 

A v e n tin u s n á 1 · ugyanazon kerítések készítési módozatát illetőleg 
ezt találjuk: A védvet ,árok nélküli hadi sáncz kerítette, mely 

1) U. az, u. o. 
•j „ r t a 1 e i re u l u s) s ti pi ti i b u s ll u e r n i s, fa g i ni s, ab i ege ni s ex

s t r u e t u s, u t de m a r gin e ad 111 a r gin e m 20 p e de s tender e t u r i 11 la
t u m, e t t o t i d e rn s u b i g e r e t u r i 11 a l t u m ; e a v i t a s a u t e rn un i v e r s a 
aut durissirnis lapidibus aut certa tcnacissirna replerctur; 
porro s uperficics vallorum eorundem integerrimis cespitibus 
te g e r e t 11 r. " 
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fa 1 a t a g ö r b ü 1 ( varrare) i g ·é tő l, a n é m e t e k H a g a H e c c a n a k 
szoktá,k neyezni. Ezekhez ismét ellentesek c:;atlakoztak 
h u sz 1 a l? n :yi tér k ö z be n, a m e 1 y eke t midőn fü z e k k e 1 be ]J i n
t ettek e s i. s za p p a 1 ~1~gtö1 t ö t te k r a 1 a, egész e n begy ö p ö sí
~? ~te~· Az 11 y .e n kent e s sz é 1 e s s ég e te h át 20 1 á b. mag a s s ág a 
s z i n t e n a n n y i v a 1 a. " 1

) 

Fig. 1. 

...........____. _7 ~ 
~--~ 

A mercyfalvai al'ar ('?) körtealaku töltés keresztmetszete jelen alakjában 

' 1 
w 
0 ,„ 
' ' ' 

és rekonstruálva. 

. Mindkét iró egybehangzó szaraiból kítiíník, hogy az arnr körkerítés 
( circ,~tlus, tu:ela), konstrukcziójának elméletét két árkatlan. cser- bükk- és 
fenyo~ar?zatu, parhuzamos sánczfal közötti, 20 láb széles és mag~s ürtérnek 
a helyi ':1szo~~ok~oz . képest, köv~k~el, a&-yag~al. füzkötegekkel s iszappal ralÓ 
betem~tese,.es az igy kel~tkezett.to~t~s egesz fólületének begyöpösítésé képezte. 

E dmva ba~·bármuvek pnnntiv s7.erkezetét a délmagyarországi miísáncz
vo1~~~l.ak'. melyek Jel~n„ á~~-apotukban ,csak halvány körvonalait jelzik annak, 
j~~J~~l~t kell vala epulmok, - bevegzett hadtechníkai konczepczióval mul-

E miísánczvonal.almál az agg e r és a fos 8 a szervesen eg·ylJ f·· . " 
eg·ymást l' ki ' 't" (.' b 'l e uggo, . , enyegesen „ ~~e~z1 o m_Lls,za. a yos alkatrészek, melyek következőleg 
komphkalt~bb haderoditesi kombmacz1ónak eredményei. 

E musánczok keres~tmetszetének alapidoma ez: 

Fig. 2. 

~.lk~tos részei tehát: 1) a belső árok; 2) a lövőpad · 3) a mell 'cl". 
4) a kulso árok. ' ve o' 

') „S e p t a e r a t (t. i. tutela) agg ere mi l i tari sin e f o s s a e · 
~ varr a re (görb.ü.l)? a Te u t o ni b u s Hag a, H e e e a p e r v 0 e a r { i ~ { e1~ u Ír~ ~ 
1 te m e ont r a r 11 1 un g eb a n t u r e r e g i o n e v i e e n u m p e du m i 11 ter;a11

1

0~ 
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A kapcsolat. mint mondók. elválaszthatatlan itt sáncz és árok között; 
ellentétben az anr agger jelentőség nélküli fossájával, melynek az anyaggö
dör egyr:;zerü rendeltetésén kívül. nem vala egyéb értelme. Az avar körkeri
tések védő töltések; a római sánczok ellenben mellvédek valának, ami techni
kailag két, ugyancsak lényegesen különböző dolog.') (V. ö. az I. táblát 
é:; az 1. 2. sz. ábrát.) 

A délmagyarországi műsánczok arczvonala azután kelet felé, E r cl é 1 y-
n e k van fordítva akként, hogy sorban nyugatról keletnek a belső árok, a 
lővő pad, a mellvédő és a külső árok következnek egymás után ; bizonyságául 
annak, hogy az a kulturnép, mely az ókori czivilizált világban divatos, ezen 
mlíemlékeket létre hozta , és amely más, mint a római nem lehetett, 
azokat az itt keleten tanyázott ellenségei, a dákok ellen szándékozott biro
dalma ezen vidéke határfaláúl kiépíteni. 

lVIár az eddig felsorolt érvek mindenkit megg·yőzhetnek, hogy ég és 
föld a külömbség az avarok kezdetleges készitésü töltéserődei, és a rómaiak 
előrehaladt hadépitészetre valló sánczmiíveinek erődítési szerkezete között, 
mely körülmény mindkettejök közös eredetének föltevését egyenesen kizáija. 

Amit G r is e 1 i ni~) a római műsánczokról, mint feltünőt fölem1it, hogy 
abol jól föntartvák, ott az egyes vonalak megkettőzvék, és egymástól közbenső 
árok által elválasztvák. azt, bár a római műsánczok temesvár - marosi 
Yomllát lépésről-lépésre bejártam. és a keleti vonal egyik-másik pontját szin
tén megtekintettem, valónak eddigelé a csernegyházai erdőben tapasztaltam. 

De a fortifikácziónak a római miísánczoknál helyenkint igényelt ezen 
fokozott kivitele maga gondolkozóba ejtheté vala G r is e 1 i ni t és az általa 
tévutra vezetett követőit, vajjon a miíerődités ama magasabb követelményeit 
teljesen nélkülöző avar, barbár töltéserődöket egy sorba állithatni-e egy cúvi
lizált népnek a helyi viszonyok követelményeihez képest kettőzött mérvben 
emelt fortifikacziónális kulturmiíveivel? 

Szembeszökő külömbséget észlelünk azonban az avar és a római védvek 
között akkor is, ha azok szélességi és magassági méreteit vetjük egybe. 

G r i s e 1 i ni ugy találta, hogy az ő korában a római sánczok, némely 
helyen, 6-7 lábnyi magasak valának, miből kérdésképen azt következtette, 
hogy mennyivel magasabbaknak kelle azoknak uj korukban lenniök? . 

. Ezen kérdés megfejtése azonban éppen oly egyszerü manapság, mint 
amilyen könnyünek kelle lemüe kis kombináczió mellett a mult században. 

Ugyanis azon helyeken, ahol a sánczok még épebbek, a foganatosított 
mérések alapján tapasztalni. hogy a külső árok magassága körülbelül eg-yenlő 
a belső mellvédő rézsutozata méretével (rendesen 164 centiméterrel); minek 
segítségével awtán, ha a külső árok az épebb tag, a mellvédő méreteire 
viszont a mellvédő épebb állapota esetén, · az egész sáncztest magassági 
viszonyaira következtethetni. · 

Ennek magassága pedig ma is 6-7 lábat tesz, mint tett G r is e 1 i ni 
idejében, és a melynél sokkal magasabbak a római sánczok eredetileg sem 

i J u b i a u t s a l i e i b u s e o n s t r a t u rn, l i m o q u e e o rn p l e t u m e r a t, e e s pi
t i b u s int egri s e ont e g eb a t u r. Lati t u cl o i g i t u r h u i u s rn o di s e pi
m e n ti ex te n de b a t u r v i gin ti p e cl i b u s. toti dem alti tud o e rn i ne b a t." 

1) Hogy tárgyalt, római műsáuczaink technikai szerkezete, lényegében ma is a1apját 
képezi a mi tábori földfödözékeinknek, annak bizonyságára, v. ö. : az "Erő dit és tan, 
Bihar Ferenc1, rn. k. honvéd századostól, Budapest, 1884. czirnü mű 5-24 lapjait; és 
különösen a mellékelt I. tábla 3. számu iibráját, mely fővonalaiban müsánczaink alap
konstrukcziójával megegyezik. 

') Geschichtc des Ternesvárer Banats l. r. 216. L 
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· l~hettek, mint az,t a soha sem szántott helyeken, például az alibunári .homok
s1vatagon a legkezzelfoghatóbban tapasztalni. 1) 

Fig. 3. 

~~ ~ 
A temesvári vadászerdőben levő római műsánczok keresztmetszete jelen alakjában 

' . ' 

és rekonstruálva. 

Bizton állithatjuk tehát, hogy a római míísánczok minden időben csu- _ 
pán hannadrésznyi magasság~,t képezték az ava~· körk~ritéseknek; mert látjuk, 
hogy .. oly helye~e?, p. az erdokben, vagy az ahbunán homokban, hol amazok 
századokon át enntetlenül, vagy legalább kevésbé rongált állapotban fönma
radtak, erede_ti méretöket a mai napig megtartották; ahol pedig részben 
tetemes~b~. serelmet szenvedtek, ott azo.k épebb darabjai magassági adataiból 
a _csonk~keit pontosan meg lehet állapitam. De tudjuk egyébiránt, hogy a 
m~g ege~zen „ el ne!Il szántott, míís_á~?zárkok felső szélessége, és az azokkal 
szoget kepezo, egyik oldal reszletebol, valamint egyéb számtani müveletek 
által, még ezután is ki lehet majd számitani az árkok mélységét· ezek köz-
vetitésével pedig az egész sáncztest magasságát. ' 
. A . míís~nczok és k?rkeritések egymástól feltünőleg elütő magassag1 

VISzonya1 ekkent hasonlókepen ellenmondanak azok egy néptől és egy korból 
való eredetének. 

... A ,sz~ntgalleni barátnál ~-ovábbá , olvassuk: .• Ezek (t. i. vallorum) 
k.0111yeket fácskákkal ultettek be, mik, tapasztalat sze
rint, megnyesve és kihajtva, a galyak és levelek diszét 
s z o k t á k e 1 ő i d é z n i. 2) 

Aventinus is azt mondja: .Mindkét oldalt, belül és kivül, 
a .sáncz e nemét be szokták ültetni nagyobb füzekkel 
szil- és fehér nyárfákkal, és olyan fákkal, melyek bujtá~ 

1
) Hej, yedig korunkban, az erdők némely osztagai kivételével a római mű8ánczo

kat már anny1.ra elszántották, és szántják naponkint, hogy ha gyor~an nem inté~kedik 
k~rmányunk, ~s azon erdoosztagokban, a hol ama sánczok még eléggé épek a fák levá
gasakor, szokasos .~zán~~st örökre. szigoruan el nem tiltja, ugy ezen emlékru'űveinknek is 
rna~olnap bottal uthet,Jnk nyomat. Igy van ez a mercyfalvai erőddel is melynek mert 
te~u.let~ .magán birtokokká lőn, tiz év mulva nyoma sem leend · és még a jelen idő ~mbe
re1 1_s feJcs.óvál~a fogják kérdeni : vajjon nem mese-e, hogy Eu~·ópa egyetlen legnagyobb
s~eru, közepko;1 erődmüve Mer e y fa 1 v á n volt, és hogy a magyarok man'apság enged
tek elpusztulm ? 

2
) „I n te r quorum (t. i. vallorum) e o n fin i a p 1 a n t ab a n t u r a r b u s e u-

1 a e, q_ u a e u t. e e r n ere s o 1 emu s, ab s e i s s a e a t q u e p r o i e e t a e, e 0 ma s 
caud1um foliorumque proferunt. 
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á 1 t a 1 1 é p n e k a z e 1 v é n h e cl t e k h e l y é b e. U gy a n i s a h o 1 a z o k 
ki haj tan a k, a 1 e g gy ü m ö 1 cs ö z ő b b e k k é v á 1 n a k. e r ő s í tik a 
t ö 1 t és t, a barmoknak és ökröknek a 1egke11 eme s eb b 1 o m
b o z a t o t ny uj tj á k. A sövény e k be z vesszőt sz o 1gá1 tat n a k 
fát a t íí zh e 1 y és a sütők eme n c z e számár a." 1) • 

Az avar körkeritéseket és környéköket beültették sűrűn nagy füzekkel, 
szilfákkal, fehér nyár-, és egyéb oly fákkal, melyek bujtó ágakról sokasodva· 
a kihalók helyét pótolni, s a galyak és lombok diszít előidézni szokták; 
tulajdonképen pedig azért, mert e fák és cserjék pótolták a rendes mellvédők 
hiányát ama primitiv-szerkezetü töltéseken, melyeken támadás . esetén a meg
támadottak magukat ama fákkal és cseijékkel födözték. Ezekre természetesen 
a mííszabályos födözettel biró római sánczoknál szükség nemcsak nem volt ; 
de ellenkezőleg - mint azok figyelő és egyéb tornyainak - ha kiépülnek 
vala, mint másutt, - igényelt, szabad kilátását gátolók, a limes látóköréig 
kiirtandók valának. 

A szentgalleni barát találólag v a 11 u m n a k; Av e n tin u s még 
találóbban v a 11 u m-f élének nevezi az avar körkeritést; de melytől ismét 
egészen elütő a római sánczok rendeltetése ; mert ezek a v a 11umma1 
ellenkező jellegöknél fogva más, mint a 1 i m e s czéljául nem szolgálhattak. 

Ugyanis a vallum a római haderődités terén kezdettől fogva bizo
nyos sereg, vagy kisebb csapat elsánczolására, tehát az ellenség megrohanása 
elleni körülrekesztésre, biztositásra szolgált, ellentétben a 1 i m e s s e 1, 
mely mindig a római birodalomnak valamely határát képezte. 

S hogy a délmagyarországi miisánczok az utóbbi czél végett épültek. 
következőleg nem avar alkotások. az megint nemcsak onnan derül ki. mivel 
a délmagyarországi míísánczvonalak az avar vallumok rendeltetésének betöl
tetésére nem valának alkalmasak, mert ezek köralaku szerkezetével ellenke
zőleg viz8zintes-irányú és egyenes-végfi földvonalakként nyultak el két ellen
kező és távoli pont között; de következik határozottan onnan, hogy a római 
párhuzamos miísánczoknak kubin-szabadhegyi vonala, mely déli pontjával a 
D u n á r a támaszkodik, északi végével a M a r o s o 11 túl a 1' i s z á n a k és 
E r cl é 1 y ne k irányul, következőleg alapjában ugyanazon szerkezetű, mint a 
római német tized földnek a Raj n át a Ma j n á v a 1 összekötő limes e, 
-vagy az ugynevezett S e v e r u s fal a, mely A n go 1- és S k ó t o r s z ág 
választó falaként, egyik végével A n g 1 i a keleti, a másikával pedig ugyanannak 
nyugati részén érinti vala a tengert. 

Hogy pedig a délmagyarországi párhuzamos miísánczvonalak csakugyan 
a római 1 i m e s rendeltetésével birtak. az, ama sánczmííveknek az agg e r 
és v a 11 u m tó l eltérő czélokra szolgált szerkezetének jellegzetes külömbsége 
mellett, ama három hadi építmény más-más föladatát jelentő elneYezése 
fogalmából és értelméből, tárgyalt emlékeinkre nézve. szintén kitüriik. 

Ugyanis az agg e r fogalma alatt kezdet óta. a vallumnál sokszorta 
ki:,;ebb, és rendesen fából készített ostromfalat értettek, melyet valamely 
erődhöz annak megmászása végett, szoktak volt odatolni. 

A v a 11 u m viszont az agg e r né 1 nagyobb és valamely erődített hely 
ellenállhatására, vagy ostromlására destinált kő- vagy földfalféle szerkezet vala. 

1) „Obseri solebat utrinque, intus et extra, hoc genus valli 
(tehát nem limes !) s a 1 i e i b u s m aj o r i b u s, u l m i s, a 1 b i s, p o p u 1 i s a t tpl e 
a r b o r i b u s, q u a e p o tat a e pro p a gin e s a rei unt 1 o e u m s e n e s e e n ti u m. 
Hae enimubi pullularunt vel maxime fructuosae ~unt, sustine11t, 
s e p e m, f r o n dem i u e un di s sima m p e e o r i b u s a t q u e b o b u s m i 11 i
s t r a 11 t. V i r g a s p r a eb e n t s e pi b u s, 1 i g na f o e o, a e f u r no." 
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Az agger a rnozdíthatóságnak, a vallnm a mozdíthatatlanságnak 
rnlt kifejezője. 

A 1 i m e s ellenben a római birodalom valamely határát bizOJJyos 
szomszéd országgal szemben elrekesztő és Yilágtáji fontosságú párhuzamos, 
leghosszabb sánczfal jelentőségével bírt, melynek egyenközií vonalai valamint 
párhuzamos térközei, egy magas tökélvre fejlett, hadi erődítéstan követelmé
nyei szerint őrtornyok, s egyéb védő "rniívekkel és illetőleg a sánczvonalak 
közötti castrumokkal valának megerősítve . 

A v a 11 u m hadmlitani értelmét egyebek között világosan fejezik 
ki, a . latin remekírók, midőn így szólnak: C a s t r o v a 11 o f o s s a q u e 
m un~ re 1) ; ( = a táborhelyet sánczczal és árokkal megerősíteni.) -
0 p p l du m v a 11 o e t fo s a e i r e u m d a r e 2) ; ( = a várost sánczczal és 
árokkal körülvenni. - Oppidum vallo et fossa cingere 3); (=a 
várost sánczczal és árokkal bekeríteni.) - A 1 i q u e m v a 11 o e t fos s a 
8 a ép t u m te ne r e 4

) ; ( = valakit sánczczal és árokkal körül vére tartani.) 
- Vallo fossaque moenia circumvenire 5); (=A bástyákat 
sánczczal és árokkal körülvenni.) - De fen sor e s v a 11 o m uniti o ni
b ~~s~ u e de p e 1.1 ere ti); ( = a védőket ~áncz és lövő szerek segítségével 
eluzm.) - Scal1s ~1 allum ascenderc'); (= asánczot létrákkalmeg
mászm.) - E g re dl extra vall u m b); ( = a sáncz mögül kivonulni.) -
V a 11 u in du e ere 9); ( = a sánczot fölháuyni .) - V a 11 o s e s a e pire 10): 

( = magát sáncz?zal körülrekeszteni.) - Pro v a 11 o 11) ( = a sáncz előtt.) 
- V a 11 u m s e ln d ere e t f o s s a s e o mp 1 e r e 1 i) ; ( = a sánczot áttörni 
és, az ár~okat betemetni.) - H, e s e ind ere v a 11 u m 13) ( = a sánczot 
szetbánym.) . - V ~ ~ 1 u m pro mer e 1

'1); ( = a sánczból kikelni.) -
V a 11 u m el re u m 11 e ere 15

); ( = a sánczot köröskörül felbányni.) -
V a 11 u m e a e e u m 16

) ; ( = takart vagy álsáucz = maskirte Pallisade.) -
V a 11 o s a e p t a a e i e:; 17

): ( = sánczczal körül\'ett hadsereg.) - V a 11 o 
obi e e t o 18

); ( = ellenvetett sánczczal.) 
~ kifejezések, ugy l1iszszük,· eléggé igazolják, hogy a német krónikások 

mennyll'e helyesen utaltak az avar keríté:seknek a római vallurnéval azonos 
erődvédő és vívó rendeltetésére, habár awk szerkezetökre nézve a római 
miívallum tökéletességétől messze estek is, és mífazabályos lényeges alkat
részeit :. az árkokat, a lövőpadot és a mellrédőt nélkülözték. 

1
) Caes b. G. 2. 5. 

2
) Cic. fam. 15, 4, 10. 

3
) U. az, Attic. 5, 20, 5. 

4
) U. az, u. o. 9, 12, 3. 

") Sal. Jug. 73. v. u. o. 25. 
") Caes b. Gall. 3, 25. 
7) U. az, 5, 42. 
8) Nep. Hann. 5, 2. 
9) Liv. 7, 23. Tib. 4, 7, 85. 

10) U. az, 6, 2. 
11 ) U. az, 2, 60. 
11

) Caes. b. G. 3, 5. 
13

) Virg. A. 9, 523, v. u. o. 9, 146. 
u) Vell. 2, 63. 
1;) U. az, 25, 36. 
16) Caes. b . G. 1, 28. 
17) Liv. 8, 8. 

• 
18

) U. az, 35, 30. - V. ö. ~andwörterbuch der lateinischen Sprache von Dr. 
Hernhol~ K 1 o t z. Braun s e ~1we1 g, 1857. II. k. 1754. lap, v a 11 u m:i, n, der Pfahl 
Wall, ?ie Verschanzung rn. Palhsaclen, 1. Varr o L. L. 5

1 
117. Liv. 33,5. V eget. r.m. 

3,8. Istcl. or. 15, 9. 
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A. 1 i m esnek riszont a r a l l u mm a 1 szemben egészen ellenkező
felaclatu jelentését szintén a római klas8zikl1sok kitételeiből rneríthetjiik. 

A r a 11 u m az erőd körülkerítése vagy berekesztése: ellenben a 
1i111 e s a földterületek me:;gyésitése, nagyban az ország elhatárolása, elre
ke::;ztése fogalmát fejezi ki. 

Azért a 1 i m e s, (mint a 1imenne1 rokon) a rómaiaknál már ere
detileg a mezők és szántóföldek keresztutait, azaz mesgyéit jelentette. 

Ezek a római szántókon a következők valának: a két nagyobb ; a kelet
nyugati: a limes decumanus; és a clélészaki : a cardo; a két kisebb; 
a keletnyugati: a prorus; és a délészaki: a transversus. - Prodi
gunt in lutosos limites ac lustra, ut volutentur in luto; 1

) 

( = elhajtják (t. i. a sertéseket) a mocsáros szélekre és engesztelő áldozatokra. 
hogy sárban fetrengjenek.) - Semitas novosque limites in agro 
fi e r i non pati a t u r ;~) ( = ösrényeket és uj megyéket a szántóföldön 
Yágni tilos.) 

Köl'etkezőleg átvitt értelemben: a) a 1 i m e s két szántóföld közötti 
11atár, vagy határszél; igy mondják vala: Ne signare quidem. 
aut partiri limite campum faserat;·) (=megjelölni ugyanis, vagy 
osztagolni sem volt szabad határszéllel a mezőt.) - Sax u rn a n ti q u u m 
ing e n s e a mp o, quo cl forte i a e eb a t, 1 i m e s a g r o p o s i tus, 
1 i te m u t di s e e r n ere t a r v is ;4) ( = Hégi hatalmas ·zikladarab, mely 
esetleg ott fekü rék, szolgált a szántóföld határául, hogy a megmüvelt földek 
közötti pört eldöntse.) - b) Hasonszerü a h a tár s á ne z : a meg erő s i
t e t t határvonal, melyről olvassuk: Cuncta novis limitibus, 
agg e r is b u 8 q u e perm unit a;~) ( = mindenek uj határral és töltésekkel 
megerősitvék. - Limite acto. promotisque praesicliis; 6) (= 
határsánczot YOllYa és az őrséget előretolva.) - Azért lirni tes romani: 
különösen a római vég-vagy határsánczokaHajnán ésaDunán. 
Ezekről mondják: Penetratinterius; a perit limites; 7) (=behatol; 
áttöri a határsánczot,) - e) jelent minden utat. 8) 

Lehet-e vajjon ezen kitételek értelmét, szemben ami lirne::;ünkkel, az 
ennek alakjától homlokegyenest elütő, és egészen más konstrukcziójú ava r 
körtöltésekre alkalmazni r 

Lehetséges-e következőleg a 1 i m e s t, melyet a római birodalom vala
mely határának egész hosszában szoktak kiépíteni, az avar körerőclökkel, 
helyi alkalmazásuk szempontjából, egyerecletü és azonos szerkezetü fortifika
czionális alkotásoknak mondani? 

Az avar nemzet országa határait körös erődeiből védelmezte, a rómaiaknak 
e czélra a 1 i m e s és az annak vonalai között elhelyezett kasztrumok szol
gáltak. Mindkettőnek emléke hatalmas romokban áll fön ; de mindkettő 
egyszersmind annak tanuja, hogy haclerőditési és országvédelmi szempontból 
ég és föld a kettő közötti külömbség ! Hogy pedig a jelenleg Dél magyar
o r sz ág hosszában elnyuló sánczvonalak nem avar emlékek, hanem hogy 

1) Varr o, r. r. 2, 4, 8. 
2) Col. 1, 8, 7. 
3) Virg. G. I„ 26. 
4) U. az. A. 12, 897. 
ó) Tac. a 2, 7. 
6 ) U. az. G. 29. 
7) Vell. 2, 120; Amrn. 23, 3.5. 26, 5, 7, 29, 6, 2. 
8) V. ö. a már ernlitett dr. K 1 o t z Reinholcl kézi s.zótára ll. k. 278. lapjlín a 

1 i m e s szút. 
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azok a római birodalomnak. mondjuk tiszai 1 i m e s é t képezték: az kitünik 
ezen 1 i m esnek másik, vagyis keleti sánczvonala irányából, mely szintén a 
római birodalomnak,D á c z i a nyugatészaki részeivel szemben vonta meg határait. 

A . 1 i m e s nyugati sánczvonala, mely a Du n át ó 1 föl a Ti s z á n a k 
és E r cl é 1 y ne k vonult, e két folyóra támaszkodva, a Ti s z á na k bal parti 
vidékét biztosította a kelet felől jövő támadás ellen; mig viszont a 1 i m e s 
keleti vonala egyik végével a Dunáig, a másikával Arad megyén át, 
valószinüleg szintén az erdélyi határokig érve, D á c z i a nyugatészaki oldalát 
rekesztette el a birodalomtól. melyet ugyanaz ellen délen a Duna vonala 
védelmezett. 

A római sánczok műtökélyü kivitele, ellentétben az avar körkeritések 
barbár-jellegü alkotásával, a mondott műsánczvonalak limesszerü tipusza és 
egyenes iránya, szemben az avar körkeritések vallum- és kördedszerüségével; 
a római sánczoknak az avar kerítésekétől elütő és fölismerhető destinácziója. 
mely a források gondos egybevetésén kívül, főleg mindkét emlékműnek helyszíni 
tanulmányozása, t. i. autoptikus figyelmes vizsgálat alapján, teljes tisztasá
gában lép szemeink elé : minden kétséget kizárnak az iránt, hogy a délmagyar
országi műsánczokat más nép, mint a római, nem építette ; mert az ezután 
föllépett népvándorlási nemzetek ily magas fejlettségü és műszabályos erőd
müvek emeléséhez nem értettek; a rómaiakon kívül pedig más kulturnép, 
a népvándorlás kora alatt vagy előtt e vidéken nem tanyázott. 

Azért akár az etnografiai, akár a barbár, és római hadépitészeti, vagy 
a történelmi, analogiai s egyéb idevágó szaktudományi érveket és momentu
mokat mérlegeljük: azok mind. ellentétben az avar körkeritésekkel, egyenesen 
a délmagyarországi mí:ísánczvonalak római eredetére, és 1 i messze r ü ren
deltetésére vallanak. 

Bátran me1jük azért állitani, hogy G r i s e 1 i n i maga, ki először 
hirdette a római sánczokat avar eredetücknek. vagy maga sem méHatta 
azokat kellő figyelemre, mi egyébiránt éppen müvéből tetszik ki, és a miben 
nem egy tévutra került tanitványa szintén hűséges követője maradt; vagy a 
minden áron való ujszerüsködésnek hódolt, midőn jobban bízott az általa 
idézett franczia munkában1), mint saját s~emeiben és ítélő képességében. 
melyek önálló szemlélete és észleletével bizonyára helyes következtetésre és 
megkülönböztetésre jutott volna, s amikkel a római műsánczoknak egy, a 
haderődités magasabb fokán álló, és következőleg nem barbár nép müveletétől 
való származása bélyegét ép oly tisztán fölismerhette volna, mint fölismerheti 
még manapság is mindenki, aki a czivilizált és barbár népek emlékei között 
technikai külömbséget tud és akar tenni, s aki sem a minden áron való 
ujszerüsködés, sem az avar néppel való nemzeti rokonság hizelgő előítélete, 
vagy más gyöngéje miatt, az igazság utjáról le nem tántorodik.~) 

Az avar körkeritéseken belül és kivi'tl létező lakok viszonya és a lakosok 
foglalkozásáról a szentgalleni barát igy ir : ,Ezen t ö 1 t és e k között 
te h á t a h e 1 y s é g e k é s 1 a k ok u gy v a 1 á n a k e 1 h e 1 y e z v e, h o gy 
egyik tő 1 a ni ás i ki g az e m b e r i h a n go t m e g 1 eh etet t ha 11 a n i. 
Ugyanazon épületekkel pedig szemben ama bevehetetlen 
falak között nem eléggé széles kapukat nyitottak. miken 
kereszt ü 1. rab 1 ás vég e t t, nemcsak ...a k ü n 1 evők, de a b e n 1 a
kó kis kijárni szoktak. 

1) .Recherches philosophit1ucs sur les .J<J g i p ti e n s et les Chinois (24.) 
2) Hogy volt idő, midőn magunk is G r i s e 1 i ni t véltük követhetni, azt most 

jobb meggyőződésre jutv;ín, habozás nélkül valljuk be. 
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. , ;, . k. a birtokok és 1 a k ok min-
E gy i k kentestol a mási 1

1g dezve hogy a tárogatók 
den felől akk.ént valána~ .e {e~lsét. m'inden egyes helyen 
hangja után m1,nden. do:og Je·.,zd'tm 'ényekl)e tehát kétszáz 
m e g 1 e h e t e t t e r ~ e Ill. E z e 11 

:. ra ~ ~ i n d e n n e m ü k i n c s e i t ö s z
é v né l tovább az os_sze} :y~Ótok és van dalok is a hala:ndók 
szeharácsolván, m1utan 1 g gati világrészt telJesen 
nyugalmát földultá~ v~.~ ~;~~is a O'yőzhetetlen Károly 
kifosztva hagyt.ák o a. ·t1 f legki~ebb nyomukat sem 
8 éven át annyira lever, Jogy 
h agy t a f ö nm a r adni. H) áll potokról ekképen értesit minket: "11 Y 

A v e n tin u s ugyanazon 
1 

a .. k eb b mint e gy a r ab 1 ó k t ó 1 
h t tl erődnek a eO'szu ' 1 ' kés b e v e e e e n < t>t .. lt é 8 e k k ö z ö t t a h e y s e g e 

h a sz n á l t, aj taj. a volt. E~ e n„ 0 ó e 1 hangzik á 11 ott a k táv o 1 
1 a k 0 k, a m e n ny 11' e a z e .111 e Il s ~- e' 

11 
y e k t a n 'y á k é s ép ül e t e k 

á tól k'vül pedig ama sov ' 1 g·v e g y m s : l . f 1 " 1 e 1 r e n de z v e é s e 1 h el y e z í e, l o J 

akként volta.k ~1?.den .e? 1 adott 'eleta másikon me.g
az ákármely1kokon t~rogató;amást aJveszélyről értes1t
h a 11 o t t á k. A s z o m s ~ e do k e t>. Y„, 1 k e 11 J. e n s e g é 1 y t k érni ö k. 

k' g messzuo kb h e t t é k, n e ~ o g Y s 0 a 1 , . . „ 1 ö k b e . akár b u v ó h e 1 Y e ' e, 
E z e n le g ln z t?. s ab 1) a k .a l e I r e m b ár 0 m s z á z év e n k ere sz
a mi n t n e v e z n un k te t s z J ~· ~s~ 1 ~· a v i l á o· kin c s e i t h a l o m r a 
tül. a minden nemzetnek ra 1. t> 
o· y i\ j t öt t ék."~) r. , 1 .. , zerint az aYar körkerítések a leg-
0 • Ezen hajsz~lig össz~vagó k~t euas _s' is ol an leO'yőzhetetlen . erődít
naO'yobb biztonsagot nynJtó castrumok, "~gy k Jel ekb~n azok lakói, rauló 
mfuiyek, a legjellemzőbben lmv}~t~~e~ „va;~~r~csol/ kincsét elrejtették. És 
hacljárataikról rnegkerülye, ~, e vi 'lg o~apuik sem "alának zsiváuy népök 
ezen buvóhelyeknek meg e_.ekg ~tz~ e~ e~ek szerint yalósáO'OS latrok barlang-
ki- és bejárására. Az avar kor en ese t> 
jai valának. . ó · h clerődítéstan eO'ész rend-

Ezek~~l ellent~tbei;i / ~iiv~tkoz~a~i~~k~r~~I's1~kel a szemben, a cs~pán rabló 
nerére. vaJJOil a szűkbe.Jaratu avar . 

---- . . . t v · 11 a e e r a n t 1 o e u t a e, 
I) 1 n te r h o s i g i t u r agg e r e s it a ~ 1 e 1 ~ i r i 1 C ont r a e ad e m v e r o 

u t d e a i' ii 8 a d a 1 i a s v o x h u Jb ~ ~ a P.1 ~ s ~ m ~ ~ 0 s p ·0 r t a e 11 0 n s a t i s 1 a t a e 
a e difi e i a int e r i ne x p u g n a \ e :,1 e f 11 a 11 di O' r a ti a 11 o 11 s o 1 u m ex te
e r a n t e o n s t i t u t a e, p e r .Cl u a s a .r o l e b a n "t . 
r i o re s, s e d e ti a m i 11 te ri o rd e s. ex irl e ~o s i e e r a~ t p o s s s s i o n ~s e t h a~ i-

D e e i re u 1 o quo q u e a e~ re~ u t e 1a11 go r tuba rum 111 te r s J 11-
t a cula undique versum or~1n.a a, .uficationcs advertere. Ad htts 
O' u 1 a p o s s e t e u i u s c1 u e re 1 s ln gt ni mp 1 i u s anno s q u a 1 e s e u n. c1 u e 
" •t' per ducentos e eo a et Goth1 et 
Cf0'0 munl !~DCS • d' 'tias ·congregantes CUffi 'd 
om"'nium occ1dcntalium .1v1 turbarunt, orbem occ1 ~um pe~e 
W dali quictem mortal1um per. . tissimus Karolus ita ann1 .. s 

a n m dim is e ru n t. Quo s t o m .e n. 1nv1 e . dem re li q u i a s re ma ne re 
v a e u ud . t u t d e e i s n e m i n J m a s q u i 
8peromu1 , lt 

. is e r i t." . t e rang u s t a v e 1 u t a. a -
p e I m 2) T a m i n u p e r ab i 1 e m u n i m e ~ u ~· p e a O' ()' e r e s v i e i e t v il l a e. 
. e i n a~ ti b u s p e r h i b e t u r l! o r t al n t ~ b a~ ~ ? e x t ;'a v e r o i 11 a s e Jl t a, 

I o t v o x h u ma na ha u l'l t u r, J s d: o s i t a s i t a q u e e r a n t, 
q l'. a ~1 d ~ :1 e t a e difi e i a i t ~ CJ ~a q u a v te r ~~da t1: ~ i n a i te r o a u di re t u r. 
P 1 ~ quc quouv1ss1gnum u 1 epetendum esset 
p~.~~i~i.oi;lu~i~ern quiritari t~if::t~'an:i~i~o~~s~ra, s.ive ~atitula 
m u 1 t u m a u x i 11 u rn. 1 n 11 a e e t s f e r m e anno s, o m n 1 u m o e n l u m 
a p p e 11 a r i l i beat, per t re e: ~1 e~ a n t." 
l a t r o n e s, o p e s o r b 1 s e o n g e 
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üze~mek_ utáni settenk~dés~ palástoló, barbár. építészeti fwfangnak füllelhetni-e 
a római cas.~r~n~ok es, hmesek sz~rkezetében ily primitív durva nyomát? 

.. ~ ~m k~löp~s.-e azert, hogy mAg manapság is találkoznak, kik az avar 
korker~.t~~ek ep1_~es1 1!1ódozata és e római sánczok fortifikaczionális mííszerke
~ete ~ozo,~t ~,ulombs_eget látni nem akarnak; manapság mondom. midőn a 
ióma_1 _erodmt~ve~. m1,nden neme és faja mííszaki alkotásának és beÓsztásának. 
a _le,?kiseb~ tegla1g ~s va~olatdar~big, teljes és kimerítő ismeretével birunk; 
m1don ~e~at, a ró!_na1 ~a~1 techn~ka bélyegét a római műsánczokon a meg
szó~amlas1g ert.het?e~ ln~eJezve lá~Juk; midő!1 a m~g:kezdett, de bevégezetlenül 
hag:yott duna-tisza1 i,ói;iai sánczmuveknek szituáczióJa maga oly nyilvánvalóvá 
tes~1 azok rendeltetes~t, hogy azt minden lelkiismeretes megfigyelő meaért
h~ti' .. hogX ne ~01_id1am. fölérezheti: és midőn az analogia érvényesftése 
n~lkül, ~ot mell,ozesev~l, az avar és római emlékek egynemííséaét kizáró 
i~mde~ e~·1'ek merlegelese~ek:. a római mlísánczvonalak még csonka állapo
t~n~k is irn~on~ló mara~vanya1b~n egy klasszikus nép géniusza által tervezett 
~\~ odaln:1 limes ne~, 1:agy1s egy uagyszeríínek komtemplált. de kil'i-
eie.~e~t,.iutott __ ál_lan:1 ve_g- vagy határsáncznál egyebet. az ókori 

hadeiod1testan torv~nyei alapján, nem konstatálhatunk. 
A sz:~tgallep1 barát szerint az avarokat a győzhetetlen Kár 

0 
I y 

n Y o l c z : " e n -~L t u gy 1 e ~ e r t e, h o gy az o k 1 e g ki s e b b n y o rn á"t 
sem hagyta fonmaradn1. 1 ) 

Ezzel megegyeznek az összes korirati és más történeti adatok. 
Mert az ~varo~ az?1~ többé számba sem jött csekély töredéke. mely a 

~;in:z~tt~~t eny~szetet tulelte. a Dunán fül. szlávok éi:; németek köz0ött 
iov1d1deJU tenges után nyom nélkül tűnt el. ' 

ayaro~e rnjjon lehetséges Yolt volna-e ez, lia a '!.'is z ától keletre is laknak 

, És nem vala-e inkább szükséges, l1ogy az arnr nemzet teljes kiirtása 
vegett N: Kár? l Y és Pipin, a '!.'is z á n t tí. l lakó avarokat is fölkeressél· ? 

Pedw tudjuk hoay a ft·ank ltadak a d t · k ·· · k" 'l · , '· ." f: /. ' ~,. , un a- is z a o z i, ira v1 arar 
mod fel~~ ás~ utan a _11.szántuii:a már nem mentek; jeléül, hogy, amit 
az ~tnob,1afia1 adatok is igazolnak, itt avarok vagy épen nem. vao·y figye-
lel1lle meltónak sem talált, veszélytelen o-yérséaben lakta1 "· · 
, N m;i lehet t~hát avar miívekül tekinteni "a déhnagy'~rországi míísáncz
' ?n.~lemlekeket azert sem. mert azok a szorosan l'ett avar orszáo· körén 
k1vul estek. b 

. ~kadba!na~ mi;idazonáltal ezután is még, kik a német krónikáknak az 
a~a~. ~91d batara1ra, es az avar körkerítések méreteire l'Onatkozó és eo·vmással 
foltuno1ea eg·ybevág·ó S' á l t "t "k t · : t:iJ 

. • b. , . • , z maca ai , m1 . e az azokkal szrnten megeayező 
etnog~afia1 tenyek is kezzelfoghatólag megerőRítenek többé nem tao·adhatván · 
a, konratokat ,~agukat, miut egyszeríí meséket, az 'avar dolaokra ~éz1'e sau~ 
gene elvetendonek itélik "). b ' 

, Krónikáink adatai igazsága elfogadhatásának e semmivel sem indokol-
}~.at~ ,tagadását,_ - azoknak az avar d?lgok érdekében való megbizhatlanságát 
0,lt~' e, ~le ,meg nem engedve, ~· 11 m e s ii n k rórnaiságának biztosítására 

nen e szmte!1 nem tarthatnók veszelyesnek. 
Ugyarns az avar körerődépitési rendszer kü.tforrásai hitelességének elve-

. . ') „I 11 v i .cdt i s s i m ~s e. a r o 1 u s i t a a n n i s 8 p e r d o m n i t, u t d e ej s 
11 

e 
m 1 n 1 !n a s q u. 1 e n~ r e l 1 q u i a s r e m a n e r e p e r m a n s i t." 
aztán a) d~~:t t~do~~aiyos oka~ato~~s e .~nagasztos _(?) piedesztálján csak meg kell forditani 

vonalaink a kh,in:i falfa{~~~~~~~\z~~~ns;·t~zs~~~~·:!t~n~~::!r~t;iés\0e~f ál~~~akómai műsáncz-
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Lesevel. niucs többé jogczim, melyre támaszkodva haderődité:>i akár barbár, 
akár mííemlékeinket az avarok számára lehetne követelni, mert a többi irók, 
kik különben az avarokról elég bőven beszélnek, körkeritéses fortifikaczioná
lis rnüveikről mélyen hallgatnak, másféle országerőditő óriási emlékeikről 
pedig szintén nem tudnak. A hatalmas avar körerődök igy alap hiányában 
kártyavárakként egyszerüen összeomlanának, azon elv szerint: R u e n te 
fu n da ment o, r u i t e t a e di fi c i u m ! 

A köriratok történeti hiísége ezen veszedelmének meg nem engedett 
föltétele esetén, 1 i m esünk római eredete, a fortifikáczió római mííelvei 
világál)_ál, szintén csak a legtisztább napfényben ragyogna! 

Ugyünk érdekében azért mindegy, akár az avar forrásoknak a körkeri
tésekre vonatkozó adatait hiteleseknek. akár egyátalán nem hiteleseknek, 
elfogadunk. 

Miattunk, - föltéve, hogy a történeti kritika nem ellenzi. - akár az 
összes forrásokat, mik az avar körtöltés-erődöhől szólanak, ugy a sutba 
dobhatni, miként a mondott föltétel megengedése mellett egy cseppet sem 
árt tárgyunk haderőditéstanilag beigazolt római voltának, ha az avar körtöl
tésrnüvek és az avar birodalom nagyságáról kombinált bizonyitásunk, melyet 
az idézett forrásmííveknek a körkeritések teijedelme és egymástól való távol
ság-a méretei alapján állítottunk föl, tárgytalanná válnék is. 

Mig azonban az avarpártiak, forrásaiknak a körkeritéseket illetőleg 
akármilyen foku megbízhatóságán kivül a délmagyarországi mí'.ísánczvonalak 
avarságáért a meddő küzdelmet folyta~ják: addig az avar, barbár körtöltés
müveknek a hadtechnikailag szerkesztett római limes mögött messzeálló 
építészeti kezdetlegessége kimutatása végett, az avar forrásoknak a körkeri
tések számadataira vonatkozó tekintélyét nemcsak nem ignorálhatjuk, hanem 
azt egyenesen figyelembe venni, sőt épen arra támaszkodni, kötelességünk
nek tartandjuk ; hogy igy a délmagyarországi miísánczok római eredete, épen 
az említett források alapján is, a napnál világosabban bebizonyodjék. 

Egyébiránt a tárgyalt em1ékmüvek szemeink előtt vannak; és én azt 
sem mondom, hogy a római vagy mostani haderőditéstan magas ismereté
vel, amivel a kellő mérvben ugy is csak a szakerők rendelkeznek, vizsgáljuk 
meg azokat; hanem egyedül mlíkedvelői figyelemmel és elfogulatlansággal 
tanulmányozzuk ama mííemlékeket, és tisztán be fogjuk látni, amit a mlísza
bályos haderőditéstan minden kétségen fölül helyez és illetőleg tüzetesen 
megkülömböüet: hogy a délmagyarországi, párhuzamos míísánczvonalak. -
ellentétben az aYar körtöltéserődök primitív, barbár alkotásával. - a tökély 
magas fokára fejlett hadi fortifikáczió legnagyobbszerü lrnlturalkotásai, - melyek 
igy is, mint a ki nem épült római 1 i m esnek, úgy szólván, snbstrukcziói -
az ókori czivilizáczió ama népe iránti bámulatuukat egész nagyságában föl
keltik, s világbíró hatalmát ama .haderőditési, hatalmas határ m í'.í s á ne z
v o na 1 a k b a n ellenállhatatlanul meggyőző erővel éreztetik, és a haderődi
téstan tudományos érveinek világa mellett, az ellenkező nézetek vagy kéte
lyek minden tévedését s legkisebb homályát a jelenben és jövőben mindenkorra 
kizá1ják. 

'l'udom, tisztelt Közgyülés, hogy óriási azon forráskészlet, melyre érte
kezésemben, annak teljessége végett, ki kellett volna tm:jeszkednem. 

De annak kimerítése egyuttal annyit tett volna. mint a délmagyaror
szági római és avar erődmüvek m o no g r a fi á j á na k megirására vállalkoz
nom. mi nem lehetett ez alkalommal czélom. 

Mert ezen föladat érvényesítésére elengedhetetlen föladatommá vált 
volna, a nevezett emlékeknek minden a Du n a-Ti sz a közötti, sőt a Ti szán-
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túli részét is, egész teijedelmében, az utolsó pontig kimerítően megvizsgál
nom és fölvennem. 

Erre azonban minde,n más hivatalOs foglalkozástól ment, több év i 
kuta~ás s tan~lmányozá~, ~s oly költség feletti rendelkezés kívántatik, melyre 
egy igen szereny anyagi viszonyok között élő és többfelé hivatalosan elfoo·-
lalt magamféle egyén nem gondolhat. . 0 

Jelen fö.lolvas~soi:~ kimért kere,t~ben azért egyedül arra szoritkozhattam, 
hogy egy rovid órai eloadá~ban az enntett délmagyarországi régi erődemlé
ke~el s az azoln:a nézve nyilvánult ellentétes nézetekkel a tisztelt közayülést 
ii:eg1sr~ertessem és a~, az.ok közül vélemény szerint kizárólag elfogadhatót, 
UJabb rndokolás alaPJan is, föltüntessem. 

. Ké~ dolgot talán szerénytelenség nélkül vélhetek általam okadatoltan 
beb1zonyitottnak. 

Azt először, hogy a szorosan vett avar föld határai az avar haderő
ditési mlívekről szóló német koriratok alapján, miket az etnoarafiai ~datok 
is támogatnak, biztosan kideríthetők és meghatározhatók. 

0 

. , Azu.tá~ másodszor, h~gY .. az ugy~evezett római s~nczoknak, melyek az 
idezett 1?ómkák számadatai kovetkezteben a szűkebb ertelemben vett avar 
földön kivül estek, nemzeti kérdését, a római haderőditéstan elveinek a ne
vezett hat~r~miísá~~c~vo:ialra való alkalmazásával. oldhatni meg egyedül. 

. E~yebll'á~t orulm f?gok. ha, találkozandik, a ki eddigi helyszíni vizsgá
lataim es egyeb. kutatásaim csekely eredményével szemben, kimerítő és döntő 
apparátussal foroa az általam követett irány helyességét kimutatni. . 

II. 

Dr. baba.rezi Schwartzer Ottó: Valami az idegességröl. 
. Míg az egyes szervek rendeltetése a szervezet fentartása, addio· az 
~.degre~~d,~zer nernc~ak ~z Íl'ányban fnnctionál, hanem egyszersmind mi1~tegy 
osszekoto kapcsot is kepez az "én" és a külvilág között. 

Tehát mindennemü képzelhető szellemi és testi munka végzésénél az 
idegrendszer a működés körébe belevonatik. 

. Ha az agy phY_sikai. munkát akar végeztetni, akkor ebbeli akaratát a 
gei:rn~z.agy ált~l közh az ideggel és ez normális viszonyok között pontosan 
telJes1ti a felsobb hatóság rendeletét. 

Ha. külső ingerek hatnak be az agyra, ujólag csak az idegrendszer az, 
mely az mgert tovább vezeti a feldolgozás statiójához. 
.. „. f z e~1beri éle,t első pe.rczeitől kezdve. tehát - addig mig a Rzervezet 
?10~ . alo~rn nem te_r - az idegreudszer rnmden megszakítás nélkül az alvás 
es ~hi:enlet .. á~.lapotaiban egyaránt szüntelen dolgozik és enuélfogva összes 
szervemk kozott a l.e~n~g!obb, de egyszersmind a legnehezebb munkát végzi, 
mely a s~ervezet, feJlo~e~evel egye~~es arányban fokozódik és tetőpontját a 
meglett. kor, teliat a letert való kuzdelem korszakában éri el. 
. M1 természetesebb, hogy egy ily óriási munka szüntelen véazésénél az 
idegre~1dszer az össz~s, szervek között a leguagyobh és legkülömbö~őbb irányú 
tá1~1~.dasoknak v~n k1teve,. hogy tehát a, kifáradás, az elgyengülés állapota is 
legkonnyebhen eppen az Idegrendszert erheti. 
. A .. mai gener~tio. az idegéss~~et kií,árólag e század betegségének, a 
~.elei~.leg1 t~rsad.alm1 viszonyokból knnduló kórságnak tünteti fel. ezzel mintegy 
osztonszerűleg is palástolni óhajtva saját és elődjeinek hibáit. a napról napra 
tanusított mulasztásait és a szervezet ellen elkövetett vétkeit: 
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Ezen önhitegetésnek azonban ellent szól a népek története, mely Alki
biades, Augusztus, Tiberius, Hadrian, XI. Lajos, IV. Henrik, Voltaire, 
Robespierre, Rousseau, Gambetta stb. élettörténetében tulajdonképen az 
idegesség kórtörténetét tünteti fel, igazolva ezzel egyszersmind azon tényt is, 
hogy a uervositas oly régi, mint az emberi nem, hogy a nervositas a hely
telen individualis élet által fejlesztve és öregbítve lavina gyanánt mindig 
nagyobb és nagyobb tért hódit s végül szétdúlja egész családok boldogságát 
és népek létét. 

987--1792, majd meg 1815-1830-ig a Capetingek, Valoik és Bourbonok 
uralkodása idejében Francziaország sorsa szétlmszált idegrendszerű kezekre 
volt hízva. 

A Capetingeknek koronát szerez a hysterikus geniálitású Odo király és 
a büszke törzs kihal az idegrendszerbelileg tönkre ment despotában IV. 
Károlyban. 

A Valoik hatalmas törzse egy hysterikus nő befolyása alatt az idegesség 
és a kedélyi aberatiók hullámzásai szerint kapkodva uralkodó ill. Henrikben 
megy tönkre. 

És Adhémár utódjainak trónját megingatja a nagyra törő. dicsőségesen 
uralkodó, majd Lavalliére ka1jai között mámorittas Lajos. 

Ime egész törzsek, melyek nervositásban szenvedtek és talán éppen ezen 
betegség befolyása alatt majd koronát hódítottak, majd jogart vesztettek, 
mert az idegesség a psychikus frányban is a szélsőségekben mozog, hatalmas 
eredményeket szül, majd elhuktat. 

Rs ebben leli részben magyarázatát azon tapasztalat is, hogy a társa
dalom egyes osztályaiuak működési eredménye az idegességgel egyenes 
arányban áll. 

Egy Sarah Bernhard! Mennyi müvészet és mennyi idegesség! 
Mily szétkuszált lehet azon idegrendszer, mely a hlí alakítás kedveért 

felkeresi a szenvedések között fetrengőt, hogy megtanuljon halni a színpadon, 
mely rövid három óra alatt egy gyilkoló betegség minden phasisát élethűen 
ecseteli, mely a kedélyi aberratiók és a physikai pusztulás billentyűin kénye
ked ve szerint játszik és ölelkezik a halállal, csakhogy bámulatot keltsen. 

De magasabban a megfoghatatlanságig repül szellemi életünk a pha11tasia 
gyors szárnyain p. o. a költészetben. · 

Egy Shakespeare, ki az elhomályosult szellemi élet phasisait hívebben 
ecsetelé, mint az akkoriban a szaktudomány tette, méltó társára talál Petőfiben, 
ki az elmebetegségek egyik classikns kórképét tá1:ja elénk minden nuanceával, 
a legkisebb részletig kidolgozva. 

S mi képesíté őket mindezekre? Szellemi énjüknek a tárgyba való 
bekapcsolási lehetősége azon képesség, mely egy valóságban át nem szen
vedett állapot minden legkisebb részletein psychikus énjüket keresztül 
vezethette. 

Tehát a képzelhető legmagasabb fokig felcsigázott phantasia. 
De az idegesség nemcsak az individuum, nemcsak a család és az egyes 

társadalmi· ósztályok betegsége, hanem vészhozó szárnyait kiterjeszti egész 
nemzetekre, országokra, mert hegy nem oly magas, völgy nem oly mély, 
melyben kísérteties alakjábau meg nem jelenhetnék. 

A szabadság hazája és a clespotismus országa egyaránt szenved e pusztító 
beteg·ség befolyása alatt. 

Egyikben a kedélyi élet hyperaesthesiája, másikban a kedélyi élet 
anaesthesiája képezi a fötünetet. Egyikben a nervositás genialis alakjait 
látjuk; alkotnak és rombolnak; ma királyság, holnap császárság, majd 

10 
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respublika; ma lelkesedés, holnap közöny ; ma győzelem, holnap jugum 
ignominiosum, melynek sulya alatt tűr és szenved a nemzet, mert ellenálló 
képessége csekély. 

S hazánk! 
Egy szemnillantás a politikai viszonyokra, a társadalmi életre, a családi 

szentélybe, az individuum énjébe, és tisztában leszünk azzal, hogy nemzetünk 
is sülyed idegrendszerbelileg - hogy más e nemzet idegrendszere, mint volt 
1848 előtt. 

Az elnyomatás korszaka szülte a hátramaradást. 
Ezt pótolni kellett, dolgoz~tt apraja-nagyja, a munka lázas gyorsasággal 

folyt, sehol sem fejlődött ki jobban a létért való küzdelem, mint éppen 
hazánkban; a tudósok gombaszámra nőttek, nagy szellemi munkával szemben 
leginkább imaginar szellemi töke, és ime a lejtőn voltunk. 

Fokozták a rohamos idegrendszerbeli hanyatlást az 1848-49-diki évek, 
mint átmeneti időszak, mert nagy küzdelmek és nagy harczok a véráldozaton 
kívül ennél sokkal jelentőségteljesebb áldozatot is követelnek, és ez az ideg
rendszerbeli hanyatlás mintegy reakcziója az előrement akcziónak. 
. Hasonlóan a sl.emita törzshöz, mely egykoron hatalmas és uralkodó. 
évszázadokon keresztül elnyomott, majd a felvilágosodottság befolyása alatt 
ismét egyenjogu jogainak kiaknázásában, biztosításában és a mulasztás pót
lásában idegrendszerének ruganyosságát veszté, ugy minden nemzet, mely 
hatalmával visszaélt és azt a törvényszabta határokon kívül teijeszté. szellemi 
tőkéjéből uzsorakamatot óhajtott, utóvégre is azon fokra sülyedt, melyen a 
történetírók által elfajult és elkorcsosultnak jeleztetett. 

A nemzetek pathologiája élesen határolja az idegrendszerbeli sülyedést, 
melynek tünetei kiteijednek az élet minden phasisára, főleg pedig ugy az 
individuum, mint a nemzet kedélyi életére. 

Csak egynéhány példát cmlitek. Ma már ott állunk, . hogy a józan 
sajtóval szemben elsőbbséget adunk annak, mely hasábjait gyilkosság, rablás 
és egyéb a legkisebb részletig leirt rémtörténetekkel telíti meg; a színház 
csak akkor érdekel, ha padolatját vér festi, a czirkusz annál élvezetesebu, 
mennél nyaktörőbb produkcziókat mutatnak be, és az amerikai vadász bámu
latot kelt, ha feleségének fejéről lelövi az almát. 

Nem állunk messze a bikaviadaltól, mely a római birodalom pusztulá
sána~ oly ~regnans tünetét képezte és mely kell, hogy aggodalommal töltsön 
el mmdnyájunkat azon nemzet fiaival szemben, kik messze földről zarándo
kolnak, hogy szemtanui legyenek ezen a sötétség korszakára emlékeztető 
kínzásoknak, melyek a kóros idegrendszert vonzzák, az épet pedirr utálattal 
töltik el. · 

0 

·· Nem mindennél ékesebben igazolják-e már ezen felsorolt tények is, 
hogy átlag véve ma már idegrendszerünknek erősebb külső behatásokra van 
szüksé.ge, .hogy képes .legyen · bennünk bizonyos kielégítő psychikus érzést 
k.~ltem, mmtegy _Psyc~ikus ~yugvó-pontot, léte~iteni , és ezáltal idegrendsze
runket azon phasisba jUttatm, melyben működesre kepes. 

És éppen ezen körülményben rejlik fötünete az általános nervositásnak, 
mint funkczionalis zavara oly gyenge idegrendszernek, mely érettségi fokát 
el nem érte, mert kellő . kifejlődésében megakadályoztatva alantas fejlődési 
fokon áll~podott meg, mmtegy embrionális jelleggel reakczióiban i„. 
, Az„ il.!nemü id.~g~endszer yékony, az. idegtöme~ ére~len, az i~eg.rostok 
es a velohuvely feltuno finom, itt-ott at. idegrost hiányzik és helyet idegen 
e~yvszerff szövet tölti ki,. a központi i~egrendszer egyes részei fejlődési hiányt 
tuntetnek fel stb. stb. mmd megannyi oly elváltozás. mely törvényszerűen az 
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idegrendszer chemiai összetételében is az egyensulyt megzavaija és ennélfogva 
rendellenes mlíködését eredményezi. 

De ezen rendellenes fejlődésű idegrendszer mellett rendszerint tökélet
len kifejlődésű véredény-rendszert is találhatunk. 

A sziv kicsiny, falzata vékony, a belső szivhártya szerfelett finom, a 
billentyűk áttetszők, a főér épp ugy m~nt a ~öbbi véredények v~k?ny fal~za
túak, a viszerek inkább tágultak, a hajszál,edenyrendszer me~nyiseg:re nez~e 
gazdagon fejlett, de finom. A vér maga vertestecsekben szegeny, vizmennyi· 
ségben gazdagabb. " . „ , . 

Mi természetesebb, hogy egy kezdettol fogva rendellene~ fejlodesű ideg 
és véredényrendszer mellett az anyagcsere nem lehet normális. . 

És már most: ezen abnormis tényezők együttvéve eredményezik a szó 
tágasabb értelmében vett táplálkoz,ási z~va~·okat; melyek a. hozzájuk csatla
kozó káros momentumok segedelmevel kifejlesztik a nervositást. 

Bármint álljon is a dolog, a, nervositás,ra . disponá!ó i~egrendsze1; ~z 
élettani határokon belül egy embereleten át kepes funkczionahs zavar nelkul 
müködni, ha képesek vagyunk kizárni azon k~ros be~atásu .momentumokat, 
melyek az ugyis gyenge idegrendszert az elfajulás fele vezetik. . , 

. Fögondunk teh~t preventíve intézk~dni, az .~rtalma~a~ távJ.l ta_rtam es 
idegrendszerünket meg, annak kóros elf~julá~a ~lott ~elloke~e~ apolm. .. 

Fájdalom, e törvenyt nem követtek. elo.dem~, kik a _Ietert való kuzde
lemben utódaikról megfeledkezve, .a pillanatnyi eredmenynek zsákmányul 
odadobták idegrendszerüket, kik e század egyik inmorális jeligéje ~latt k~dv_e 
a gyors vagyongyüjtés kóros ösztönében egy tehetetlen nemze~eket letesi
tettek, vagy a kicsapongás, dorbézolás és . tétlenségnek hódolva, idegrendsze
rüket oly állapotba juttatták, melyre ráillik a német költő szava: 

"Das ist der Fluch der bösen That, 
Das s sie fortzeugend Böses muss gebiiren." 

Vagy szóljak-e a már öröklés utján nervosussá lett anyákról; kik h~per
aesthesikus szeretetükben gyermekeiket elkényeztetve, ferde nevelesben . resze
sitik, kizárólag jellegzetes idealisztikus felfogásuk hatalma alatt a rea~ism~s
tól féltékenyen elzáiják, a phanthasia szédítő .magasságra repülő szárnyaira 
ültetik és utóvégre is oly aetherikus lényt nevelnek, mely a társadalomnak 
izmos, idegrends~erü tagot nem adhat. 

Alig nőtte ki ruhácskáját, már a turfon kaczérkodik, kaczéran dobál~ 
gatja lábacskáját a jég felett, este színház, . azután ábrándozás! ~eggel. a ki 
nem pihent idegre~1dszer kezd ha~almaskodm; durc~á~, ~aragos, m.ger~eke?,y 
lesz; a hang bá1ltja, munkához mncs kedve, egyeduh vigasza mái delelott 
is a chaise longue . 

.Tön az ebéd, csipkedve kóstolgatja a tápláló, erőt adó ételeket, a húst 
szálaira szedi, nézegeti, kapargatja és vakargatja, egy-egy szálat megkóstól, 
de csakhamar a rryümölcs és édességek felé nyúl és itt mintegy lelki nyu
galmát visszanye1;e, el-elüldögél, mígnem az üres tány.ér figyelmezteti. hogy 
vége az ebédnek. . · . , „ 

· Egyszerre csak mmtha a boldogság á1Jában úszn~k, arcza felder~l, 
szeme fénylik, mozgása fürge, beszédje kedves, leereszkedó: mulatságra hiv 
az idő! Pompás hideg van! a szegény madárkák megfagyva hullan~k a 
földre, a koldus gyermek didereg, hulló könnyei odafagynak orczájára, biztos 
jel, h9gY jó a jég! . 

Es a mama? Örvend szülöttjének és teljesített anyai kötelességének 
lO* 
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tudatában büszkén szemléli gyermekét kit körn ez az d . 
kerül a cs~l~d f~ntartására képesített fé~·fL Y u vallók serege és 
. És veg~~ pillantva egy ideges anya gyermekének napi beosztásá 

hiába k~ressu,k azon természetszerí.íleg megkövetelh ető nevelés· t' n. e~kben 
melyek .1elenlete egyedül képesíti a feJ"lődőt a hitve . , . i enyezo ' et. 

A há t ·tá k" t 1 · 1 es anyai polczra z a1 s o e meiben rendszerint j áratlanok előbb' · · · be~atása alatt szétkuszált idegrendszerük ujabb támaÚ lm kJ , e~etm?dJuk 
a~ ide!fessé~ ~~ne~ei mindinkább kifejlődnek, a szervezet :10 t a ieve~. kit~1' e, 
bizony1tó korulmeny azon mindenna i ta as t 1 t anyu ' mue nezve 
fosztva ~z anyai kötelességek legi~eáli~ab~ ·~t~l· : hogy a fia.tal ,anya megY3!1 
táplálhat.Ja, az anyai örömek e legkiválóbb. áf k, t f ermeket ő !llaga nem 
megfizetett lénynyel kiben a le · obb ada . eny e en _mego ztam egy ezért 
kedélyt és szellemi élet melyet ag.) valód' rnt mellett I . c~orbás lesz azon 

Es mostantól kezdve az an a . d i ?n.ya gyermeke ira!1t táplál. 
percipiáltatik, a benyomások a f~ é~o~rs~eg~ a gye;·mek „ei:~é~.szerve~ által 
i~egrendszerben dús talajra találnaf az ~rz:k~e~be~ es . az . oro~l~~t, feJ letl~n 
reszben állandósuln,ak a gyermek fe 'lőd"k d . d pe mmd 1smetlodnek. ma.1d 
n~lis jellegéből ki ne~ vetkőzik. · J k ~ ' e ~ . egrend~z~re atnyúl. embrio
tarsadalmi felfogásaink mellett ·~e nesz a cuc~ilu s vitio us, melyből kóro~ 
generatiót azon lépcsőfokra süly~szté 0 ata:ozá~t nmcksen._ · mely a jelenlegi 
bámulhatja őseit. ' onne csa mmt hallatlan óriásokat 

És érintetlenül ·hagyhatom-e é en z ll . , „ 
ellenségét: a vérrokonok közötti háYP 'l st,e emi eletunknek. egyik legnagyobb 
hatalma kiteijed nemzedékről nem~as : ~ et. melyne~ p~ych~s desorganisáló 
elszomorító példát nyújt p 

0 
H 1 ~de~\ s mely torveny illusztrálására olv 

h.á~as élet folytán az ideg~sség : 1f0
1 a~f' . ,1°1 a .családo.~ a vérrokonok közötti 

n~Ják az idioták számát. a e a.1u va. immár I.J esztő mérvben szapo-

, A ~agy mit szóljunk e kor ledér t rn á . vallas.t~ ignorálva, tetszeleg önmaaának e t~g. s~ról, .mely a mo~·ált félre dobva. 
s~bantismusában a létért való küzd 1 a ei~ kus idegbontó Irányában, mely 
kep~elen, mely a komoly munkát csak e e~~„suly~sab~ ~liasisainak ellentálhii 
tai:t.1a,. ha a becsületes munka eredmé , o~ne tekinti, mely természetesnek 
predálJák és csak a jelenben élést t rlet tel~ marokkal. és mosolygó arczczfll 

Es ki ne ismerne' a „„ á ai }a czelnak ? 
k t 

1 
iov ros mystikus alak· 't kik 1 . e s.~ ~emmel és bársonyn al fedik . . . . Jai , . e satnyúlt szervezetü-

sz:muko.n, zsebből kiálló ilfutos zsebk ki~ „vuággal, gomblyukban, monoklival 
feJpárnáJuk: . a ledérség. szell . en o~el hód1tva mától holnapra élnek: 
unalom. ' emi munkáJuk: a nagyzás és gondjuk: az 

Csakhamar azonban mint id . . 
doznak az elmult ido"k bu"ii · "l .egiendszerbelileg tönkre ment lények ábrán-

1 
, eiro es mert el"bb' 'l „ unc orral. fordulnak el tőle és m 't , . 0 i e ~tu~et folytatni képtelenek, 

S une, ez a mai ge~eratió e~agypen~~e bvan szuksegük, házasodnak. 
Spártában helyet nem talá I esz en ! 

azon társadalom dédelget mel lt~k v~lna-.e lappok és samojédek kiket nálunk 
Utódjaik vilá&'ra hozzák 'a nefv1oesit:~rzseges .alapj.át ugyancsak' ők ássák alá. 
van az explosióra, és ez csak az . . ' . eze~ idegrendszere már praeparáll'a 

. Nagy szerepet játszanak e tehldmduáhs ~l~ah~~ _?kokra vár . . 
~unt P· o. a lobos folyamatok t ntetben a kulombozo testi megbeteaedések. 
es dohánynyal való visszaélés 'é yph~sd, gyermekágyi láz stb. stb. az 

0 

alkohol 
szellemi túlerőltetés. s mm enek felett: a szellemi e~otiók és a 

. Valamint a physikai munka vé z, , . 
bizonyos mennyi'ségí.í phys'k . „ g esere a munka nagvsáo·ának megfelelő 

i ai erore. van "k · „ J 
0 

· szu segunk. úgy bármely néven 
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nevezendő szellemi munka egyenes arányban áll azon szellemi tőkével , 
melylyel az illető individuum rendelkezik. 

E tőke törvénye:,; kamatja: a szellemi munka helyes eredménye ;. uzsora 
kamatja: a :,;zellemi és idegrendszerbeli tönkremenés. 

A kor félszeg felfogásainak egyik legnagyobb kinövése a szülő ellen-
állhatlan vágya, hogy gyermeke "diplomás" legyen. 

A g,yermek, ki szellemi tőkéjével az ipar és kereskedelemnek hasznos 
tagjává válhatnék. a társadalmi felfogás áldozata lesz. 

·Iskolába jár, de mert ott a rohamosan előhaladó kultma él,; tudomány 
templomának előcsarnokában az alapkiképeztetés nem az individuumhoz, 
hanem a szükséghez van mérve. ez pedig szellemi tőkéjét messze túlhaladja, 
bármennyire is igyekszik a tehetség hiányát szorgalommal pótolni, a feladat
nak meg nem felelhet. 

A :,;zülő aggodalommal tekint gyermekére. ki folyton könyve előtt ül. 
a nappal kel és nyugszik. de a szegény gyermek még mindig nem kész 
leczkéjéveL még mindig tanulnia kell. nem az életnek, hanem az iskolának, 
melyben a szigorú tanító minduntalan kimondja a végzetes ítéletet: ,gyenge, 
nagyon gyenge." 

Hónapok múlnak, a gyermek szervezete fej lődésében vis:,;zarnarad, 
ingerlékeny könnyen haragra lobbanó. daczos. egy szóval ideges lesz. a 
szülő mindezt látja. felismeri a gyermek bajának okát: a szellemi túlerőlte
tést. de félreismeri annak valódi ala:pját, azt nem a gyermek elégtelen szel
lemi tőkéjében. hanem az iskolában, az állítólagos túlterheltetésben általában 
véli feltal áihatni. 

Mind e mellett a munka tovább foly, az iskolákon keresztül csúszik 
emberünk. idővel kész a "diplomás," kezdődik a létért való küzdelem , de 
itt az erősebb győz . emberünk szüntelen elbukik, a harcz ujra kezdő4ik, a 
fentartás elve ösztönöz. de a szellemi képtelenség bénít. 

Megfeszített munka büntetése az eredménytelenség! 
Időközben a szervezet kimerül, harczra képtelen és előttünk áll a 

tönkrement idegrendszer. 
· A létért való küzdelem kedvező eredményének főtitka szellemi életünk 
és idegrendszerünk fokozatos mlíködése. 

Mindkettő feltételezi a megfelelő szellemi tőkét, melynek intensitásával 
arányban kell állani a szellemi munkának, a czélnak. 

A hol ez utóbbi magasabb, ott a szellemi tőke kelleténél több munkát 
végez és kimerüL 

A fokozatos munka biztató eredményével szemben, a gyorsan elért 
eredmény elszédít. mert leginkább ingoványos talajú. 

llynemlí eredmény fentartása idegrendszerünknek áldozat. ellene intézett 
atak, melynek behatása alatt bontott kéveként széthullnak szálai. 

S mit szóljunk a kedélyi emotiókról ? 
Sok ember száll "sírjába, ki a pálya végéig nem ért egy derült pilla

natot, mely alatt a multnak elvonuló részeire visszatekintve. lelrnlló könnyei 
felett a békének szelíd ívét láthatta volna." de még több azok száma, "kik 
lel.mlló könnyei~ szivárványa mögött a felkorbácsolt tenger hullámait látj ák, 
mmd megannyi életükben egy-egy derült majd fátyolba borult pillanat. Az 
ifjú élete reményekben gazdag, a férfikorban a remény és tapasztalat szün
telen küzd egymás ellen. e harcz örökös." 

E folytonos küzdelem, ez örökös harcz, kedélyi emotiók nélkül le nem 
folyha,t. De a kedély az • összes idegrendszert érintetlenlíl nem hagyj a 

Az öröm. a szomorúság, a fájdalom. a :,;zenvedé:,; . a remény. a boldog-
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ság, a csalódás, a bosszú stb. stb. mindmegannyi az izomrendszer más és más 
irányban nyilvánuló működésére! jár, mely ez idegrendszer által közvetíttetik. 

Csak egynéhány példát említek fel. 
Az öröm, a czélnélkűli mozgások egész lánczolata mellett főleg nevető 

arczban nyilvánul. 
A nevetésnél a járomizmok összehuzódása által a szájzughát is felfelé 

huzatik és a felső ajak felemelése által az arcz is mintegy felfelé tolatik. A 
szem alatt redők . képződnek, a szemöldökív lefelé hajól, a mellkas és a 
rekesz görcsösen összehuzódnak, az egész test mintegy megrezdiíl. mi mellett 
fejünk ide-oda inog és szemünk könnyezik. 

Ezzel szemben tekintsük p. o. a szenvedést. 
A szenvedésnél a szemrés ·összehúzódik, a szemöldökív belső része 

befelé huzódik, a homlokon vizszintes irányú redők képződnek, az arcz meg
nyúlik, a szájzug lefelé áll, a légzés lassú és gyenge lesz, itt-ott mély 
sóhajok ·által félbeszakítva, torkunk összeszorul, a test mozgásai lassúak, 
majd meg förcirozottak, ha a szenvedésből a kétségbeesés fejlődik ki, mely 
lelki fájdalom nyilvánulását a szenvedély foka szabályozza. 

Ugyan ki ne látná első tekintetre is azon szoros összeköttetést, mely 
a kedélyi élet, és az izom, illetőleg az idegrendszer között fennáll r 

Már pedig a kedélyi hullámzások az idegrendszer müködési hullámzását 
viszonylagosan is feltételezvén, ez utóbbi annak hosszú gyakori és intensiv 
behatása alatt normális miíködési képességéből veszíthet, sőt a behatások 
nagyobb fokának megfelelőleg azt legalább egy időre el is veszítheti. 

Nagy bú és gond után, váratlan csapásoknál. testünk összeesik, szer
ve~etünk satnyul, a külömböző táplálkozási viszonyok egyensúlya megzavar
tatik, és ennek megfelelőleg szellemi életünk majd lehangolt majd tétova, 
kapkodó, közönyös, mely psychikai nyilvánulások az idegrendszer miiködési 
zavarát fokozzák. 

Tehát a szervezeti elváltozások mellett főleg a szellemi aberratiók és 
a szellemi tőkének meg nem felelő szellemi munka az, mely a nervositásra 
praedisponáló idegrendszert explosióra készteti, és mely már most az ano
maliák egész lánczolatát szüli és létesíti azon ugynevezett subjektiv tüneteket. 
melyek a tapasztalt orvos szemei előtt a roskadozó szerrezetre utalnak, a 
laikus arczába pedig gúnymosolyt csalnak. 

Tulajdonképpeni feladatom körén kívül esik ezen anomaliák. ezen 
subjektiv tü~etek bonczolgatása, de mert ezek ismerete egyedül képesít ben
nünket a nervositás kinzó kórképének megítélésére, engedjék meg hogy rövi
den érintsem és kiemeljem ezen főtünet-csoportot. 

A bőr sphérájában az érzési anomaliák leginkább háromféle alakban nyil-
vánulnak: 

1. mint általános, a bőr egész felületére kiteijedő, 
2. mint kisebb körülírt helyen, területen jelentkező, és 
3. mint combinative előforduló érzési rendellenességek -c- azaz olyanok 

- melyeknél az általános, a bőr egész felületére kiteijedő érzési 
anomaliák mellett még számos helyen, az általános érzési anomaliákon 
felül emelkedő fájdalmi területek, fájdalmi pontok is észlelhetők. 

Ha a túlf~jdalmasság tehát a hyperalgia, mintegy spontane, roham
szerüleg l~p, ~el! akk?.r a,z érzési anomaliákat - neuralgiáknak nevezzük. 

Fellepesi Jelleguknel fogva a. betegre legkellemetlenebbül hatnak azon
felül pedig hosszabb idei fenállásuk mellett a kórképet a rosszabb felé 
irányítani képesek, mely körülmények jelentőségük fontosságát eléggé meg
magyarázzák. 

• 
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Leginkább a fejen. és pedig vagy a homlok vagy a halánték és a 
nyakszírt részein fordulnak elő, oly jellegü fájdalmat mutatva külsőleg, mintha 
fejünket abrincsba szorították, voln~. . , . 

A fájdalom vagy az egesz feJre, vagy annak csak eg-y1~ fel~re terJed 
ki. rövidebb hosszabb ideig tarthat és szüntével még egy ideig mmt tompa 
érzés áll fenn, avagy pedig mint hőfoki anomália, a meleg és hideg irányában 
különös hyperaesthesia, vagy ;'Tiint ürességi és zsibongó ér~és kezd oszl~dozni: 

Ezen phasisban, a fáJdalom oszlásának ezen stádiumában a fáJdalm1 
érzés mindig kiváltható és pedig leginkább úgy, hogyha az illető területet 
újjainkkal megérintjük, vagy pedig rá fúvunk. 

De számos esetben az ellenkezőt is tapasztalhatjuk, mert a fájdalom 
csökken, mihelyt idegen tárgyakkal érintjük a fájdalmi területet. Különösen 
a tompa érzés nyilvánulásánál a beteg mintegy ösztönszerűleg alkalmazza a 
masszolás egy nemét, mely abból áll, hogy erős kefével vagy ruhadarabbal 
dörzsölteti az illető területet. 

Ezen manipulatió alatt mintegy könnyebbülést . érez, mely azon?a~ 
menten megszünik. mihelyt a beteg az átszenvedett fáJdalmat reprodukalm 
igyekszik, arra visszagondol. yagy azt környezetének l~írni óhajtja. . 

A fejen észlelhető érzési anomáliák után leggyakonabbak az arcfáJdalmak, 
melyek főleg mint viszketési, égési, szúrási, meleg, hideg és szárazsági 
érzések nyilvánulnak. Ezen fájdalmak legkellemetlenebb székhelye az orrhegy, 
innen az arczideg lefutása mentén huz6dnak, majd átcsapnak a felső ajkakra 
a száj zugra. a foginra és magára a külörnben teljesen egészséges . fogrtt; itt 
alig elszenvedhető fájdalmakká fokozódnak, melyek ellen a beteg Inába keres 
enyhülést a nem tájékozott fogorvosnál, mert hisz a fájdalom székhelye nem 
·a fog, lrnnem az csak odavezetett hyperaesthesia, melynek alapját a meg
támadott idegrendszer képezi. 

Számos esetben a consultált fogorvos negatív lelet mellett is enged a 
subjektiv érzés által létesített kivánalomnak, és megfú1ja vagy extrahálj~ 
a fogat. A m(ítét egynéhány percig enyhülést szerez 1 mert a figyelmet másfele 
teríti, de a byperaesthesia csakhamar új helyet keres magának, a figyelmet 
magára irányítja és a szenvedés tovább tart. . 

Megbénítják mozgási miíködésében teljesen megakasztJák a beteget 
azon érzési anomaliák, melyek a nyakra és bátra te1jednek ki és itt leginkább 
a lapoczkák közti területen mint fájdalmi pontok találhatók. 

A mellkason főleg a hónalji, mamillaris és sternális vonalban, majd 
meg közvetlenül a kulcscsont alatti tájékon. 

A hason - férfiaknál leginkább a hypochondriumban - hölgyeknél a 
linea alba két oldalán jelentkeznek az érzési anomaliák. 

Főszékhelyük azonban a végtagok, és pedig nem annyira a felkar és 
czomb - mint inkább az alkar és az alsó lábszár bőrfelülete, főleg pedig 
a kéz és lábfej. mely területeken rohamosan lépnek fel és legintensivebb 
fájdalommá fokozódnak. 

Némely esetben a pulsus tapintása vagy az újjhegyeknek ugyancs~k 
újjhegyeinkkel való érintése teljesen elegendő arra nézve, hogy a .lok~hs 
fájdalmon kivül általáno8 érzési anomaliákat is létesítsen, mely utóbbiak oly 
jellegiíekké válnak, mintha egy, erős villa~áram )árn~ át test~n~et, m~ly 
mellett szikrahányást látunk, hatunkban saJátszeru zsibongást erzunk, veg
tagjainkban pedig a bizonytalanság. reszketés vagy hlidés érzése félemlít. 

Majd hidegnek, majd meg melegnek ére~zük a bőr f~~ületét, ?orzongás 
érzése fog el és külső behatás nélkül, egy tekmtet elegendo arra nezve, hogy 
a csiklandozás érzését keltse fel bennünk. 
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Majd általános Yiszketés lép fel, az u. n. prmitus hystericus. mely 
fájdalom tekintetében az említett neuralgiák mögött nem áll. 

Figyelmünket nagy mértékben lekötik azon érzési anomaliák, melyek az 
izomsphiírában - beleértre ebbe a segéd- és táma11paratusokat is - észlel
hetők. Jellegzetes azon elfáradás, gyengeség és bénultság érzete. mely aránylag 
csekély mozgási működés után beáll. és az izomfájclalmi pontok. melyek főleg 
a szemöldök feletti, a nyakszirti, hát- és mellizmokban székelnek. 

. A . gerinczagyi csig:olyák fájdalmas érzete a legsúlyosabb sensatiókat 
kelti, nug a keresztcsonti és lapoczka tájéki fájdalmak érzési hlícléseket is 
létesíthetnek. · 

Gyakoriak az u. n. statikus hyperaesthesiák, melyek a legcsekélyebb 
helyzet Yáltozásnál nagyfokú fájdalmi érzetekben nyfüánulnak, továbbá 
rr;?men~án ~·ellépő rövid ideig tartó bizonytalan jelleg(í görcsszerlí állapotok, 
faJdalmi affectusok. melyek oszlásuknál tompa érzést keltenek. 

. Még c~.ak egyi:ől, az u. n. ar~hralgiákról kell megemlékeznünk. melyek 
leg~nkább holgyeknd forcluln~k eló a legkülömbözőbb ízületekben és pedig 
les-~nk~bb a tes~ baloldalán, az izületi lobhoz hasonló f~jclalmakat létesítenek. 
rr:iert i~ utóblmal gyakran összetéresztre a téves alapú gyógykezelésnek tág 
tert nyitnak. 

. A légzési ~ze~·v:k ~JYP.e,rae~thesiái között felemlítendő a jellegzetes lég
szom~. melyet kielegitem hiaba igyekszünk. míg a hy1)- és anaestliesiák között 
legsaJ~tságosabb a levegő minősége irányában tapasztalható teljes apathia. 
Akánm.~ő r_ossz a l~veg~, ez~n minőség a beteget nem bántja és napokon 
keresztul kepes bezart aJtók es ablakok mögött a teljesen elromlott levegővel 
szervezetét pusztítani. 

„ .• Ha !»ég felernlítji.~k a rérkeringési rendszer hyperaesthesiáit. melyek 
k~zott legiellegzetesebb es leggyakrabban tapasztalható egy leirhatlan szív
fáJdalom, -

az emésztési szenek hyperaethesiáit, melyek a i;zájnyákhártyától kezdYe. 
a nyá~ártya egész területér~ kiteijeclnek, és melyek között leginkább leköti 
figyelmunket a gfobus hystenkus, - · 

ha ráIDl~tatunk ,mi~clezen állapotok hyp- és anaesthesiáira, - az urogenitalis 
appar~tus. nyllvánulasaua - akkor még csak a sensoricus terület anomaliáira 
kell kiteiJeszk:cl~ü~k, . ~ogy való)á~an megitélh~s~ük a nerrositás kórképét. 

, A szem reszerol nyilvánuló feny1szony-a csillamló 110ntocskák repclesése-
krnzó érzeteket kelt. -
, a ~allási app~i·atus. túlérzékenysége folytán még a gyengéd ajkak biztató 
es bátontó sza_vat Is elviselhetetlen ordításnak perczipiálja a szenvedő, -

a szaglási apparatus hyperaesthesiája egyik helyről a másikra üldözi 
a beteget - míg 

a nye~v l~yperaesthesiáj~ lehetetlenné teszi a rendszeres táplálkozást, 
mert. ~ár~ml~ Jók legyenek IS az étkek, a nerrnsus nyelve csak a rosszat 
perczipiálJa, es ezt öntudatlanul keresve, csak a rosszat találja meg. 

Ha ma~· 1!1o~t a ~y~l~· ~yperaesthesiáj~val ~gyetemben a szaglási apparatus 
h.yperaesthe~iáJa IS ki,feJlodik, .akkor való.di étiszony létesül, mely az esetek 
bizonyos szamában vegzetes kimenetelű IS lehet. 

, , S ha_ már I?i~dezen .hyper~esthesiák egy .életet és egy család boldogságát 
k:pesek_ s~e,~dú}m, ugy nnt szóljunk a sensoncus apparatus leszállított inger
lekenysegerol es eltompulásáról, tehát hyp- és anaesthesiáiról? 

A_ látási képesség szenved, színvakság és valódi elvakulás áll be, a 
szaglási apparatus felmondja a szolgálatot, az izlési képesség elvész. a hallás 
csökken! 
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A kóros idegrendszer tehát a szemedőt úgyszólíán elzá1ja a külvilágtól 
és megteremti az , én "-hen Yaló életet. melynek ütjai a külömböző illusiók, 
halluczinatiók, kényi;zerképzetek éi; t él'e8zméken keresztül csak az elmekór 
felé yezetnek. és mintegy sok tekintetben féll'e Í8mert. ment? s~átiót nyújtanak 
egy életen át szenvedőnek. h'iuek a~ elhornályoi;u,lt s~eller~11 vllá~h~n _a kóros 
g-yönyörök ·egész halmaza ,boldogsagot. ter:mt es hiztos1t . a, ~o~di eletbe~~· 
mintegy kárpótlásul azon kmzó szenvedesekert. melyek hosi;zu utJain keresztul 
memento mori-ját képezték. 

Hogy magunknak azonban az idegesség öi;szkórképéről helyes i:ogalm.at 
alkothassunk. engedjék meg. n. t. hallgatóim! hogy önöket az ernben sze~·v~
zet egyik legrejtélyesebb mííhelyébe vezessem, hol kör~belül 612 m1lh~ 
munká;; végzi világra szóló munkáját. mely legdrágább kmcsünket: szellemi 
életünket eredményezi. 

Az agy a test felületével 31 gerinczagyi és 12 agyi idegpárral van 
összekötve. 

Ezen idegek, mintegy összekötő szálak mí:íködési képességük szerint 
2 főcs oportra osztatnak. 

Az egyik csopor~ a külső ben,Yomái;okat a ~eriphe.riáról a geri!~czagy 
és' az agy felé, a másik csoport pedig az agyból es gennczagyból knnduló 
impulsusokat a peripheria felé vezeti. 

A központi stació mindig az agy, és ' akár vezetünk. ~ká~· küldünk 
kívülről befelé és belüh·ől kifelé impulsusokat. ezen munka mrndig csak az 
agy igénybe vétele mellett létesíthető. . 

Hasonlóan egy távírda főá1lomáiJhoz, melyből a sodronyok számos h1sebb 
stació felé vezetnek: az agy és gerinczagy is számos kisugárzó ideg által a 
szervezet minden egyes területével szoros összeköttetésben van. 

Az idegvezetés bizonyos vegytani és mechanikai folyamatokon alapul 
és mi termé8zeteselJb, ha ezen folyamatok bárminemű tekintetben meg van
nak zavarva akkor ezen zavart, ezen rendellenességet a központ is érzi, mely 
utóvégre is 'ezen anornaliák hosszú idei behatása folytán, a miiködési zavarba 
mintegy belevonatik. . 

Az idegességnél jelentkező, illetőleg ennek alapját képező fo~ozot~, 
majd leszállított ingerlékenységi és izgúltsági állapotok tehát, funktionáhs 
zavarokat fognak létesíteni szellemi életünk mííhelyében ii;, melyek az előbb 
említett kóros folyamatok tartamának és intensitásának megfelelőleg maj cl 
enyhébb, majd élénkebb alakban nyilvánúlnak, hullámzásokat mutatnak a 
hyper- és anaestesia határai között. 

Szellemi életünk külömbözo nyilvánulásainak hyper- és anaesthesiái 
egymással f9lyton váltako~nak. , . . . 

Ma indokolatlanúl Jókedv, derült arcz, sugarzó szem. nyilt tekintet, 
fürge mozgás, szóbőség, gondolat-szökkenés, mely nem záija ki azonban 
annak lehetőségét, hogy ezen quasi izgalmi állapot, derült égből lecsapó 
villámként lehangolt kedélyállapottá ne változzék. . 

Összehúzott szemöldök, kis szemrés, komor tekintet, kimért mozdulat, 
lassú czinikus gondolkodás, ironikus beszéd stb. stb. 

A kedély és hangulat hyper7 és anaesthesiáival karöltve jár az it~l~t, 
felfogás szenvedély, megismerés, vonzódás stb. stb. hyper- és anaesthesiáJa. 

A' nervosus ítéletében majd enyhe, engedékeny elismerő, majd indoko
latlanúl szigorú, kérlelhetlen és kíméletlen lesz. vonzalmaiban kimérhetetlen. 
magához vonz, felemel és mihelyt czélját elérte. eltaszít. 

Ha kegye után törekszünk, antipathiát fejlesztünk kedélyében, utálattal 
fordül el és csakhamar alkalmatlankodásról szól. 
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De csakhamar meglágyúl kedélye, vele érzelme és az előbb utált tárgy 
sympathikussá lesz előtte, keresi megváltozott érzelmeihez az indokolást, és 
hogy vulg~r fejezzem ki magamat, az antipathiából a sympathiába és a 
sympathiából az antipathiába a szó teljes értelmében bele dolgozza magát. 
A mit ma jónak és nemesnek jelez, azt holnap éles indokolással lerontja, a 
mit ma áldozatnak tart, azt holnap kötelességnek mondja, itéletével felemel 
és sujt egyaránt és megbánja mindkettőt. 

Ily szellemi chaos láttára ugyan kinek ne jutna eszébe Gyulai Pál 
költeménye a "Szél "-ről, melyben az emberi kedély hullámzásait oly gyö
nyörlíen ecseteli: 

Vonz a magas és vonz a mély, 
Tengerre hajt a szenvedély, 
Uralkodom 
A habokon, 
Megszédít biiszke álom. 
Ki mer daczolni ? ... Mily öröm 
:F;mberhajója - széttöröm 
Es aztán megsajnálom! . 

Ilyen az ideges ember kedélye, tör, zúz, lrnsztít, és a romok felett 
részvevő könnyeket hullaszt. 

E bizonytalanság, e tétova nyilvánúl minden gondolkozásában és tetteiben. 
Kisszerlí dolgokkal nem igen foglalkozik, nagyra tör, de mihelyt énje az 
eszme által saturálva van, visszafordúl félutjában és másfelé megy. 

S mindezt aplombbal, nagy garral és zajjal teszi. mert a cselekvés 
ösztöne mellett a kitűnni vágyás uralkodik énjén. Cselekedetei, tettei tehát 
oly időbe esnek, midőn ezek szemléletét leginkább elérheti. 

Vigasztaló angyalként megjelenik a nyomor és szerencsétlenség tanyá
ján. de úgy, hogy Rolrnn bámnlhassák, enyhít szenvedést, ha fürkésző szem 
kiséri személyét, és jótékonysága határt nem ismer, ha közbeszéd tárgyává 
v.álik. 

De az általános elismerés mellett a szánalmat is biztosítja magának és 
boldog boldogtalant igyekszik ügyének megnyerni. .Nyugtom nincs, másnak 
sem hagyok," ez a helyzet signaturája. 

Cselekvéseiben és tetteiben sajátságos és jellegzetes azon igyekezet: 
"központtá" lenni, és e czél elérésére minden eszköz szent előtte. 

Ellentmondást nem tlír, érzékenysége példabeszéddé vált és míg ő sért, 
hánt és keserít, addig visszautasít bárhonnan jövő tízszerte kisebb jelentő
ségií megjegyzéseket is. 

Idegenek iránt modorában kedves, bódít, megbűvöl és boldogít, közvet
len környezetével szemben rideg, majd sértő, közönyös. 

Hálóját előszeretettel az elérhetetlen felé veti ki, s mert a czél távol 
van és elérésére nincs remény, azért csakhamar mélabús lesz, önmagába 
zárkózik, áldozatnak tekinti önmagát és üldöztetésről szól. 

De az inconsequentia törvénye itt is érvényre emelkedik. 
Vesztett remény hitében ujra épít, hogy rombolhasson. 

Nyíló virág is felderít, 
Az illatár elszenderít; 
Rövidke kéj 
Egy nap vagy éj. 
1.Jj vágyak rabja lettem, 
Es bősz haraggal zúdulok„ 
Mint pusztító vész nyargalok; 
Széttépem mit szerettem! 
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Ezen előadott kedélyi hullámzások a legkülömbözőbh nuancokhan for
dulnak elő, és egy és ugyanazon betegnél az alig észrevehetőtől a ritkító 
kórkép tökéletességeig folyton variálnak. 

Miután pedig ezen kedélyhullámzások éveken keresztül fennállhatnak, 
az előbb közlött érzési anomáliák kifejlődése előtt, az illető beteg, majd 
szeszélyesnek, majd jellemgyengének, majd ledérnek, vagy pedig - bár 
minduntalan más irányban, de utóvégre mégis előretörő szelleménél fogva -
genialisnak, phanomennek tartatik és sze1lemessége vakít, még a szellemi élet 
feltűnőbb aberratiókat nem külöl. 

Ugyanis csakhamar kifejlődnek a mindent eláruló félelmi érzetek, melyek 
a le.gkülömbözőbb alakban nyilvánulnak, minden képzelhető külső ingerre 
kiteijeszkednek, miért is nomenclaturájuk legióra terjed. . 

Csak érinteni óhajtom e kinzó érzeteket, melyek uralma alatt az ideges 
nem mert p. o. tágas téren egyedül menni, a hegymászás gondolatja elszédíti, 
13-diknak a világért sem ül -le az asztalhoz, a péntek naptól i.rtó~ik, roppa~1t 
aggodalommal viseltetik bizonyos betegségek iránt, melY,ek tü~eteit sz?be~zed 
alatt már is érzi önmagán, fél a magánytól, de társasagot felkeresm mncs 
bátorsága, nyugtot sehol sem talál, biztonságban nem érzi magát. 

Ezen kinzó érzetek súlya alatt kedélye összeroskad és átkozza sorsát. 
Ilynemií explosiók után rendszerint megkönnyebbülés áll be, mely 

után a jeremiáda előlről kezdődik. 
Ma még ágyban és holnap már elragadtatással szemléli Munkácsy 

alkotásait, melyek éppen úgy, mint Makart képei különös vonzalmat gyako
rolnak az idegekre. 

Ilyen az ideges ember szellemi élete. Előre törő és elmaradó, alkotó 
és romboló, boldogító és keserítő, önmaga előtt rejtély, környezetére teher, 
a társadalom felforgató eleme, majd türt tagja. 

· A nervosus már most a physikai és psychikai tünetek fokozódó behatása 
alatt, reményekben gazdagon vándorol a szakorvosokhoz, kire szaktudomá~yi 
feladatán kivül a humanitárius kérdések egész halmazának megoldása nehezedik. 

A nemes anya szent hivatásához mérten, fökötelessége a nervosust az 
uj élet küszöbén átvezetni. 

Főgondja lesz tehát első soThan is a nagy fontosságú individuális hygeniát 
megállapítani, rendszert hozni az életbe, beosztani a nap 24 óráját, figye
lemmel lenni a hőmérséki ingadozásoknak megfelelő ruházatra, a kevert és 
zsirképzőket tartalmazó tápszerekre, a testi munkára és részben komoly majd 
szórakoztató szellemi tnnnkára. 

S ha a beteg ily módon a szükséges kedvező hygeniai viszonyok közé 
helyeztetett, ebbe már úgyszólván bele élte magát, akkor a folyton eszközölt 
megfigyelés és vizsgálat eredményeit összevetve, állapítsa meg a kezelő orvos 
a hadi tervet, mely legyen egy szenes egész, részeiben a beteg előtt is 
indokoltnak feltüntethető, foglalkoztató, de nem terhes, alkalmazkodó, de 
mégis biztos czél felé törekedő és a betegség jellegének megfelelőleg 
engedékeny. · 

A gyógyszer, a massage, a villamozás. a víz és levegő képezik a hadi 
terv leglényegesebb részeit, az . armatoriumot, melynek felhasználásában, az 
individualizálást fogjuk szem előtt tartani. . 

. Chablont e tekintetben fel nem állíthatunk, hisz hányszor tapasztaltuk, 
hogy egy és ugyanazon gyógyszer, mely egyik betegnél kitünőnek bizonyult, 
más esetben cserben hagyott. 

De még a kezelési terv is annyi mellékkörülménytől függ, hogy túlzás 
nélkül elmondhatni, miszerint minden egyes nervosus beteg gyógykezelése 
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csak egy különös tanulmányozás által feltételezett és esetről esetre megálla
pított therápiában állhat. 

Az előtanulmányozás fogja tehát megállapítani, valjon a speciális esetben 
hideg vagy meleg vizet, thermát vagy prolongált fürdőt. folyó vagy tengeri 
vizet, galvanikus vagy faraclikus áramot, a nervinák közül melyiket. mily alakban 
ég mily adagban fogjuk alkalmazni. 

De bármint adagoljunk is, egyről soha se feledkezzünk meg: hogy a 
gyóygszer hatását meszsze túlszárnyalja az orvos személyes befolyása, hogy 
a nervositást nem annyira a gyógyszer, mint az orvos személye gyógyítja meg. 

És ime elérkeztünk a kezelés legfontosabb fejezetéhez. a psychikus 
kezeléshez, mely feltételezi a vakbizalmat. a szeretetet és az együttérzést. 

Azt mondják: az orvosnak betegével éreznie tilos. 
A ki ezen jeligével közeledik az ideges beteghez. az té1jen vissza fél 

utjában, mert feladatát meg nem oldhatja. 
Az orvosnak, hogy kellő eredményt érhessen el. a beteg szenvedéseibe 

kell, hogy beleélje magát, hogy belekapcsolja énjét. mert csak ily módon 
érheti el a beteg feltétlen bizalmát és szeretetét. 

De viszont a beteg is megköveteli az orvos részvétét. hajlandóságát és 
a vele érzést, . egyszóval sz-eretetét, mely a bizalomnak alapja. 

. Ugyan ki ne tapasztalta volna közülünk, hogy a kórágynál megj elenve, 
mmtegy varázsütésre elmultak az élet után kapkodó fájdalmai. szétoszlottak 
a kedélyre_ nehezedő slírlí felhők. visszatért a remény és bátorság és a beteg 
szenvedésemek közepette megfeledkezett róluk! 

Paradicsommá változtattuk át a kolostort. ,hol élve hal és meghalva él." 
Ez a psychikus kezelés hatalma! 
S ha a beteget az orvoshoz a sympathia és a bizalom szálai füzik és 

a beteg, a mint mi azt ugy magunk között mondjuk. már hatalmunkban 
van, akkor ~ogjunk ~römmel és m_e}Sgy~ződéssel a munkához. mely fáradtsá
go~. nagy turelmet es i;onsequentiat tetelez fel, sok esetben a csalódások 
egesz lánczolat_át szüli, ~le ezzel egyetemben bennünk azoi1 meggyőződést, 
hogy a humamsmusnak is szolgáltunk! 

* 
* 

J;Ia s~k~rült. Ön?k ,becses figyelm_ét a társadalom e legsajnálatraméltóbb 
~Jetegei f~le ir_ány1ta111. es, ez által ,az idegesség ki]Jnsztitásához csak részben 
1s hozzaJai·ulm. akkor elertem czelomat. melytől távoznék. ha előadásom 
folytatása által. az idegességnek mintegy kórnemzőjévé válnék. 

.. , És ezért ~evégzei;n el?~dásomat, köszönete~. mondva nagybecslí türel
m~~ert. !11~ly fe~ye_~ b1~~-n~,1tek ~ m~llett. hogy Onök i. t. hallgatóim mind,: 
nyáJa~ ,kiv~tel ~rnlkul kitunoen kepes1tve vannak a nervoims körül teljesitendo 
orvosi es apoló1 szolgálatra! · 

III. 

Dr. Lichtenberg Kornél: A vasuti forgalmi személyzet 
fülbajairól, vonatkozással a vasuton utazó közönség biztonságára. 

, , A foglalkozások t~nulmánya érdekes anyagot nyújt az egé;;zségtanna~ 
es ep oly hasznos "utas1tásokat ad annak a ki a betegségek okait keres1, 
mint annak, a ki azokat gyógyitani aka1}a. 
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Mert most már'kétségbevonhatlan az a té~~,_h?gy az e~ber fog~alkozása 
döntőleg hat egészségére. 1_10g_! e szá,z~d~a~ ór~as1 ipara'. ~Jonnan. f,olfedezett 
anyagoknak gyártása, az UJ kozlekedes1 m~ezmenyek _m~g' áltozt~tJak a mmi.
kások egészségi viszonyait. De léteznek i:ieg olyan UJ lmatások is. a melyek
nek egészségügyi viszonyairól még semmit, vagy csak . k~veset .. tudunk, s a 
melyek megérdemlik, hogy az orvos tüzetesen foglalk~zzek veluk; 

Ez utóbbiak közt van egy, a melynek eredete alig ha~\'an ~ves, a ,mely 
azonban óriási elteijedése miatt, mc1,r eredménynyel ta~ulmanyozható : e~:tern 
a vasutaknál alkalmazásban levő, tényleges szolgálatban alló mozdonyvezetoket, 
fütőket, málhásokat, kalauzokat és ·vasuti őröket . . kik munkálkodásuknál fogva 
speciális bántalmaknak vannak ki~é~_e._ · 

Hivatásomná.l fogva a rendkirnh nagy anyagból egyenesen csak ama 
hefolyás kutatását választottam ki magamnak. a melyet a vasut a vonatsze· 
mélyzetnek füleire gyakorol. · . , , 
· Eay vonat élén állva, oly kirételes feltételek alatt, kiteve a legváltozás,?k 

különféle nemének, mindig ujabb veszélyeknek, ke~, hogy am~ nagy felelos-
séget viselő férfiakra mindaz jó vagy ~·os~z befolyast &'yak?rolJOn. , 

Két év. alatt 250 vasuti forgalmi hivatalnokot VlZsgaltam meg. Szánde
komban a magyar államvaspálya orvo~,ai; neve~etesen, dr. Stahly fgnácz és 
dr. Tótbfalusy Gyula a legnagyobb elozekenyseggel tamogattak. 

A.z anyag minden irányban _yaló ~:ei:dezése, a f?r~almi, szolg!,lat tanul
mányozása, számos mozdonyvezeto, füto es kalauz kikerdezese utan. fogtam 
csak hozzá, hogy összegezzem észleleteimet. 

Külföldön, kivált ~'rancziaországban már az 50-es évekb~n fogla:koztak 
az orvosok azzal a befolyással, a melyet a vasut a forgalmi szemelyzetre 
ayakorol de a fülre nem igen figyeltek, ámbár minden e tárgygyal foglalkozó 
~nos m~gengedte, hogy egy bizonyos szolgálati idő _lefolyása után a személy-
zet hallási tehetsége többé vagy kevésb~,é sze~1 vedm, szok,?tt. . . .. 

Moos heidelbergi tanár volt az elso. ~ ki hat ev elott a m~Jla_nch fü:
onosi kongresszuson a hallószerv szempontJ ából f?,gla~koz.?t~ e ke~·d;,ssel es 
utalt azokra a veszélyekre, a melyek a vonatvezetok es futok hallasat fenye
getik. Azóta már nagy irodalma keletkezett _e kérdésnek és annak fontossága 
rneo·kivánja, hogy hivatott körökben nálunk is foglalkozzanak ve~e. , 

0 
Ama 250 egyénnél. illetőleg 500 fülnél 92 bántalmat talal~am. te!rnt 

:m.8° I 
0
-ot, 92 kóros fül 58 esetben mutato~t különféle . folrn, hallási r~,dukt1qt: 

mia 34 esetben még semmi vagy legalább is gyakorlatilag eszreveheto hallas~ 
za\~ar nem mutatkozott. de a kóros tünetek minősége a közelebbi vagy későblJI 
jörőben fellépendő hallási rendellenességeket már előre jelezte. A bántalmak 
'alakjai következők voltak: Organizált beszürődmények 5, heges dobhártya 5. 
száraz dobhártyahiány 4. körülirt dobhártya-atrophia egy eset~en. Ezén ~eletek 
lefolyt dobűri lobokat jelentenek. Idült dobürhurutok különfele formáJa 14, 
idült gennyező dobürlob (fülfolyás) 3, heveny gennyező dobürlob. 1, hyper
aestbesia acustica 1, tömkelegbaj 3, csont tultengés a külhal~Járatban_ 1. 
dobhártya behuzódás, petyhüdt dobhártya, más különféle feszesség~ anomáhák 
4. esetben, nagyfoku lehámlás a külhalljáratban 1, obtu_r,áló fülzsirdugasz. ~-G 
esetben. Ezen rendes határozott boncztani 1·áltozásokkal .Jaró ·kóralakokon k1\·:11 
még számos esetben találtam vérbőséget a külballjáratban, a dobhártyán es 
a dobürben. · 

Ha ezen külön nemű bántalmakat az egygzerü. functionális tulérzékeny-
ségtől kezdve egész a sklerotikus formáju dobür és töm~eleg b~ntalornig 
közelebbről meanézzük és a rizsaálati eredményt a kórtörtenettel es a szol
gálati idővel ö~szebasonlitjuk nagyon érdekes és a vasuton utazó közönség 
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biztonságára nézve renkivül fontos következményekhez jutunk. Mielőtt ezeket 
levonnám, kettőt kell ko~statálni: először, Yajjon szerepel-e a kifogástalan 
hallás a. vasutak forgal~i szolgálatánál és másodszor. exponálva van-e a fül 
már a hivatásnál fogva inkább mint más szerr. 
. Tudva lévő dolog, hogy ez idő szerint a vasutaknál kétféle jelzési mód 

van általános ha~ználatban; kezdetben azonban csak az optikai jelek gyako
r~,ltat~ak. Bár milyen fontos szerv a vasutaknál a szem és bár milyen kitü
noek _is am~ szolgálatok;, i~elyeket az optikai szignálok tesznek, mégis minden 
:asuti ~echmkus már eleJetol fogva érezte, hogy használatukkal a tökéletlenséa 
erzete Jár, hogy a légkör minden minőségének meg nem felelnek és draszti~ 
kus hiányait mindig elárulták akkor. ha arról volt szó, hogy a figyelmetlen. 
ál!nos vagy szórakozott személyzetet megintsék. A látható jelzés két siket~ 
nern_ának ny~l~e, de nélkülö~i a közlésnek fötulajdonságát, annak köz\'etitő. 
~ultiváló, ereJet, ~ely felven a figyelmetlen szunnyadozót. Semmi sem vezet 
l,~.kább t~1.v~1tra, mm~ a látható szig~ál?,k ben~omása, mel~ek ~yakran éjjel és 
kodbe~ 'arntlan alakban a vasutat orzo szemelyzet szemei elott elroboanak 

. s~mmi sem veszélyesebb mint a világítás alakzatainak változása s ki.vált 
telen egy _vagy töb~ lángnak kialvása, vagy a felkorbácsolt hó elfedése által 
stb. mert _igy egy lang . a szándékolt jelzésnek éppen ellenkező jelentőséaet 
adh_at:, ~zert a~oknál, ~k a ~ávoljelzés eszmén,ek kidolgozásában részt vett~k, 
mái mg 1!1eg 'olt a torekves, a hangtalan es nem mindig alkalmazható 
láthat~ s~i~nalokat egy czélszerübb közeggel kiegészíteni. Igy jöttek létre a~ 
aku_s~tika1 Je~_ek és ezek kifejlődésével a következő formák: 1. gőzsip, 2. 
~záJsi~; 3. luut, 4. harangok,_ 5: d~nTant?, 6. csengetyük, mely szignálok kö
"et~ezo, fog~lm~knak adnak kifeJ~zest:, Vigyázz, állj, lassan előre, hátra, in
dulj, fekezm, feket megeresztem, segelymozdony vonat szakadt segitséa 
Mióta a vasut ~álózatnak l~nczszemei összefolynak 

1

és napról-napra ~indinkáb0b 
elmo~ódnak, mióta a kontmens vasutainak kocsijai sok száz mérfödet szá
mos idegen. vonalakon e~haladnak, mióta két, három vagy több vasuttársaság
n!k v~nata~ hos,szabb ideig egymás mellett utaznak, egymásba ömlenek, 
uoyanazon . allomason. találkoznak, yágányt és személy~etet kölcsönösen lrnsz
~1álna~, ,a -~1allható sz1gnálol~ rendkivüli fontosságot értek el. Nemcsak nagy 
Jel~nt?seguek a forgalom biztonsága és kényelmére nézve, hanem internatio
náhs Jell~get nyernek a naponta hatalmasabban fellépő szükséalet által hogy 
az. apparatu~oknál nagy stylusban közösen egyezzenek meg s 0 igy a h~llható 
szignálok _!lllnd~n vasutnál egyöntet~ formában legyenek alkalmazva. A mint 
t~hát ebbol _látJuk, már a hallható Jelek gyakorisága és ezeknek a forgalomra 
n_~zve rendkívüli fontos jelentősége végett a vonatvezetők ,fütők és kalauzok 
füle azon szerv, melyne~ pontos működésétől függ gyakran' a vonat biztonsága. 
Ezen momen_tu!llokon kiv_ul, ~elyek az emlitett hivatalnokok hallását az egész 
1~enet alatt igenybe veszik, letez~iek még számtalan más alkalmak, melyek 
kifo~ástalan„ finom hall~sz~rv~t kivánnak, hogy az minden a vonat biztonságát 
~es~elyez,teto gyanus zoreJt eszre vegyen é~ idejekorán történhessenek az 
mtezkedesek. · 

: A~t hiszem ezzel sikerül~ bebiz,onyitanom, Logy a vonat biztonsága 
~ekmtet~ben _nemcsak, a ~orgalmi szemelyzet szeme, hanem a díró szignál-
1 endszer. tekintetbe yetelevel annak füle is kiválóan van érdekelve. 
. „ Mmt má~: eiyihtett~m. 250 forgalmi egyénnél 92 fülbajt, azaz 36·8 11/„-ot 
illetoleg 5~~ ful~el 18·4 /0-ot talá_ltam. E fel_tün? nagy __ százalék engem is 
meglepett es ,az _llgy fontosságát elesen rnegvilágitotta. Onkénytelenül merült 
fel tehát a, kerdesek halmaza: Léteznek-e valóban fülbántalmak. melyek a 
menetszemelyzet foglalkozásával vannak szoros összefüggésben? Tényleg gya-

- 159 -

koriak-e azok, gyakrabbak-e, mint eddig tapasztalták? Aránylag korán lépnek-e 
fel, vagy csak hosszabb szolgálati idő után fejlődnek ki; s ha egyszer előtérbe 
lépnek, a foglalkozás káros behatásai alatt gyakrabban haladnak-e előre, mint 
másoknál? Ha .igen", akkor ez katasztrófa, utazni komoly veszély és egyike 
a vasuti balesetek eddig még meg nem figyelt titkos okainak. 

A vasut vonatszemélyzete, kiválóképen a mozdonyvezető és fütő exponált 
állásánál fogva különféle káros egészségi befolyásoknak van alávetve. 

A mint már mindenkor kétségkivül megállapították, a gyakori és rög
tönözött hőmérsék-változások. a nagy transpiratió, az alagutak, ártalmas gázok, 
füst, szél, eső és havazás következtében a légzőszervek vannak leginkább 
megtámadva. Minden idevágó statisztikai adat a német vasutakon 25-száza
lékot mutatott ki. A légzőszervek v a 1 amennyi kóralakjaiban azonban a 
fül is osztozkodik, mert a hallószerv boncz- és élettani okoknál fogva a légző 
szervekhez tartozik, és igy tényleg a megvizsgált 250 egyénnél 92 fülbán
talom között 32, tehát 36 százalék részint heveny, részint idült lobos, leg
nagyobbr.észt azonban az idült hurutos formáknak különféle phazisait találtam 
az egyszerű nedves és száraz hurnttól a sklerotikus dobürhurutig. Ha az 
anamnesis szerint ezen 32 lobos-hurutos jellegű bántalom 10 esetben már a 
szolgálatba lépés előtt volt jelen, továbbá, ha amint a vizsgálat kiderítette, 
a szolgálati idő alatt szerzett megmaradt 20 fülbántalmu egyén között a 
' 'izsgálat alkalmával csak 12 hurutos egyén hallása lépett a gyakorlati abnor
mitás körébe, ámbár a megmaradt más 8-nak sem volt élettani hallása, akkor 
elég okunk van azon feltételhez, hogy a forgalmi személyzet hallószerve meg
ügyelésre méltó hurutos jellegű káros behatásoknak van kitéve. 

Ha az emlitett klimatikus és thermikus mozzanatok leginkább hurutos 
formáju fülbajokat hoznak létre, azaz a hangvezető készüléket támadják meg, 
akkor általános fülészeti t(;tpasztalatok szerint tömkeleg-bántalmak olyan 
egyéneknél szoktak fellépni, kik bosszu ideig nagy lármában és zörcjben 
tartózkodnak, így lakatosok, kovácsok, leginkább kazánkovácsok, bádogosok, 
távirdai hivatalnokoknál, munkásoknál gépgyárakban, tüzéreknél, vadászoknál 
czéllővésnél, akkor ugyan feltűnő, hogy csak 3 hallóideg betegséget találtam, 
cle azt hiszem, hogy pontosabb idegvizsgálatnál, a mi akkor külső okok miatt 
nem volt keresztülvihető, sokkal több tömkeleg bizonyulna kórosnak, ha tekin
tetbe vesszük, hogy a forgalmi személyzet füle évek során át ki van téve 
annak a borzasztó lármának, zörejnek, zugás és bugásnak, hangos gőzkiáram~ 
!ásnak, a gőzsíp százféle formában ismétlődő füttyének. 

Különben a mindennapi éle~ben is tapasztalhatjuk, hogy nagy zörejek, 
magas hangok után mennyire süketül el a föl, hacsak néhány másodperczre 
is, és azonkívül fülzugásban szenvedő betegek, vasuti utazások után mindig 
rosszabbul hallanak és többet panaszkodnak fülzugásról. Különben a 3 törn
kelegbántalomhoz tartozik még az egyszer talált hyperaesthesia acustica és 
számos esetnél a külhalljárat és dobhártya belöveltsége, egyelőre rendes 
hallással, melynek vérbőség a dobürben és a tömkelegben szokott megfülelni 
és mely állapotok tömkelegbántalrµakra vannak praedestinálva. 

A vasutnak a vonatszemélyzet fülére gyakorolt káros befolyását legélén
kebben és kézzelfoghatóbb mintegy elsődleges alakban azon 36 fülzsirdugasz 
mutatja, melyet a 250 egyénnél és 92 bántalom között találtam. Ez a primitív 
kóros forma, mely igen gya~an mintegy előre . vetve az események árnyékát, 
meg szokott előzni komolyabb hallási zavarokat. A talált ba,joknak 39.l ''i,,-át 
képezte, és ha meggondoljuk, hányféle izgatás, hány thermikus és meclrnnikus 
inger éri a külhalljáratot, akkor ezen a külhalljárat mirigyeinek sekretorikus 
anomáliáját nem is fogjuk sokallani. Megjegyzendő azonban. hogy nem mind 
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a 36 dugaszos beteg hallott rosszul. mert a cerumen nem volt mind obturáló. 
de hetek vagy hónapok mulva azzá vált volna. 

Ez az eredménye Yizsgálataimnak. Vonjuk le a következtetéseket! 
Ha a hallási zavar egyszer már beállott. akkor a leirt mozzanatok nem 

fognak megszűnni ártani és a halló képességet előbb vagy utóbb elpusztítják, 
ha a bántalmazott egyén hivatását tovább is folytatja; vagy pedig a fülhaj 
lassanként halad előre észrevétlenül és orgyilkosszerüen mindaddig, mig az 
egyén a szolgálat követelményeinek már meg nem felelhet. Bizonyos viszo
nyok között ez az utolsó eset még egy aránylag meglehetős fülnél is beállhat. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról. hogy a szolgálat kivált éjjel szünetnélküli 
éles hallást követel. hogy gyakran csak ama körülmény dönt, hogy gyanus 
zörejeket még elég jókor észrevegyenek. hogy a forgalmi személyzet, melyből 
egy mindanynyiért és mindannyian egyért felelős a vonat biztonságáért a 
megszokott és Yérébe átment rendes. symetrikus és periodikus kerékzörejnek 
minden nuance-it. minden szeszélyeit legintimebben ismeije, hogy adandó 
alkalommal meghallhassa a különöst és a különösben és furcsában is rendest. 
szóval, hogy vannak szituátiók. a hol egy ugynevezett középszerü hallás. 
mely a közönséges életben még megjá1ja, már cserben hagy renkivüli körül
mények között és a veszély perczében nem telj e s i t h e ti hivatását. 

Mily csekély ok és mily határtalan szomoru, sorsokat eldöntő okozat : 
ki mondhatná meg. hán~1 felderitbetlen vasuti szerencsétlenség Yezethető vissza 
ezen tényekre? .Jellemző mindenesetre egy mozdonyvezető nyilatkozata. a ki 
azt mondta: "Uram. ha minden vasuti forgalmi hi1'atalnoknak a fülét így 
vizsgálná meg, mint az enyémet. akkor azoknak egy harmadát sem találná 
jó hallásunak. " 

Mert, ha azokat az okokat kutatjuk. · melyek megbízható statisztikai 
adatok alapján vasuti baleseteket előidézhetnek, ott látjuk szerepelni a moz
donyt, a szerkocsit, járművek, lejtviszonyi nehézségek, szabályzatok meg nem 
tartását, az ügyetlenséget. a Yétkes mulasztást, a rosszakaratot. a fel nem 
fedezett okokat és a vonatvezető személyzet betegséo"eit, de ez utolsó moz
zanatban ai oly fontosnak bizonyult hallószerv bántalmait, mint már kezdet
ben panaszkodtam. nem igen emlitik. Pedig még abban az esetben is. ha a 
talált fül bántalmak százaléka nem lenne oly ÍJ. esz tő nao·y. ha a kérdés és foo·-
1 lk . 0 ' 0 
a ozásnál hallószen'-zavarok csak ritkán és kivételesen fordulnának elő. 

akkor ezen .kirét lek is eléggé komolyak, hogy a tisztelt orvosi közgyülés a 
hatóságokk~l és. a vasuti igazgatóságokkal egyetemben jörőhen teljes figyelmét 
a tárgyra irányitsa, mert még a kirételek is naay sociális veszedelmet 
rejtenek magukban. 0 

Mindezeknél fogva a közjó érdekéhen szakférfiui kötelességemnek tartom 
a, m. k. kor~ányhoz továb~Ji intézkedés végett következő felterjesztést indit" 
vanyha hozm, mely felteiJesztésnek legtöbb pontjait Németországban már 
bekebelezték a vasuti szabályzatba. 
, „ ~; ~ vas.~1tak forgalmi személyzeténél. ki váló képen a mozdonyvezetők 
es futoknel elohh vagy utóbb hivatásuknál fogva fülbetegségek jönnek létre, 
melyek a halló tehetséget megzava1ják és pedig rendesen mindkét oldalon. 

, II. A s~erzett ~ehéz-hallás az uralkodó szignálrend kö1·etkeztébeu ve
szelyesebb mmt a szmvaksáa, mert ezen y e 1 e sz ü 1 etet t hiányt, már a 
~zolgálatba . lépés előtt pontgsan lehet megállapítani, mig a s z e r z e t t fülbaj 
igen gyakran csak lassanként, protraháltan; alattomosan fejlődik ki. mit a · 
bántalmazott egyén el ÍR titkolhat. mert kenyere forog szóban és mit számos 
esetben cs.ak a véletlen hoz az illető tudomására. ha egy hereny meghülés 
folytán hallása feltűnően alább száll. 
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JU. A mint a vizsgálatok Magyarországon kiderítették, a vonatszemély
zet fülbántalmai nagy százalékot mutatnak. '.l'ovábbi összehangzatos kutatások 
ezen eredményt talán korrigálhatják, de a tény magában véve határozott és 
kétségkivüli. 

TV. A hallószerv a szolgálatba lépés alkalmával pontosan mcgvizsgá
land6, Ás pedig olyan orvos által, ki a fülgyógyászattal alaposan foglalkozott, 
mert a vizsgálat, kivált a funktiónáli.s próba nehéz és komplicált, és mert 
mint általában szokásos, órával és beszéddel magában véve nem lehet a 
a fülnek valódi hallóképességét megtudni. 

V. Minden a forgalomnál véglegesen alkalmazott egyénnek mulaszthatlan 
kötelességévé tétessék, hogy a legcsekélyebb fülbajnál magát jelentse. 

Vl. Minden a forgalomnál alkalmazott személyzetnek füle idevágó ve
szélyek elkerülése régett legalább is mincleu két év h e n egyszer szakava
tottan megvizsgálandó. 

lV. 

Dr. Hunfalvy János: Az erdőpusztitások s a folyósza
bályozások. 

Ha az alföldet elhagyva vasuton hazánk dombos és hegyes Yidékeire 
utazunk, majdnem minden állomáson tömérdek sok fakészletet láthatunk: 
talpfákat, tönköket, léczet, mindenféle fíírészárút, részint már egész so~· 
teherkocsiba rakva. részint a földön felhalmozva rakásokban. Az összes hazai 
vasutakon 1884-hen szállitott tehérárú forgalomnak 18 .. 0 / 0-át s a Dunagőz
hajózási társaság áruforgalmának 16.7 °/11-át az erdőtermények tették. Magyar
országon több mint 250, Horvát-Tótországban több mint 90 nagy fakeres
kedő czég, gőzfürész 144, nagyobb és kisebb vizifürész 1223 van. Ezek a 
fakereskedők már gyökeresen meggyógyitották az "erdőlázt", mely E r cl ő di 
A cl o l f, az "Erdészeti Lapok" hajdani szerkesztője szerint a hatvanas évek 
elején "már országos bajjá nőtte volt ki magát." Amaz aranyszáju bölcs, a 
ki azután egy konzorczium segítségével oly dicséretesen gazdálkodott Hor
vát-Tótország erdőségeiben, az .Erdészeti Lapok" Ill-ik , évfolyamában 
egész rendszerbe foglalta azokat az elveket, a melyeket az oláh pásztorok és 
más járnlJor atyánkfiai már évszázadok óta követtek vala; ugyanis ő azt hir
dette, hogy 11ern kell a talaj szabad használatát lebilincselni s a józan gaz
dászat természetszerí.í kifejlését rnegszoritani ; nem kell a kormány gyámko
dását a közgazdászat rovására a szükségesnél sokkal nagyobb mérvben 
felhivni, s az erdőtörvények alkotásával majdan elfoglalt honatyákat is tévutra 
vezetni.. Az erdőt csak föltétleu erclőtalajoH kell türui; feltétle11 erdőtalajok 
pedig, Erdődi Adolf meo·liatározása szerint tekintendők: a 20 foknál mere
dekebb hegyoldalok; m;gasabb hegyekben a meredek sziklás lejtők sekély 
teimő réteggel: a kitett fensíkok s a kőgörgeteggel ellepett hegykúpok; 
középhegységekben a mész- és bazaltkőzetek meredek lejtői; lapályban a 
futóhomok ... A rn e g levő erdők. Erdődi szerint, f ö 1ös1 e g ~s s ég ö k
n é 1 f o a v a n a O' y mérték b e u a k a cl á 1 y o z z á k a li ép j ól é t f e 1 v í
r á a z á ~ á t. s a~ é rt h a z á n k t e t e m e s r é s z é n e k e r d ő t 1 e n i t é s é t 
ne~ pusztításnak, hanem ellenkezőleg culturának kel
lene nevezni. 
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Ily elveket hirdettek a hatvanas években némely szakférfiak. kik azután 
Lónyay pénzügyminiszter idejében magas hivatalokba is jutottak. 

. Igaz, hogy nálunk egész 1848-ig az erdők használata s a fával való 
kereskedés korlátolt vala. ámde a jobbágyok faizási joga, a korlátlan legel
tetés, a bányák és kohók, a gyakori égések s más körülmények már akkor 
is erősen pusztították, kivált a könnyen hozzáférhető erdőket. Sok domb- é~ 
hegyoldal országszerte már 184-8 előtt taroltatott le és kopárosodott el; a 
záporesők sok helyen már akkor vájkáltak mély árkokat a meztelen lejtőkön 
s eltávolítván a termőkérget, már a kavicsot is lesepergették. Éktelen mez
telenségben már mutatkoztak akkor a Budai hegyek, Selmecz- és Körmöczbánya 
hegyei, Nógrád magaslatai kivált az Ipoly mellékein. Szepes magaslatai Poprád 
és Lőcse között, stb. stb. 

Bekövetkeztek azután az úrbéri viszonyok eltöröltetése s a birtokrende
zések ; a szabadsági harcz után beállott válságos és nyomasztó időkben a 
földbirtokosok az erdőkből törekedtek minél több pénzt nyerni. Arnde az 
erdőbirtokosok a vásárra dobott fa értékét legtöbbnyire nem ismerték. a 
szakszerű becslések költségeit pedig sajnálták, s miután nagyobb teijedelmíí 
erdeikből, még a legalacsonyabb árak mellett is, eddig uem várt összegeket 
kaphattak. teljesíték az eladást és pedig igen sokszor még úgy is, hogy a 
kereskedő csak az általa termelt tiszta árút fizette, sőt az első eladási alka
lommal szokás volt még, hogy a fának csak legszebb és legjobb részét 
vették ki ... Igy történt, hogy birtokosaink nagy része az elpusztult erde
jének valódi értéke helyett legtöbbször annak csak borra valóját kapta meg, s 
a műszaki és épületfa pazarló használata után maradt sok ·hulladék, az ág- és 
galyfa a többi erdők tűzi fájának is lenyomta értékét. A birtokrendezések 
első következménye többnyire az volt, hogy az erdőt végképen kivágták. A 
közbirtokossági erdők tulajdonosai a közös erdő osztatlan fenntartásából 
állandóan várható jövedelemnél többre becsülték az abból minél előbb egyé11i
leg megkapható bármi kevés pénzt s a birtokon vagy erdeik faállományán 
igyekeztek túladni. Még kevésbbé tudták az úrbéres községek megbecsülui 
az erdőt, mely részökre kihasittatott, s azt általában véve elpusztították. 

Mig a kis és nagy birtokosok, az egyesek és községek egymással 
mintegy vetekedve pusztították az erdőt, az egyház nagy urai sem maradtak 
hátra, hiszen "az erdők feleslegességöknél fogva, Erdődi szerint, nagy mér
tékben akadályozták a népjólét felvirágzását, már pedig a püspökök főhiYa
tása a népjólét előmozdítása. De néhol még a kincstári erdőkben is Erdődi 
elveit alkalmazták; néha még akkor is ki vágatták a fát. mikor vevője nem 
akadván, azt kénytelenek voltak ott helyben hagyni, hogy elrothadjon. Igy 
Arad közelében, a Maros mentén Mondorlaknál, kiirtották a kincstári erdőt. 
melynek helyét azután a Maros ugyan nem mocsaras, de kavicsos mezővé 
alakította, úgy hogy az ma sem szántóföld, sem erdő. 1) 

Valóban, Erdődi Adolfnak, ha még életben volna, csak úgy repesne 
örömtől a szíve, ha a Vág völgyét bejárván, láthatná, hogy néhai Popper miképen 
gazdálkodott kivált azon erdőkben, melyeket kibérelt vala; a Poprádvölgyében 
láthatná. a hármas 'l'átra-Füred közelében is, mennyire el van már rongyolva 
a Magas Tátra fejedelmi palástja, a nagy irtványok és \7 ágások mennyire 
tarkítják az erdőség sötétzöld bársonyát; láthatná, mily ékesek a gránittus
kókkal behintett lejtők, melyeken egyetlen egy magfát sem hagytak meg. 
Szepesből elmehetne Sárosba, Zemplénbe, Ungba, Beregbe s különösen Mára-

1) L. B e d ő A 1 b e r t: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi 
leírása. Budapest 1885. 

- 163 -

marosba: itt leginkább még csak a kincstári erdők búsítanák meg szívét, de 
annál nagyobb örömet okozna neki Dolha és Borsabánya környéke s az 
lsavölgye egész hosszában. Máramarosból átkelhetne Erdélybe, . o~t megte· 
kinthetné a naszódvidéki erdőket, melyeket Kerkápoly pénzügym1111szter oly 
köm1ylí szívvel ajándékozott oda a rumán atyafiaknak; megtekinthetné Toplicza 
környékét s a Kelemen havast, azután fölkérhetué Orbán Balázst, hogy 
kalauzolja el a székely havasokra; ez megmo:1dhatná neki, J~ogy a székelye~ 
azért is irtoga~ják az erdőt, nehogy adót kell.Jen érte fizetmök, akkor gyu.1-
toga~ják fel, mikor nagy vihar dühöng. 1) Ránézve sok örvendetes dolgot a 
Fogarasi és Hunyadi havasokban, a Retyezátban, azután a Küküllő, Gyógy, 
Ornpoly és Aranyos mellékein, de még Krassó-Szörény megyében és sok más 
vidéken is tapasztalhatna, meggyőződhetnék róla, hogy tanításait nagyon is 
híven követték s országszerte lelkes buzgalommal fáradoztak a .népjólét" 
előmozdításában. Nagy körú~jának fáradalmait talán legkényelmesebben a 
diakovári püspök úr volt erdőiben pihenhetné ki! 

Folyó évi augusztus 12-dikéről 13-dikára forduló éjjel Máramarosban 
az Jsa, 'l;alabor. Tisza, Tavasz és Mára-folyók 2-3 nagy záporeső követ
keztében rendkívül megdagadtak s kiárad1án, igen nagy károkat tettek, sok 
hidat meoTongáltak, sőt el is sodortak. A .Nemzet" tudósítója csak azt írja: 
"Hason1l' felhőszakadás már rég ideje nem tett ennyire nagy pusztítást, mint 
ez alkalommal." Egy árva szóval sem említi meg az okát. Csak folytassák 
az erdőpusztítást mint eddig. majd tapasztalni fogják, hogy miuden zápor 
elviszi a hidakat. 

SokáiO' váratta magát az erdőtörvény. 1879-ben végre megszületett. 
Korántsem 

0

mondhatui, hogy a legújabb időben alkotott törvényeink rendkivííli 
világosságuk által tí.innek ki; a kákán csomót kereső gunyolód~k azt állítják, 
hogy egyik másik törvénynek uémely szakaszát már eredetileg maguk a 
fogalmazók sem értették jól, alig tehe~jük tehát föl, hogy az ötöd!él 
száz honatya mind megérti, a mikor törvényhozói kötelességét gyakorol.Ja. 
Annyi bizonyos, hogy az új erdőtörvénynek is vannak oly szakaszai, melyeket 
úgy· mint a ruganyos mézgát az ember kénye kedve szerint kinyujthat meg 
összenyomhat, s bi~onyos, hogy eddigelé az erdőtörvénynek üdvös hatása 
körülbelől akkora volt. mint az egészségügyi törvénynek, melynek csak az a 
baja, hogy végre nem hajtható. Hogy a megyei közegek miatt kiki azt 
tehette az erdőYel, a mi neki tetszett. a tapasztalás mutatja; vajjon a leg
újabban kinevezett állami felügyelők nagyobb sikerrel fognak-e rnüködni, ezt 
csak a jövendő fogja megmutatni. De hála istennek. legalább az intéző körökben 
most más szellem uralkodik. mint a múlt évtizedben ; Bedő A 1 be r t, az 
országos föerdőmester és miniszteri tanácsos egészen más elveket rall, mint 
egykor Erdődi vagy Érkövy vallottak.2) 

A magyar korona területén az erdőterület a legújabb kataszteri fölvé-. 
telek szerint 15.957,587 kat. hold, vagyis a földadó alá eső összes területnek 
2·8.28 °lo-ka. Ebből Magyarországra 13,2~4,492, Horvát-Tótországra 2.663,095 
hold esik. tehát Magyarországon 27„ , Horvát-Tótországban 36.09 százalékát 
foglalja el az erdő a földadó alá eső összes területnek. A magyar kincstár 
birtokában van Magyarország területéu 2.226,072. Horvát-Tótországén 594,048, 
összesen 2.820.120 kat. hold erdő ; ezenkívül az állam még közös birtokosa 

1) L. 0 r bán B a 1 á zs: A székelyföld leírása. II. köt. 77. 1. · 
') L. Be dö A 1 be r t feljebb idézett munkáját, továbbá „Az erdömivelés jelentősége 

hazánkban", a magyar t. akadémia 1886. évi máj. 9-kén tartott XLVI-dik közülésén 
elmondott értekezését. 
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Már~mar~s n~egyében 382,000 hold erdőnek, melyre nézve a birtokarány 
kulcs.~ .. me~ ~rncs meghatározva. s az árvai közbirtokossáo-i uradalom erdeJ··e 
egy otodreszenek. o ' 

~da,~áb~n véve te~át hazánk erdőterülete elég nagy. a baj csak az. hogy 
nem 81 ?. mmdaz, a i;n~t a kataszter annak mond; "erdÍíségeiuk legalább eo·y 
n~t~y~~ ies.ze olyan d~~báb természetű erdők. mint az alföldiek. melyekb

0

Ől 
e ~md ~ fa, ha _hozzaJok ~özel megyünk s az erdőnek nyomorék hirdetŐJ·e 
marn vissza, mrnt ez a kies "ekve's1'1' M · 'I'át · ·d 'k · · lr.th tó M" r. 1 ' , agas · rn v1 e en is elszornoritólao· t 

1 
a · · · · " mtan ~okan szoktak mondani azt· - ilja Bedő Albert má~ 

t1~fi~\ 1t" hogy er~ei~kben nagy fakészlet-fölöslegek \'annak llelyén valónak 

h
a 

1 
J~ 1á m~gernhtem. hogy ez füítás. kivéve a bükkösÖket csak i·1'tka 

e yelife 11 · wy pl ·· ki t ' · · ' ' dr. . ..k : 0 .; ~z, osszes ncs an erdőkben a szabályszerű o·azdálko-
asrn szu seges fatokenel kevesebb van a tölo·yerdőkben 16 ill'ó

0 
k"b ·' 

terrel. a fenyves erdők ' l 18 . il . „ , o . . : m i o rne-
értékesíthető bükknél 2~e _ :Ír: ~~i ko.b~eterrel. mig az eddi~ nagy nehezen 
o·eket illetőleg általába " : i dh ~ :nehte1 felesle~ mutatkozik : s e felesle-
0 ·d"k ·1 t n e on a m. · ogy a nszony mely a kincstári 
81 0 ne 3:pasztalható, egyes kisebb részeket kivéve a' t o"bb" ·d"k 'l 
mondható Jobbnak." · · i er o ne sem 

fa és Az, ors~dág?st stat~sztikai kivatal kereskedelmi kimutatásai szerint a kivitt 
mas 81 ei ermenyek pénzértéke 27 ·rr ó "·t b h pedig 5· . . m·ll' ó frt Á d , . . „ · . 1 mi 1 u· . a e ozatal pénzértéke 

millió fr't" esi~ 1 :a ,m e a. ki''.1~elbol csupán a szlavoniai dongára ] 1 
az összes kivite;ü:~10 c~~k ut~~~5 ~;; ttlag szerint a_ ~uha fűrészelt fa áráhól 
kivitelünk d" k · ' ~· az ausztnai tartományokba való 
való behozi:al~kcs~ár6is4·~~09;{1Jj 

6 
ag.~~g ~,sak az ausztriai tartom~pyokból 

mikor a dongának való f · , . 'ki 
1 

1 ~a i~g'. Tehát 10-15 esztendo mulva. 
mécr siralmasabb állapotbaa ~art d eken va1p~. ~ a fenyYesek és tölgyesek 
. ·á0t .. , . JU au na· az epuleti fát a fu"1·e's"elt ~ á·'k t 

sa.J szuksegleternkre is a külf'i'ld . "l f · , . · ' ~ 1~ ~ u a 
készittetik és hozatják fehér 

0 
.. ~0 t 0~.11f behozm. Nagy uramk Pansbau 

delyt Krajnából. Stáierországnbeórrlrn Gel: rr_iáieb1ó· l ne hozatuák a deszkát és ZRin-
A 1 tt h " , , a iczi ? 

folytatu~ta f~lyó~!ein~ s:~~~fbe~ ~orfn.tsem ~a~you .o~szer~ gazdálkodást 
zünk t , ~o.z sava is veszodunk. SlSlphusi munkát vége-
termés~~~s e~r~;~sa ~::;;~~ztis1 szakközegek taga~ják, h,?gr, a .folyók járása 
G u sz t á v1) k . . 3: an v;an az okszeru erdomuvelessel. W ex 
1873-ben egy c~~·teke~~~i~J~~1 t~nácsos s a b_écsi ~una~zabályosás fővezetője 
títás következtében a források ~' f~elJ:en, b1zony.1t~atJa, hogy az erdőpusz
akkor az árvizek szint'e es. o y vizmennyisege csökken, míg ugyan 
a magyar mérnök- , ~, ~~elkedik. Wex. ezen dolgozatát véleményezés végett 
készíté a 'l , es ep1tesz-egyletnek is megküldték ; Herrich Kár o l y 
január 25-1~~~~~f;tt ~~1,Y~t ~z 

1 
ep let vízépités~eti szakosztályának 1876. évi 

hogy "sem az erdőneku esen e o vasott. Ebben .a vé~eményben azt mondja. 
dését és hatását nem is=:.· .. ~z "egyes ~~nak. mai _napig természetbeni műkö
a klimát nem szelidítik se JU ' s az~'kn bizony1t~atj~, hogy az erdők ,;pm 
dásait nem mérséklik ~ h m a csa~a e ot nem novehk, sem a folyók ára
forrásnak és patakn~k . ogy k~emd igaz, hogy a letarolt erdők folytán sok 
Okoskodásának vele"t viz.~ iap~ s helyet~ök hegymosások keletkeznek. 
inkább ártalmas lei:e ~ ~otv~kezokbeu foglalja össze : "A részletes befásítáR 
tetlenséo·. Ugyanis a ' .~~" t:szknos, az általáno~ befásítás pedig te~jes lehe
- _ _ 0_ · z 81 on so at a cultura es szükség idézte elő, s ha 

„ 1) L .Gustav Wex: Ueber d' W . b . „ 

Stromen bei gleichzeiti"er Steigung d . 'H: hasseia 1!-ahme ~ den Quellen, Flusseu und 
0 er oc wasser m den 1,_;ulturlaeudern. Wien, 1873. 
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roppan't áldozatok árán sikerülne is nagy erdőterületeket létesíteni, vajjon 
egyes birtokosok vagy községek nem lesznek-e jövőre is a szükségtől kmoz
tatva é:; vajjon nem lesznek-e újra odakényszerítve, hogy ez irtást ügy meg
tegyék. mint ezt már elődeik megtevék? Ha szívós kitartással s óriási 
;í.ldozatokkal sikerülne is erdőket ültetnünk. azokat rögtön ki kellene irtanunk, 
hogy legyenek területeink. hol magunknak, hol Európán a k termel-
hessünk ! " 

Kötelességemnek tartottam annak idején az akademiában felolvasott 
értekezésemben Herrich Károly ezen nézetei ellen a tudomány és tapasztalat 
nevében tiltakozni. 1) E helyen csak azt jegyzem meg, hogy Francziaországban 
egy lélekkel sem fogyott a népesség azóta, hogy a kopár területek befásí
tására s az erdők jó karba helyezésére az állam évenkint több mint 200 millió 
fnmkot fordít; Olaszország sem látja kárát annak, hogy e czélra 48 millió 
lirát költ. Poroszornzág népessége sem fogyott azóta, hogy az állam évenkint 
2 millió márkát fordít erdőYásárlásra. Ellenben Tirolban az árvizek csak 
1882-ben is 20 millió frtnyi kárt okoztak, pedig valamennyi szakértő meg
egyező véleménye szerint csupán csak azért történt az, mivel ott az erdőket 
letarolták. 

S vajjon Henicb kétségbe Yonhatja-e Bedő Albert kimutatását, mely 
::izeriut hazánk erdőterületén 3 millió hold erdő felette rossz állapotban van, 
:; hogv azonfelül legalább is három millió hold nem erdészeti rnívelés alatt 
álló Öly területünk 1 an, melyet leghelyesebben csaki~ erdők nevelésére 
kelle11e használni? Ilyen területek a folyóvizek mentén elterülő nagy mocsá
rok, a 900 méter magasságon felül való hegyes vidékeken szántókül kínzott 
azon földek, melyek sokszor a vetőmagot sem fizetik vissza s ritkán adják 
annak 3- vagy 4-szeresét, valamint azon sovány hegyi legelők, melyek alig 
szolgáltatnak némi fíítermést . 

A Tiszát és mellékfolyóit 1846 óta szabályozgatják. Kecskés főmérnök 
1846-ban azt hitte, hogy a Tisza szabályozása 8 millió frtba sem fog kerülni; 
l 857-ben már 15 millió frtot vettek fel a töltések építésére, az átvágásokat 
a kincstár csináltatta. Herrich Károly az 1865-ben készített jelentésében azt 
az örvendete:; tényt hirdette. hogy a szabályozás már-már be van fejezve, 
ugyanis elkészült 14J mfld töltésvonal, mely 1.428,613 hold földet mentesít, 
egy ho1d mentesítése átlag csak 6 frt 90 krba került, mert az összes költség 
nem több mint 15.148,000 frt; az átvágások száma 107. mind szépen fej
lődik, általuk a 'l'isza 63 mflddel . rövidíttetik meg, s a kincstár csak 
4.828,44 7 frtot költött azokra. 

Az egész szabályozási terv 11agyon bölcsen volt kieszelve s ugyancsak 
bölcse11 végre is hajtatott. Mindenek előtt oda kell törekedni, azt állítgaták, 
hogy a víz miné] gyorsabban kitakarodjék az országból, első sorban tehát 
az árteret mentei,;íteni kell, töltések és átvágások által. azután következik 
a fakadó és belvizek levezetése. s végül, ha a jó isten odáig még éltet, az 
öntözésről is tanácskozhatunk majd. Az átvágásokat a Tiszánál, Szamosnál 
titb. leginkább a felső vidékeken hajtották Yégre, a hol a folyó különben is 
nagyobb esésénél fogva azokat könnyebben kiképezheti, hadd zúduljon az ár 
az alsó vidékekre. hogy Paleocapa jóslata kudarczot ne valljon.>) 

1) L H un fa 1 v y J á n o s : A folyóvizek apadásáról s az erdők befolyásáról. 
Budapesti Szemle. 1876-rliki évfolyam. XT. küt 

') Maga H e r r i eh állítj a az 1873-diki előterj esztésében, a 15-dik lapo11. _hog)'. a 
felső vidékeke11 rne~indíto1t átvágások a folyónak oly eleve11séget szereztek. m1szennt 
tirviz idejekor 'l'okaj, Szolnol>,, i:lzeged vií1osoknál naponkint annyi 1 á b árvizemelkedés 
tapasztaltatott, m e n u .Y i h ü v e 1 y k áradás azelőtt észlelh ető nem volt. 



I' 

I" 1 

11 
lo 

,, 

111 

,1 

1 

I• 

1/ 

11 

111 

,j 

l i 

11-' 

1 

j 

- 166 -

. Ámde bekövetkezett, a mit a véges emberi elme előre n l' b 
a száraz esztendőket esős évek váltották fel A· 'd''k" b elmt at atot.~; 
nem úgv · lt 'k . · · z 1 o oz en e arolt erdok 
vélemén)~ez~~~e v!la ;n1;f~~~J~ ~87~~~~n a (}~s~aid t:{~észettudósok ~s orvosok 
l.9. , Mindszenten 2 S· d ' , zig n na · ' 1877-ben Csongrádon 
Szegeden az árvíz 185 zege en l.92 meten:el magasabb volt mint 1830-ban. 
1877-be11 7 1879 b3-ba8n 6.i;, 1860-ban ö.,, 1867-ben 7._, 1876-ban 7 .. 

·•1s· - en 1881 be 8 't •L• Csongrádot és ' Hód-M „ :·,'~'. - u · _1 me eren volt a 0 pont fölött. 
Szeged 1878-ban elpu~~~l~it~s~i~el~~1} 8t~ 7.-?en ~i~gbt ~ehezen me&mentették, 
tesítettnek vélt árterület na . rész e .. az .,em 1

, e -~ve~ben. a 1::góta men
ríz ott is mutatkozott, a hol gÍlló vi:et is. v{\tl~ lkerult i~met, sot a fakadó 

Mikor a megelőző . elei t, . k 1 . aze o so iasem lattak vala. 
Tiszaszabályozás tökélete~en ~~s~a a ~~Ján már ~zt lehetett rárnunk, hogy a 
megtették, akkor egyik töltésszaka~á!eJ~zve ~.·~a\ ,az ku.~olsó k,aparágást i~ 
rémhír a másik után szárn alta be a· . ~~asi u an , ovetke.zek be. egyik 
az egész szabályozás 8 ·Jób z~ Oisza~.ot„ Kecskes azt lntte ntla. hogy 
is J. órnl többet költo··tt má1· i ka semá og kerul111, s most csak az átvágásokra 
. m I a orm ny. Szeged hel . 'll't, , • . 

hót,. a ti~zas~abá,lyozási társulatok szá~ár; 23 mind~~~ ti ~st11~Iglett ~.:> m1l
A t1szavolgy1 tarsulat központi b', tt ·á á k 

1 
o 'e .. o eguJabban. 

intézett j elentése azt cl· izo s g na. az 1880-cliki közgyi.i.lésb ez 
32.~0.3,~~8 frt, 1879-be~o~eI:kte~ie1~ttz1 ~~i94~g~ ~~fe~tete~t ép~_tke~ési ~ő~e 
kezesi toke 10.532 521 frt. az 1884_ r . · . ' , t, .a meg s~ukseges epit
tetett építkezési tőke tett 48' 338 7 46 fr~ 1f iJ;~~n~es sze~·rnt 1882-ig a befektet
a még szükséges építkezési tőke 17 0 ° · . -. an ~efektette~e~t .2.272;213 ~i't. 
a már befektetett építkezési tőkét '. 

9i·313, ftt. -~z, 1885-diki Jelentes mrnd 
~eszi, a mi kissé furcsa; t. i. a~ ~~13~ ~~g . szuk.s:~e~t ö~szeget keve~ebbre 
fektetett építkezési tőke 43 110 621 f"t 1~~~ Jelemes szennt az 1884-ig be
s a még szükséO'es építkezési tŐk 1l ' -ben befektettetett 3,031 ,306 frt, 
187~-ben 695,03'1, 1883-ban 220e 423 ·

3i~·gJ~ frt. 1
) A mentesített ártérből 

belv1z alatt. Mindezek a számok 1' · . - en 92,638 magyar l10ld volt 
tatnak, hogy a szabályozás mé ~e~ :~es~en ~l~gbizhatók: de annyit nrn
~l~ajtanók, hogy tévedjünk, mJőn °~:~ ~m~~ kbefeJezve, s ahg tévedünk, bár 
feJezve, ha majd akár az 1884_d'ki' . 1 ~t~ · ' hog:y akkor sem lesz az be-
a, 1885 a·ki · . ' 1 Je en es szennt a 67 710 972 f"t k' , z - 1 Jelentes szerint a 60 485 302 frt , . , . , . ,; '"" 1 , a ar 
t~tve . - Bodoky Lajos orszáo·os közé' i , . ep1~keze~~ to~e be leend fek-
tisza~rö!gyi társulat központi bÍzottsági ~~:zr~ f~ugyelo m~g )8~9-ben is a 
az~ alhtá, hogy az erdőpusztításnak az ~. ~, ~~11 ezett sz~k.erto1 ertek~zleten 
me~ korántsincs bebizonyítva s hog·y . ~~i~szu; emelk:d~ser~ való befolyása 
erdoknek még eddiO' i e 'k. a , is~a es mellekfolyómak völo·vén az 
befolyást semmi es~tr! ~e~segye~ko ~z~a~e~a Iárta~ott, ki, ez teMt jele~ltékcny 

Bodoky tel1át se 'b ro a az rv1zszm felemelésére.,) 
. . mm1 e sem vette a té k t d' . ' ' 

az 111d1rect tapasztalatok eredmény 't fye e , .a nect megfigyelesek s 
s melyeket G a 1 góc z y Kár 01 eilS7~ me yek.et ~n 1873-ban közöltem a), 

Egészen másképen gondolkJdik B d?,enAlmb e?· reszl~tesebben előadott.') 
e 0 e1t; szermte a szárazföld víz-

• • 
1
\ Hogyan lehetett az 1883-ig bef kt t tt . . . . „ 

vegé1g befektetett töke összege pedig cs~ :6e ·t1'!lltkf.ezes1 toke t~bb rniut 48, az 1884. 
2) L. A Ti · ol · t · 1 . 1111 ió rt, azt nem igen értem 

Budape
3

st, 1879. szav gyi arsu at altat rendezett szakértői értekezlet . eredménye. 

) L. Bud a p esti Sz e m 1 e 1873 d'k· . . 
az éghajlatra. . ' · 1 1 evfolyarn H. küt. Az erdő befolvása 

,. G J 

. . !. . a 1 g ó e z y K ár o 1 y : Az erdőségek é! b fY , , . . 
eghaJlat1 es nemzetgazdasági tekintetben. Budapest. lS~~~tas fontossaga Magyarországon. 
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gyüjtöi és víztartói az erdők, s a hazai öi;szes termőföld többi részének is 
elősegítik termékenységét. Az erdőben fakadnak és segélyével. élnek a forrá
sok. a hol az erdő elpui;ztúl , a jóltevő víz is elvész. vagy veszedelmessé 
válik. A kincstári erdőkben lévő állandó forrásokról felvett adatok szerint a 
~ík földön és 200 méter tengerszín feletti magasságig levő 197,000 hold 
kinustári erdőben összesen 82 forrás van, 200 métertől 600 méterig lévő 
'158,000 holdnyi erdőben 91ö, a 600 méternél magasabb fekvésű 1.300,000 
holdnyi erdőségekben pedig 11,759 forrás van; tehát egy négyszögmérföldnyi 
erdőre a sík földön 4, a középhegységen 20, a magasabb helyeke1~ pedig 90 
forrás esik. 

A források. patakok és folyók egyenletes vagy károsan változékony 
vízbőségének kulcsa az erdők, azért természetesen a vízszabályozási mnnká
latokra is nagy hatást gyakorolnak, s ebben a főszerepet a magas hegységi 
erdők viszik. A magyar Alföldön s valamennyi vizeink mellékein teljesített 
szabályozási munkák állandósága biztosságának záloga a hegységi erdők 
gondos mívelésében gyökeredzik. Drága szabályozási költségekkel megvásá
rolha~juk a természettől a termőtalajt éppen úgy, mint a győzőnek adott 
Jrndikárpótlással megveszi a vesites az ország földjét. de a teljesített munkák 
és kiadások kellő biztosságát csak akkor érhetjük el, ha. azon kiteijedt és 
kopár hegyoldalok. melyeket hegyes vidékeinken mindenütt láthatunk, ismét 
erdősítve lesznek ; ezért kellene a vízszabályozásokra adott milliókból azoknak 
legalább egy tizedrészét a hegységi erdők nevelésére adni. mert ekkor való
:,;únübbé lenne. hogy azon "eddig soha sem észlelt legmagasabb vízállás", 
mely az árvízkárok és szabályozási munkák elégtelensége esetében a szokásos 
mentséget képezi, kevésbbé következnék be s a termékeny völgyek elkavicso
sodásától, a közlekedési utak folytonos megrontásától és a hidak hosszabbí
tásától nem kellene annyira félnünk ... A most erdőtlen kopár hegyoldalok
ról a. víz lefolyása. ha azok crdősíttetni nem fognak. folytonosan gyorsabhodni 
fog. :,; veszedelmessége is ezzel egyenlő arányban fokozódik. 1) 

Vajjon Bedő Albert nézeteit nem igazolta-e legujabban is a szomorú tct
pa:,;ztalás, melyet a Temes és Bega mellékein tettek? Nyár derekán, majdnem 
közvetetlenül megerednek az ég csatornái, s az árviz. mely 1859 óta már annyi
szor sujtotta az áldott síkságot, újra megsemmisíti a szántóvető reményeit: 
35 centiméterrel magasabbra duzzad, mint azelőtt tapasztalták vala ! K é
p e s s y József fómérnök megcsinálja a szabályozási és ármentesítési ter
vezetet, a költséget a Bega-csatorna mellőzésével 6.716,254 frtban állapítja 
meg; 1872-ben megalakult a Temes-Bega szabályozási társulat, megkezdi 
mí.íködését és folytatja úgy, a mint az csakis nálunk történhetett, s a mire 
példát a Rába szabályozása is szolgáltat. Szerencse, hogy Győr és Temesvár 
csak komoly intést kapott s hogy Szeged sorsára nem jutott. 

Tisztelet. becsület. de bocsássák meg uraim, lehetetlen azt az eljárást 
dicsérni, melyet a Temes-Bega szabályozási társulat követett! Hogy a i;za
bályozási munkálatokra szükséges pénzt beszerezze, az osztrák földhitelinté
zetnél 6 millió frtnyi kölcsönt vett fel 1873-ban, még pedig a következő 
kikötésekkel: a földhitelintézet 4 éY alatt 3 részletben adja a kölcsönt, az 
el:;ő milEós ré:,;zletet 84°/0 árfolyam mellett ezüstben, a második 2 milliós 
részletet 86°/

11 
árfolyam mellett papírban. a harmadikat 87°1o árfolyam mellett 

szintén papirban; ugy hogy a társulat már a leszámitolásnál 962,167 fi'tot 
ve:,;ztett. Minthogy pedig a társulat az annuitási részleteket nem fizette . a 
földhitelintéiet minden ujabb kölcsönrészlet folyóvátételekor az esedékes 

1) L. B e d ö A 1 u e r t: Az erclőmivelés jelentősége hazánkban, az itlézett helyen. 
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annuitási részleteket levonta: ugy Jiogy ~ társulat G millió frt helyett tettleg 
csak, 3.828,052 ~~tot 5~ krt kapot.t. S ;mndezekhe.z még hozzájárult az, hogy 
a ta~·s~lat . a ,_kotel~z~enybe1; JelJogos;totta a. lutelin~ézetet arra, hogy a 
6. milhóny~. toke visszafiz~te~et tetszese „ sze~·mt. p,apuban, ezüstben vagy 
aiany~an ko~etelhesse ! Termesz~tesen ~ ~oldh1telmtezet aranyban kívánta, s 
e szennt 1819-óen a társulat mar 8 m1lhó frttal tartozott a hitelintézetnek. 
holott tettl~~ csak. 3.~2~,0.52 frtot kapott vala, és pedig nagyobbára papir~ 
b~1i. .s i:to~Jara meg or?ln,1 kellett azon, hogy a kormánybiztosnak sikerült a 
foldh1tehntezetet arra birm. hogy elégedjék meg papírban fizetendő 7 .612 549 
frt 59 krral. ' 

S~rteni senkit sem ak~~·ok, annál ~e~ésbb~, gyanu~ítani, de azért még 
sem tarthatom se~ menthetonek. sem d1cserendonek az ily kölcsönzési üzletet, 
mel! na~yon eml~keztet azon köl~sönökre. melyeket a mámoros oláh paraszt 
Máramaros megyeb~n valamely zsidó uzsorással szokott kötni. Valamint azt 
~em„lehet helyeselm, . hogy a .műszaki á1fejlesztést nem mindjárt 1872-ben, 
ill~to~eg ~873-ban haJto~ták vegre, hanem csak azóta fogtak hozzá, mióta 
ko.rmanyh:zto.s ,yette kezebe a társulat ügyeinek rendezését. Csak azt óhajtom 
sz1vem melye~o~, ho?.'y ~z 1885-.diki törvényczikk alapján az Unio-banktól 
~?Ivett 1~ m1~hó kol.cso~.n~.~ b~erh:_sse a társulat, hogy a töltésezés meg 
s~ab~fyozas te~esen s1kerul.ion_ ~s. UJabb csapás ne élje a Temes és Bega 
~rteret. A B.egf.Lcsatorna megep1tese ugyan talán mérr sokáig· fog késni· az 
all~m e~·~·e UJabb 12 millió fr~ot alig koczkáztathat, ~íg meg nem győ;,őd
he~1k a~ról, hog!. a csa~01:11a Jobban fog jövedelmezni. mint a Ferencz-csa
torna, ~ h.?gy , UJ~bb. n:i1Ihókat nem fog elnyelni. Pedig. lm a Temes és 
Bega, vizk?r~y~kem idejekorán oks~er~ erdőgazdálkodást nem inclitanak meg. 
h'.1 az edd~gr rablógazdaságot azutan is folytatják, akkor a következendő ár
viz~k megmt 35-100 centiméterrel magasabbak lesznek. mint a mult nyári 
árv1z volt. ' 

Unalm~~ előadásomat Bedő Albert köretkező szép szavaival fejezem 
be: "Az erdo a szív érzéseinek és az ész gondolatainak bíívös uralkodóJ·a s 
nag " · · k b t 1 . !~z.~rus~gen~ a a i;i~val m.indkett,ő~ magához csatolja: nemesebbé teszi 
a~ ~1zo sz~vet es megteresre kenyszent1 a meghasonlott lelket. A benne élő 
noven!e~ es ~~latok c~öndes,, de azért küzdelmes s örökké alkotó hazája. az 
~~b~~ _JólteyoJ,~· ~ v1z ál~a~os folyásának és jóságának szabályozója s a 
ermo:olcl :ecloJ~ es szapon~óJa . ~éltó tehát arra, hogy az ország minden 
P~!gára , mmt feltett kincset ÓVJ a s ápolását, mivelését a közérdek javára 
elomozd1tsa ! " 

v. 

Themak Ede: A délmagyarországi homoksivatag. 

Midőn ?arátaim ~ hírlapokban az általam előadandó tárgy czímét ol
~~sták, c~oclalkozva kerclezték, tudom-e, mi egy tudományos estély ? Mi 
eiclekest es a hallgatóságot érdeklő dolgokat lehet a homoki ól elmondani? s 
b.e.~allom, nem cs~kély aggodalom fogott akkor el, hogy barátaim jóindulat 
szulte aggoclalma1 ne valósuljanak: mit mondjak Délmagyarország egyik 
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legfontosabb és a jövőre nézve t;ulturális szempontból . nevezetes vidé
kéről? 

Hogy mennyire sikerü~t kitlízö~t . fel~dato~nnak megfelelni: ezt az igen 
tisztelt közö1rnég elnéző és Jóakaró rteletere b1zorn. 

A ki az osztrák-magyar rnsúttársaság ri;eme~Yár-~azit\si szárny.~onalán 
utazik. ha Versecz és Baziás közt nyugat fele veti tekintetet, hol kozelebb, 
hol távolabb egy sajátsá~osan ala~ult, h~lye.~kint. beerclősített; helyeuk~nt 
begyepesedett, de nagyreszt messzire tei:Jeclo, sa.iát.ságos al~kí::at álta! tel
tünő kopár fehér hegyeket lát. Ez azon, ugy cultu~·ahs, valammt tern~esze~
tuclományi szempontból érdekes futóhomok· sivatag, mely ~na1. elo
aclásom tárgyát képezi, s melyről W !"l s s e 1 y Jó zs .e f„ az 1872~~k evbe.n 
.Der europaische Flugsand und seme Cultur" t;zmrn szakszem muuka-
fának előszavában következőleg ü:: . . . . 

lm 1mo·arischen Banate ex1strrt eme Flugsa11dgegencl, deren Kern :-
eiue Wüste i~ vollsten Sinne cles Wortes -- an Wilclheit und Grossartig
keit nid1t nur in Ungarn. sonclern irn ganzen emopaischen l3inne11lanc~e 
seines Gleichen lange nicht finclet. Der Wind hat wanderncle Sanclberge b1s 
180 Fuss Höhe emporgetrieben, von cleren Gipfel man, so weit claK Ange 
reicht der von Büschen und Grasstreifen zwar hie und da belebt, aber 
nicht 'uuterbrochen, jedesrnal in volle Bewegung gerath, als. ein auch nnr 
rnassiger Luftstrom über ihn wegstreicht. Pü~·wahr, '~are dre. Kund.e von 
diesem merkwürdio·en Fleck Erde über den dort1gen Kreis cler Hirten lnnan:->
gednmgen, Naturforscher wie Touristen würden schon langst Wallfahrten 
clahin veran:,;talten." 

Wessely. ki ezen sivatagot két ízben 4- 4 hétig b,ejárta. .ki hazá1~k 
más futóhomok-területeit a hely~zínén tanulmányozta, ki Eszak-Nemetorszag 
tenger-homokbut;zkáit meglátogatta, idézett szavaiban ~ mi sivata~nnk~t oly 
kitünő természethí:ísérrgel jellegezte, hogy ennek elleneben gyengcnek erzem 
magamat arra, hogy 

0

e sivatagot kevés szóval én is oly természethlíen nm
tathatnám be. 

Hogy ezen minden tekintetben érd:kes, s mint W ~s s~ ly más h el~en 
mondja, egész ~urópa legimposánsabb s1vatag~nak termeszetcvel. s ereclet~_vel 
közelebb megismerkedjünk, jónak látom, ha elobb oly helyekkel u;merkeclunk 
meg, a hol még jelenleg is hasonló képző~lmények jönnek ~étre, s lm 
továbbá összehasonlítás végett Európának többi hasonló területeit legalább 
rázlatban tanulmányozzuk. Ennélfogva áttérek 

a futó h o m o k ere cl e t é-re. A vulkanikus erőn kívül a levegő és 
víz vegyi és meclrnnikai mliködései azon tényezők, melyek még mai napság 
is az egész föld felületi viszonyait folyton változtatják. 

A ki patakok, folyók közelében lakik, tapasztalhatta, hogy a hán7szor 
ezek rendes medrükből kiáradnak, mindannyiszor üledéket hagymLk vissza, 
mely üledék a körülmények szerint nagyobb hömpölyökből, kavicsból, durva 
homok, finom homok (fövény), sőt iszapból állhat. . 

De nemcsak a folyók mellett támadnak uj képződmények. U gy;rnez 
történik az álló vizek, különösen a tengerek par~jain sokkal nagyobb mér
tékben. A tengerek hullámai, melyek a partra mindenkor merőlegesek, akár
milyen iránya is legyen a szélnek, mindenütt ott, a hol a part nem .~eredek, 
hanem lapos, annak fenekéről eredő anyagot hozn~ a pa~tra, s?t a. már 
meglévőt is magukkal ragadván. magasabbra torlasztJak. A m~nt a. ~1z ~1s~za
felé halad, miután most már csak saját sulyánál fogva folyik visszafele, a 
homok, mely a víznél 2 1/"-szer nehezebb, a nehézség törvényénél f?g~a, 
leülepszik. Ily módon a hullámok a homokot magasabbra. a partra v1szik. 
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:Miután pedig a tengeri vihar alkalipával a hullámok 2, sőt 3 méter magas
ságra emelkednek a tenger rendes színe fölé, azért a finom homokot is oly 
magasságra halmozzák, mely, ha a tenger színe rendes helyzetét ismét el
foglalja, a part hosszában homokbuczkák (Stranclclünen) képében visszamarad; 
s ha a homok megszáradt, a szél játékszerét képezi. Ez a valódi futóhomok. 

lgy találjuk ezt az európai tengerpartok legtöbb helyén, mint Orosz
ország, :Észak-Németország, Dánia, Hollandia és Belgium, továbbá Franczia
ország nyugati partján, a Gascogneban, az atlanti oczeán mellett. 

A szél először a finom homokrészeket soclot:ja magával, de ha orkánná 
l~sz. akkor a durvát is tovább viszi a szárazföld felé. Minthogy útjában 
különféle akadályokra talál, különböző módon is rakja le azt. Igy támadnak 
a part hosszában gyakran hegyekhez hasonló homokbuczkák, melyek a német 
nyelvben "Seestranclclünel1'' név alatt ismeretesek. 

Mivel a tengeri szelek sokkal gyakoriabbak és erősebbek, mint a i;zá
razfölcliek, azért a tenger melletti síványok is sokkal pusztábbak, s mivel a 
tengerből folyton . anyagot nyernek. sokkal magasabbak is. 

A homokbut;zkák (Dünen) hosszusága, szélessége és magassága nagyon 
változó. Hosszuságuk sok mérföldre te1jecl, szélességök 00 és 500 méter 
közt ingadozik. sőt a franczia Lanclesban folytonos vándorlás következtében 
2000, sőt 8000 méternyi szélességet is nyernek. Magasságuk általában 
10-20 m., de vannak annál sokkal magasabbak is, mint pl. Jütlanclban, a 
hol 70 m. magasak. 

A tengerparti homokbuczkáknak igen jótékony hatása van a belföldre, 
a mennyiben azt az uralkodó tengeri szelek pusztító hatása ellen védik, mi 
által a flórája jobban fejlődhetik. 

Midőn ezen finom homok, melyet a tengerek hullámai <t partra felhoznak, 
megszárad, a szél azt a föld belsejébe tovább viszi s sokszor termékeny földe
ket, erdőket, sőt helységeket is részben beföd anyagával. 

Hasonló módon támadtak Emópának futóhomok-területei, melyek közt 
a nagy szármát-sivatag, az észak-német és a franczia Lancles-sivatag kiváló 
szerepet viselnek. 

Lássuk már most egyenként azoknak földtani szerkezetét. 
A nagy szármát-sivatagról, mely a Fekete tengertől a Jeges 

tengerig és a Keleti tengertől az Ural-hegységig teijed, részemről nagyon 
keveset mondhatok. 

Jobban van azonban a Német-A 1fö1 cl megismertetve. Ez 17,000 négy
:;zögmélföldet foglal magában s Hollandiától Németországon át Orosior
szágba húzódik. 

Az egész Német-Alföld, más képen észak-németi lapály diluvialis lera
koclmán:y okból áll, laza homok- és ·sárga agyagból, melyben néha vándor
kövek fordulnak elő. 
. :Függélyes tagoltságában három réteget különböztetünk meg. Legalul 

finom homok -van, ezen homok-márga s a felső vékonyabb réteg ismét kvart;z
homok, ugynevezett föclőhomokból áll. Ezen födőhomok meszet nem tartalmaz, 
a !11iért is terméketlen. Minthogy azonban vastagsága rendesen csak egy 
meter, annak feki.ije pedig a márga, mely sok helyen már sárga agyaggá 
változott. ennek, t. i. a márgának mindenütt ott, a hol a felülethez nagyon 
közel va?, sőt szántás által a felületre is sikerült azt hozni, a növényzetre 
nagyon Jótékony hatása van, ott a homok is a régi mívelés következtében 
televényfölddé változott. · 

A márgának köszönhető egyszernmincl az i::;, hogy a ::;zél sem mély 
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kifuvásokat, sem pedig magas homokbuczkákat nem idézhetett elő s így a 
legtöbb területeil a flóra megtelepedhetett. A mint ezt a Lüneburgi alföldön 
látjuk, a hol a növényzet az ott meghonosodott juhot a ,Schuke"-t és 
számos rnéhrajt táplál. 

A d á n - n é m e t s z i g e t l a p á 1 y o k földtani szerkezete ha8onló a 
germán Alföldéhoz, csakhogy itt a föclőhomok tetemesebb és görélyekbeu 
gazdagabb. A homokrnárgát "Geschiebethon" helyettesíti s az alsó cliluvial
homok a .Korallensand "-ban talál képviselőt, melyet a benne előforduló soJr 
bryozoa- és polythalamia-tól neveznek így. 

A franc z i a La n de s b a n a futóhomok-terület egy háromszöget 
képez. mely az Atlanti óczeán, a Garonne és Aclour közt terül el. A tenger 
mellett a vándorló homokbuczkák tetemes szélességet értek el, mi által az 
ország belsejéből jövő víznek gátat képeztek s az által a homokbuczkák 
mélyedései közt sok helyen mocsarak és tavak keletkeztek. Belseje még csak 
kevés évvel ezelőtt átlagosan 100 méternyi magas futóhomok-terület volt s 
csak az ujabb időben sikerült azt erdősíteni. 

Földtanilag itt is némi hasonlatosságot találunk a Német-Alföld szer
kezetével. Itt is a födőhomok sovány és mésznélküli. Az ország belsejében 
rendesen csak U·5 méter vastag s alatta egy áthatlan tufás horno'k:rétegre 
akadunk, s annak feküje ismét homok, melynek vége 21 méternyi mélység
ben még el nem éretett. 

A mily jótékony hatással van a homolrmárga a Német-Alföldön, oly 
káro::; i.tt az áthatlan tufás homok, mert esős időben, tehát télen a víz a 
földbe nem szivároghat, s a terület csekély esése miatt le sem folyhat, 
minél fogva oly sokáig képez mocsarakat és tavakat, míg nyáron a nagy 
hőség következtében azoknak vize el nem párolog s most a másil' véglet 
áll be, mert sem forrás sem patak nem látható. · 

·A hol a tufa hiányzik, vagy pedig át van törve, ott a vegetatio is 
díszlik s ez annak tanubizonysága, hogy a talaj termékenysége nem annyira 
a födőrétegtől, mint inkább az altalaj minőségétől függ. 

Miután a külföld nevezetesebb futóhomok-területeivel röviden megis
merkedtünk, nézzük már most hazánk hasonló területeit. 

Ha Magyarország térképére csak egy pillantást vetünk, szemünkbe 
ötlik, hogy Magyarország területét főleg 2 lapály foglalja el, melyeket a 
hécsi medencze előzi meg. 

Földtani kutatások bizonyítják, miszerint ezen lapályok a történelem 
előtti időkben tengerek fenekét képezték. Ezen beltenger vize betöltötte a 
bécsi medenczét és Dévényen áttörvén a magyar medenczét a mostani ten
gerszín felett mintegy 250 méter magasságban töltötte be. 

Ha ezen három meclencze talaját, az azokat környező hegységekkel 
ö::;szehasonlítjuk, meggyőződést szerzünk arról, hogy a bécsi, illetőleg Morva 
melletti meclencze és a kis Alföld tengereibe ömlő patakok és folyók a 
közel fekvő alpokból és az ausztriai erősen lejtős felföldről nemcsak iszapot 
és finom homokot, hanem durvább törmelékeket is, mint hömpölyöket, gö
rélyt, kavicsot stb. s?dortak, mely anyag itt lerakódott s innen van, hogy a 
Morva mellett s a kis magyar Alföldön az altalaj durva cliluvialis görély
ből áll. 

Egészen másképen van ez a nagy magyar Alföldön, a hova gyenge 
esésénél fogva csak a könnyen hordható finom homok és iszap vitetett, míg 
a durvább anyag, görély, kavics stb. csakhamar a hegyek közelében rakódott 
le. Innét van, hogy a nagy magyar Alföld altalaja az anyag finomsága által 
tünik ki. A szélén rendesen dombok vannak, melyeknek anyaga kavicsból áll. 
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, A Temesvá1~tól é8zakrn, és kelet1:e fekvő dombok nagyobbrészt kavicsból 
al,lanak. Eze~ mar Gyarmatanál veszik kezdetüket, s hullámzatos területet 
kepeznek egeszen a, magasabb Kárpátokig. Muránynál egy kavic8bányáhól 
mastod?n-csonto~at es fogakat á.stak ki. melyek arról tesznek tanuságot. hogy 
ezen kepletek meg a harmadkon korszakban rakódtak le. 

~ földtani szerkeze~t~l összha~gzásb~n állanak a termékenységi visw
nyok is. A morva-melleki lapály es a kis magyar Alföld csak akkor lesz 
t~_rmékeny, ha gyakori esőzések vannak, vagy pedig a terület talajvize nagyon 
koz~l v~n a fel~lethez, miután az alsó kavicsréteg durvaságánál fogva kevés 
kap~llantással bir s így nem képes a mélységből vizet fölszíni ; esős időben 
pechg sokat nem képes magában tartani. 

Vizsgáljuk már most a nagy magyar Alföld földtani viszonyait. 
. , E, nagy, alföld anyag:a a. f~ldfejlődés történetének tegnapjában, a geolo

gu:sok altal ugy~evezett diluviahs korszakban képződött. A nagy medencze 
teh_át neg~edk?n" ler~kodmányo~ból áll, míg magát a medenczét többnyire 
haunadkon kepz?cl,menyek veszik körül. W o 1 f a bécsi földtani intézet 
g~~!o&11s~ e~,en ;ideken általános földtani felvételeket eszközölt, ezen alföldet 
kito.l~o kepzo~menyeke~. párl~uza~n~a hoz.za ~ nagy német Alföld képződmé
nyen el. A nemet .Alföld . diluviahs homokJának megfelel nálunk a W o 1 f 
~Ital elnevezett Brnnendnft, mely alsó és felső rétegre válik· az alsó 
rn~á~b ag:ya~ból, míg , a felső inkább homokból áll. Ezen különbség az alföld 
i;zele.rn, alig eszrevehetó, ~ közepe felé azonban határozottan ki van fejlődve. 
Debreczen n:ellett 15-2? m. vastag finom homohéteg nyugszik egy 2 m. 
v~stag telev~nyes agyagretegen s ez alatt van csak a tulajdonképeni agyag
reteg, melytól az jól elválik. 
ré . Az.on, .körülmény. ho15y a finom homokréteg alatt egy telerényes agyag

teg letez1~, . an~a~, a Jele, .~?.gy a volt, be~tenger feneke nem egyszerre 
emelkedett ki a v1zb~l, merL kulunben televenyreteg nem keletkezheLeLL volna. 

, A_z ~só agyagreteg Debreczen mellett köriilbelől 30 m. mélységben 
me~ m~~d1g" tar~. Temesvár kö~elében, rendesen egy pár méter mélységben 
m~1 el,e1heto. Giládon 2-4 meter melységben a felület alatt mint szürke 
meszdus, _homokos agyag található. ' 

" LátJu~ tehát. hogy a diluvialis agyag felett sok helyen homok van 
leiakva, :nas _helyeke1'. az?nban, különösen mélyedésekben. melyekben a volt 
be!tenge1 mai~dványa1 rnmt tavak maradtak vissza, sokkal fiatalabb lerakod
n~.a.~yok~p talah1?k: a geologusok ezeket alluviumnak nevezik. Ilyen ezen 
501 ulbelo~ .1 O~ negyszögmérföldet magában foglaló mélység. mely Temesvártól 
a~~enova~g es Ver~ecztől Titelig terjed. Itt a diluvialis aayagon fekete ter-

mekenv fold nyuasz1k n1ely a 1 · · J · 'b 
0 

, " · J • o · , geo ogia Je enJe en. azaz mostan kepzodótt 
tehát alluvrnm. De a d1'll1,,1·a11·s ag·yag k J 1 "''l ' · · · · ' 
1 

. . so ie yen a io szmre is Jón. 1gv 
p . Kikinda mellett. J 

Az ao·ya f k "k d • o gon e sz1 ren esen a homok mely Debreczen mellett 18-91.i m 
vas~~g, es ~1ely a Nyirsógben. továbbá a 'Duna és Tisza közti maga~ato1~ 
nap1enyre lep. ' 

. A. nagy magyar Alföldön ezen két leüt képleten kivül mé · egy har-
madik ~15en nevezetes képlettel találkozunk. ez a lősz. g 

Losz alatt egy rétegzetle11 11e'J1a tete t · · ' ·· k ' (' , ' mes vas agsagu i;argasszur e i:;zmLl 

an_)if~ot ert
1
ünk, mely főleg agyagból áll, de sok szénsavas m;szet é; n,éha 

(
cC81 amo~ iomokot ta.rtalmaz. Gyakran találunk meszes at1n1ókat benne 

oncret1ók L"s · :· b L·· . · " , „ o ' . , . . '. . .0 sn1:annc e_n, oss!Gndel). A losz reszecskernek összetartása 
nag) · a mrnrt is mmdcn felette folyó vízér benne mély medret vág: mind
azonáltal meredek parttal régződik, melynek felületén itt-ott szárazföldi 
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csigák nyulnak ki. Néha még emlősök csontjai is találtatnak benne. Elefánt, 
rhinoceros, bölény stb. Igy találjuk ezen lőszképletet a nagy magyar me
dencze körül lévő hegyek számos lejtőin. továbbá lősz képezi a telecskai 
dombokat, és a titeli magaslatot, de a mi vidékünkön is el van teijedve. 

Dr. Sz ab ó J ó zs e f szerint a lősz a Dunavölgyben csak bizonyos 
magasságig megy fel s olyan völgyekben, vagy általában olyan területeken 
találtatik, a melyek a Duna folyamrendszerével összefüggnek; az tehát egy 
importált talaj, a melynek anyagát különböző kőzetek kopadéka képezi. Arna, 
víz azonban, mely ezen kopadékot behozta, jelentékenyen nagyobb magasság
ban folyt, mozgása lassúbb volt, helyenként tavakat és öblöket képezett. 
melyek szélére az eső szárazföldi csigákat és más állatokat nagyobb meny-
nyiségben juttatott el. 

A lősz iszapolás-terményei: a lőszagyag és lőszhomok, melyek sokkal 
mélyebben fekvő területeken tömöttségük sorrendje szerint rakódtak le, azaz 
a homok hamarább mint az agyag, s így találjuk a lőszhegyek lejtőihez 
közel a homokot s későbben csak az agyagot. Ily módon te1jed el a lősz" 
homok a bükkhegységtől kezdve Miskolcz körül a Hegyalja és Vihorlat
Gutin hosszában egészen Szathmár-Nagyváradig, a hol a Nyírségben mint 
futóhomok jelenik meg. 

Egészen így van ez a váczi hegyek és a Cserhát lőszlejtőinek alján, a 
hol a Duna és 'I.'isza közötti földhátat képezi, és a Kúnságban mint futó
homok lép fel. 

Ha már mostan ezen homokterületekről tovább a síkság belsejébe ha-
tolunk, akkor már nem találunk homokot. hanem agyagot. , 

A lősz a történelem előtti időkben még sokkal tetemesebben borította 
a magaslatok lejtőit, mint jelenben, mert az akkori tenger körülbelől 250 
méterrel mag·asabban állott, mint a mostani fekete tenger színe. Ezen tenger 
hullámai a löszből kimosott homokot mint parti fövényt ;-etették ki, mely a 
tenger vizének apadása után annak partszegélyét képezte és csakhamar a 
szél uralma alá esvén, mint futóhomok kezdte meg működését, majd pedig 
a szél által tovább vitetvén uj szárazföldi területeket borított el. 

Ily módon keletkezett hazánk három nevezetes futóhomok-területe. 
melyek között, a délmagyarországi ugyan legkisebb, de a jellegek éppen itt 
oly nagy mérvben vannak kifejlődve, miut máshol sehol. S így áttérek ezen 
sivatag jellegezésére. 

A WeRsely állítása szerint e sivatag nemcsak Magyarországnak. hanem 
eg·éRz Európának legimposánsabbika. 

Elnevezése az idővel változott. A régibb irók .B i e 1 o b r do "-nak, 
.Agger romanorum "-nak nevezték. A cs. kir. katonai földrajzi intézet tér
képein .kincstári homokterület" neve alatt fordul elő. A kör.tü11k időző 
nagyérdemü orvosok és természetvizsgálók XXTIJ-ik nagygyíílése alkalmával 
kiadott Temesmegye monografi.ájában több szerző más-más név alatt említi. 
lgy Ha 1 a v át s Gy u 1 a geologus, "magyar Sahara" elnevezést iuclítványoz . 
Borl)ás Vincze .homokpusztának"; .Jeszensr.ky Béla pedig .Deli
bláti pusztá "-nak nevezik. Hasoulóau nevezi I 11 és Nándor .A futóhomok 
megkötéséről" írt munkájában. 

Hogy igen sokan .delibláti" jelzővel nevezik el, onnét magyarázható. 
hogy legnagyobb része az állam birtokát képezi, s a Delibláton székelő fö
erclészeLi hivatal kezelése alatt áll. 

S ti 11 N á n cl o r, fehértemplomi gymnasiumi tanár szíves volt engem 
a sivatag körül fekvő helységekben egymástól eltérő elnevezésekre. valamint 
a Deliblát szó helytelen használatára figyelmeztetni. s vele egyetértőleg leg-
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megfelelőbbnek W e s s e 1 y József .Der europaische Flugsand und seine 
Cultur" kitűnő szakismerettel kidolgozott mlívében használ~ elnevezést .DaR 
Banater Sandrevier", .Die Banater Wüste" találom. - En a megváltozott 
lrnlitikai felosztásnál fogva . D é 1 magyar o r s z ági h o m ok s i v a t a g"-nak 
nevezem el, s szerény véleményem szerint fekvésénél fogva ezen elnevezés 
legjobban illeti meg. 

, . A~ak~ a, egy kerülékhez hasonlít, melynek nagyobb tengelye északnyugat
~lelkeleti u~nyban halad .s vagy 36 kilométer hosszú, míg kisebb tengelye 
eszakk~let-delnyugatra teiJed s vagy 11 ·5 km. 

Eszaki határán, van Károlyfalva, Nikolinz. Ulma : keleten Grebenácz. 
Gaitasol, Uj- és 0-Palánka; délen Dubovác és Mramorák · nyugaton 
Alibunár. ' 

A D:m~ délkeleti ,hat~rán érinti s a Karas ke,leti szegletében a siva
tagot szeli eszakról delfele kanyarodván. a hol 0-Palánka mellett a Du
nába ömlik. 

Ezen felsorolt helységek és a Duna korántsem képezik vaO"v jobban 
mondva képezték az _előtt határát; folytatódik ez még Szerbiában °is, a mint 
a P,~mapartr?,l ~tt mrn_denütt. de m,agáró,l ~ sivatagról, sőt a fehérternplomi 
sw~ohegyekrol 1~· e1,~ tisztán láthato. ,Ketsegtelen. hogy ez valamikor egy 
terulet volt. s m1don a beltenger a gatat a mostani dunai szorosban áttörte. 
akkor a h?mokot magáv~l sodort~, benne ~élyebb ágyat furván magának. 

A delmagyarország1 homoksivatag mrntegy kiemelkedik az alföldből. 
A, síkság itt végleg_ meg~zünt. Az egész hullámos cJ.ombokból áll. melyek 
~rnh a he~-yeknek is b,~illenek. Legtalálóbban vélem felületi viszonyait 
.1elleme_zm, ha azt ,az ero~ei: felháborodott tengerrel hasonlítom össze. midőn 
nagy vihar alkalmaval ónási hullámokat hány. Képzeljük egyszerre az egész 
tenger~ me~·merevedve. akkor e. sivatag felűletével legtalálóbb képét kapjuk. 
Az egesz sivatag tehát csupa kisebb-nagyobb hosszúra nyúló homokbuczkák
ból vagy hullámbuczkákból vagy hullámdombokból és mélyedésekből vao-y 
hu11ámvölgyekből áll. n. 

, _A, né~e~ nyelvben , . mi~1thogy a talajképződések egész Németország 
~szaki reszen ISmeretesek, JÓ es általánosan ismert kifejezések vannak: Dünen 
es Kehlen. „ 

,' A ho1:iokbuc~kák, _valamint az ezé~ közti mélyedések mindig hosszúra 
nyulnak. Mmdkettonek ll'ánya egyszersmi?d az ott uralkodó szélirányt árulja 
el. Vannak h_o~~okbuczkák, ~elyek valósagos hegyekké lettek. Az ilyen he
gyek azon leJtoJe. mely a szel ellen van, nacryon csendesen lejtősödik. dülése 
5-20°, míg az ellentett oldala hirtelen esik 50-70° alatt EO"yes hecryek 
relatív magassága 30-60 m. · 0

• "' 

A sivatag képe nem oly egyhangu, a mint ezt sokan képzelik. A szél 
romb~ló hat~sá és a fi?ra megkötő törek~ése egymásra való folytonos hatása 
által igen valtoza~os kepeket alkottak. M1g a szél mindenütt, a hol a mez
telen homo~hoz f~rhet. azt rögtön mozgásba hozza, onnan tovább tolja, míg 
c~ak. val,~m1 _akad~_lyra 1~.em talál, hol ereje megtöretik, addig a fiora egyes 
kepviseloi 111111.? ~uutt gyoke1:et vernek. a hol. csak némileg alkalmas helyet 
találnak: ott utik fel ,tanyájuk~t, ott eltakai:Ják, elrejtik a homokot, a leg
vesz.edelmeseb? ellensege, a szel ellen. De a leselkedő szél sem nyugszik. 
Az ily ~em regen begyepes_edett helyen. a melyen a növényzet szilárd gyö
keret meg, nem, vert, egy_ JU!1 vagy barom lába által hátrahagyott mélyedés, 
vagy szekerkerek által V~Jt kis vágás már elegendő arra, hog)r az elrejtett 
homokot, ezen _helyen mrnteg_y_ rnegc~ípje, kiuyalja és vele táncwltató játékát 
kezdhesse. Az ilyen hely fioráJa.- a biztos halál elébe néz. mert a szél játé-
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kának folytatása által ezen helyen szélnyalás támad, s a növényzet vagy 
elsodortatik a homokkal vagy elhal. A homokot pedig a szélnyalás mögött 
rakja le, vele uj növényzetet beborítván. Vannak azonban itt nagy terü
letek, a hol a fiora a szél uralmát teljesen legyőzte . 11yen területek részint 
messze te1jedő le&:elők, részint oly erdőterületek, melyek vagy kedvezően működő 
természeti tényezóknek vagy pedig az ember szorgalmának köszönik létöket. 

De vannak végre egészen sívó területek is, melyeknek anyaga még 
most is a szél uralmának hódol. A legnagyobb sívó Grebenácz felé van, 
ezenkívül két kisebb, mind a három azonban szoros összefüggésben áll egy
mással. Ha az ilyen fehér fotóhomok-terület egyik hegyét megmászszuk. 
akkor egy homoktengert látunk magunk előtt, melyben itt-ott egy fücsoma 
got, cseijét vagy fát látunk, mely félig homokkal elborítva, egy a vízhullá
mokkal küzködőhöz hasonlóan életveszélylyel küzd s a homok felett magát 
fenntartani igyekszik. (L. a czimképet.) 

Figyelmen kívül nem hagyhatom, hogy egyes mélyebb helyeken, tehát 
a hol a futóhomok durvább szemekből áll, a felületen 1-2 cm vastag ho
mokkéreggé összeragad. Ezen darabok sohasem érnek el nagyobb kiteijedést, 
a legnagyobbak 2-3 négyszögméternyi területtel bírnak s ezek is rendesen 
kisebb szabálytalan részekre elválnak. Ezeknek képződése mindenesetre nagy 
mennyiségű mésztartalomra mutat. Az esővíz, mely kevés szénsavat tartal
maz, kevés meszet felold s ez kötszer gyanánt hatván, a kis szemeket össze
ragadja. 

Egy másik érdekes tünemény, mi sokkal ritkábban fordul elő , hosszú 
ujvastagságú megmeszesedett gyökerek. Ezeket sokan villámcsöveknek tar
tották. Nekem alkalmam volt azoknak képződését csaknem szemmel kísérni. 
A Flamundán ugyanis az ilyen hosszú a homok felületén fekvő csövek irá
nyát követvén, egy elszáradt fa gyökereinek folytatásait képezték. 

A gyökerek ily átalakulása, pseudo-morphismusolása szintén a homok 
nagy ll}észtartalmára mutat. Nem volna érdektelen ennek behatóbb kutatása. -

En a délmagyarországi homoksivatagot két ízben 1--1 hétig jártam 
be, és pedig 1885-ben és ez idén a mult hónapban. Ezuttal kedves kötele
ségemnek ismerem, M át y u s J ó z s e f kir. főerdész urnak részint kalaüzo
lásáért, részint pedig útmutatásaiért forró köszönetemet mondani. 

Mult havi kirándulásomat két specialista társaságában tettem. Ezek 
egyike F r i e s e Henrik · Mecklenburg-Schwerinből, ki főleg csak méheket 
gylíjt, a másik Len d 1 A cl o 1 f, műegyetemi tanársegéd, ki mint pokász 
eléggé ismeretes. Mindkettő, de különösen F r i e s e, gazdag zsákmányuyal 
tért vissza. Én főleg a homok anyagára vetettem figyelmemet. Nézzük tehát 
most már ennek sajátságait. 

Homoknak nevezzük azon finom vagy durva szemekből álló anyagot. 
mely a kőzetek mállásának eredménye. Az egyes szemek finomsága és anya
gának minősége szerint különböző elnevezést nyer. H o m ok a középszerü, 
fövény a finomabb szemű . A Mátra vidékén s a n k-nak nevezik a hegyek 
oldalairól az eső vize által lehordott durvább homokot. F n tó homo k-nak 
egészen finom szemcséjlí homokot szokás nevezni, melynek szemcséi közt 
agyag vagy föld nincsen. Ezen futóhomok sok helyen őskori tengerek kiszá
radt fenekét borítja, de még ma is kihányj ák a tengerek hullámai s meg
siáradás után a szelek könnyen mozgásba hozzák. 

A futóhomok anyaga főleg kvarcz, melylyel kisebb mennyiségben föld
pát, csillám, magnetit és kevés mészrészek (puha áll atok héjaitól) vann ak 
keverve. Színe világos sárga. Ha sokévi vegetatiónak talaját képezte, akkor 
sokkal sötétebb és csaknem fekete színlívé lesz. Töm. 2·3; 
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Az eg,yes részek összetartása a futóhomoknál legkisebb, de ha csak 
.JN„ vizet adunk hozzá. akkor a kézben már labdává idomítható. 

Kiszáradás alkalmával nem húzódik össze. a miért is a futóhomokos 
talaj e nagy szárazságban sem kap repedéseket. 

Minthogy a homok rossz melegvezető, azért a nap melege nem is hatol 
lm annak mélyébe. hanem az inkább kisugárzik a felette lévő leveaő réte
gébe. Kerner kisérletei szerint Budapest mellett 2:{0 foku hőmér~ékletnél 
a homokban 1

/ ~ hüvelyknyi mélységhen 4-0-44-0
, és 3 láb mélységlrnn mái 

c1:rn k 25 '' volt. 
A fut?J10~ok. yízfelvételi képesség~ rendkívül csekély és ha nedves, 

csakhamar ismet kt is szárad. mely tulaJdonsága. ha televényes előnyösen 
megváltozik. ' 

Esők alkalmával a víz a finom homokba behatolván. a felületről elvész 
s ~zért ott. hol ~ ~omok vastagsága t~temes, még nagy és hosszabban tartó 
e::;ok után sem latm mocsarakat, legfelJ ebb oly helyeken. a hol a talaj vize 
a felületre jön. Minél durvább a homok. annál könnyebben hatol be a víz 
a földbe. 
. Nagyon nevez_etes a futó homoknak nagy kapillaritása. melynél fogva a 

vizet alulról felfele hama1ább felhuzza, mint a hogy azt nagy esőzések 
alkalmával lefelé bocsátja. Hogy a víz lefelé nem képes oly hamar behatolni, 
azt azon ellenállásnak tulajdonítják. melyet a homokrészek közt létező leveaő 
a behatoló vízre gyakorol. " 

A futóhomoknak ezen sajátságát igen fontos tényezőnek tartom, a mire 
különösen figyelni kell ennek megkötésénél. Én utolsó kirándulásom alkal
mánl több hel.yen azon meggyőződést szereztem magamnak, hogy ott. a hol 
a fn~óhomok alatt egy televényes réteg fordul elő, mint ezt a Spin több 
helyen tapasztaltam. ott a növényzet. daczára annak. ho<J'y már réo·óta mea
honosu lt. erős súlárd gyökeret nem képes verni, hogy 

0 pl. a felületet slí~íí 
gy,eppel borítaná. A televényes réteg bizonyosan gátolja a Yíz erős fel
sz1vását. 

. . ~ fntóhom?k szemeinek uag_yságát illetőleg, ez 0·02 és 1 ·0 négyszög
m1Uune~er ,közt m~adozik, de általában Európának legfinomabb homokja. 

. . Mrntan a szel a finom szemeket könnyebben elfújja, azért a befüvások 
mrnd1g finomabb homokból állanak. mint a kifü.vások. a hol a nagyobb sze-
mek visszamaradnak. · 

A mi a ~ntóhomok vegyi alkotását illeti, örömmel konstatálhatjuk. 
hogy valame11uy1 futóhomok közt leguagyobb mennyiségben tartalmazza 
azon .tápanyagokat. melyekre a 11övényeknek szükségük van; tartalmaz 
ug}~ams so~ phosp~1ort, meglehetős mennyiségli kaliurnot. továbbá vasat. mag
n~s~.m~10t. es calcmrnot. fnueu van az. hogy florája fa;jokban igen gazdag. 
kulonosen olyanokban. melyek meszes földet kedvelnek. 

Mindkét kirándulásom alkalmával kiváló figyelmet fordítottam a futó
ho,~~k. mozgására s azon törvények kutatására, melyek befolyása és együttes 
rnukodese alatt a futóhomok vándorol. s különböző alakzatokat képez, de 
cs~k!~ai:na~· azon ~rnggyőződésre jutottam, hogy ezen tényezők puhatolása és 
mükodese111ek felismerésére és a hely színén eszközlendő kísérletekre sokkal 
!iosszabb idő kivántatik. Tudtommal e téren sem a magyar sem a német 
irodalomban nem igen léteznek ismertetések. Én tehát inkább csak ezen 
különbö.ző ~ényezők együttes működésének eredményeivel foglalkoztam. 

K1 .. t~le.~1 hegyes vidéken tartózkodott, tapasztalhatta, hogy a ~zél a 
~iav~t, . kulonosen ha ez darás. felkapja s tovább viszi; de igen sokszor nem 
18 viszi fel a levegőbe, hanem az egyes szemeket gurítja, míg valami kis 
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akadályra nem találnak. A hó felületén ilyenkor a legélénkebb ~ozgást 
látjuk; az egész felületnek hószemcséi mintegy versenyt futnak, de hol 
az egyik, hol a másik megakad, s az eredmény egy gyönyörű hullámkép. 
Tökéletesen ugyanazon tüneményt látjuk a futóhomoknál. Az egyes szemek 
gömbölydedek lévén, a felsők előbb gördülnek s miután . az erő, állandó, 
azért sebességök nő s mivel a szaladó vagy futó szemecskek a meg nyugvó 
kiálló szemek fejeihez ütődnek, azért csakhamar ugrándozás~Ja kerülnek. 
A megütött szemek környezetükből kiszabadulván, ~zekkel folytatJák a táncz?t: 
A hányszor a földet érintik, annyiszor visszapattannak s folytatJák az edd1g1 
irányt.· 

Nagyon természetes, hogy előbb csak a finom, azaz könnyebb szemeket 
tolja a szél , a miért is gyengébb szélnél a homok mozgása folyáshoz ha
sonló, mennyiben a 11omokszemek alig hagyják el a földet. Az erős. sz~l 
ellenben a szemeket jobban emeli s ezek több méternyi magasságba is vi
tetnek. Ha a e n szerint ezek 4 méternyi ugrásokat tesz11ek. Nekem azonban 
adataim va1~nak, hogy a vihar nemcsak 4 rnétei~nyire viszi, hanem 100 méter
nél tovább is. Ezen állításomat bizonyítja 0-Palánkán a korcsma körül 
heverő futóhomok. 

A sivatag körül lakó népben azon erős vélemény van elte1jedve, 
hogy a sivatag homokja mind Szerbiából jön. Egyeseket igyekeztem ezen 
téves véleménvből kiábrándítani, de beszédemet csak fejcsóválással fogadták. 
Eme elte1jede.tt hír keletkezésének okát is kutattam s bátran mondhatom, 
hogy eredménynyel. 

Az ottani lakosoktól hallottam, hogy minden vihar után Ó-Palánkán a 
korcsmát a futóhomok egészen az ablakokig befújja, ugy hogy ilyen vihar 
után az ajtót sem tudják kinyitni. 

Utolsó kiráudulásom alkalmával Friese Hemik és Lendl Adolf társasá
gában ezen helyre utaztam s ott csakugyan meggyőződtem arról, hogy 
a korcsma körül, különösen előtte nagy homokbuczka van feltorlaszolva. 
A helyszínén azonban meggyőződést szereztem magamnak, .hogy ezen 
homokbuczka az igazi sivataggal közvetlen összefüggésben nincsen. Mint
hogy továbbá a szerbiai parton innen délkeleti, tehát az uralkodó szél 
irányában, a Duna partján a begy lejtőj e futóhomokból áll, tehát a nép 
véleménye itt csakugyan helyes, de ez csakis ezen kis te1jedelmü buczkára 
vonatkozhatik. 

A nagy délmagyarországi sivatag főtömegéböl ez nem szánnazhatik, 
mert akkor köztök nem volna oly nagy hézag, mint a milyen tényleg van. 

Az adatok megszerzése érdekében L u i k János, ottani vámhivatalnok 
urhoz fordultam, ki is ezeket nekem igen kimerítően és a legnagyobb kész
séggel szolgáltatta. 

Márczius- és áprilisban, továbbá október- és novemberben ezen vidéken 
délkeleti irányból sokszor napokig .Kosavya" név alatt ismeretes, orkánszerű 
szél fúj. Ezen szél a szerbiai partról futóhomokot ragad magával és . azt a 
jó széles Dunán áthozza és a korcsmaépületben akadályra találván, itt le
rakja. Hogy azt tovább nem viszi, csakugy magyarázható, hogy. a fu.tóho
mokot meglehetős tömöttsége miatt nagy magasságba nem emeli. Mmden 
nagyobb Kosawa után a korcsma előtt el kell távolítani ezen fut6ho1~okot, 
hogy az emberek és állatok közlekedhessenek. 1 u i k állitása szennt a 
Kosawa ezen fL1tóhomokot a víz fölött 2 méternyi magasságban 10 méter 
vastag rétegben viszi át. Szerinte a futóhomok fuvása alkalmával (Flug
sandwehen) a Dunán minden közlekedés be van szüntetve, mert ez egyrészt 
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a nagy vihar miatt, másrészt pedig a levegő átlátszatlansága miatt lehetetlen, 
sőt ilyenkor nagyobb hajók sem mehetnek ezen helyen. Emberek csak 
fegyverzett szemmel igen rövid időre mehetnek ilyenkor a clunapartra, mert 
a szél a futóhomokot itt oly nagy erővel haj~ja, hogy a szabad testrészeket. 
arczot, kezet is megsérti. Másrészt ez orkán oly nagy erővel fú, hogy csak 
erős férfiak állhatnak neki ellen, de ezek is a szél ellen csak rövid ideig 
küzdhetnek. Nők vagy gyermekek a kosawafuvás alatt uem mehetnek ki, 
mert ezeket a szél könnyen felfordítaná. 

xv. 

A XXIII-ik V ÁNDORGYÜLÉS ORVOS-SEBÉSZETI 
SZAKOSZTÁLYÁBAN 

TARTOTT 

E LőADÁ S OK . 
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Dr. Schwimmer Ernö: A bőrgyógyászat befolyása a 
többi orvos-gyógytudományi szakokra. 

Midőn a központi választmány igen megtisztelő felhívásának engedve, 
e díszes körben a szakosztályt megnyitni szeren.csém .van, csábítónak látszanék 
az alkalom rövid visszapillantást vetni az orvosi tudománynak utóbbi időben 
tett haladására; felsorolni az újabb felfedezéseket, vívmányokat, s annak úgy 
elméleti, mint gyakorlati téren beállott változásait. Nem kínálkoznék jobb és 
helyesebb időpont ezen feladat kitlízésére és annak megoldására, mint mostani 
összejövetelünk, hol az ország különböző részeiből a szakférfiak gyülekeznek, 
kik a mindennapi munka keserveitől rövid időre megszabadulva, baráti 
érintkezésben szellemi felelevenitést keresnek egyes tudományos kérdések 
megvitatásában. 

Ily érintkezés újabb lendületet ad nemes mlíködésünk gyakorlásának, s 
mindnyájan azon öntudattal szeretünk tározni e gyülekezetből, hogy a tudo
mányosságnak itt elhintett magvai jó és termékeny talajra estek. 

Más tekintetek azonban visszatartanak e fajta retrospectiv közlemények
től, miután a mai világban minden tudományos haladás, minden nagyfontos
ságu kísérlet, még mielőtt megérett volna, már köztudomásu lesz. A napi 
sajtó és a szaklapok sietve hoznak a nagy közönség elé minden tudni és nem 
tudni Yalót, s nincsen buvárlat, nincs életbe vágó lelet, sem nevezetesebb 
haladás, mi elrejtőznék a világ legtávolabb eső helye s azon orvosok elől, 
kiknél el nem tompult az érzék a tudomány és annak vívmányai iránt. Miután 
egyébiránt a tegnapi nagygyűlésen alkalmam nyílt az orvostant és annak 
változato:,; képeit nagy vonásokban ecsetelni, s a régibb időket épp úgy, mint 
az újabb kort elmélkedésem körébe vonni, azért el szeretnék tekinteni álta
lános vagy napi kérdések előadá8ától, s meg fogja engedni a t. szakosztály, 
hogy olyan tárgyról emlékezzem meg, mely specialis kérdésre vonatkozik, de 
az egész orvostanra visszahatással bir. Ilyen értelemben bátor vagyok felhívni 
a t. osztály figyelmét azon kérdés fejtegetésére: .Mi 1 y e n be f o 1yássa1 
bir a bőrgyógyászat a többi orvos-tudományi :,;zakokra 
nézve.~ 

Orvosi tudományunk egyes :,;pecialis :,;zakai az utolsó évtizeuekben oly 
kil'áló ápolásban és kibővitésben részesültek, hogy azok jelentősége messze 
túlhaladta a hozzájuk füzött várakozásokat. Sok, mai nap nagy tanulmá
nyozás és buvárkodásnak örvendő tantárgy nehány évtized előtt csak mellékes 
szaknak tekintetett. Még a mult század utolsó harmadában a belgyógyászat 
mindazt magában foglalta, mi a gyakorlati gyógytudományokhoz tartozott, 
míg a sebészet csak a mlíveletlenebb és alantabb álló elemeknek engedtetett 
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át. Borbélyok és fürdőszolgák, kik orvosi tekintélyre igényt nem tarthattak, 
osztozkodtak az orvostan ezen ágának gyakorlásában. A kényszer végre oda 
veze~ett, hogy ~ s~bészetet kiragadják ezen alantas helyzetből és magasabb 
f~~sz:nr.e eII!-elJ~~· Mái: van S w ~e te n idejében a bécsi egyetemen a 
kulfoldiek mmtáJara ez ll'ányban törtent haladás, a mennyiben a sebészet 
külön oktatás tárgya lőn, bár csak oly módon, hogy a sebészet a boncztannal 
ös~zek~p?,soltatván, mindkét tantárgy egy és ugyanazon tanár által adatott 
elo. Kesobb a belgyógyászat és sebészet mellé a nőayógyászat is mint külön 
tantárgy vétetett fel. 1:> 

Az orvosi tudományok általánositása a művelődés haladásával és a 
k?molyabb irány. fejlesztésével lépést tartott; és egyes fenkölt szellemek, 
ncmely szakok ki váló munkálása által serkentve, törekedtek azokat a tudo
mány t?mkelegéböl kiragadni: k~vetve az ókor jeleseinek fényes nyomdokait. 
Már H i p p o c r a te s nagy kiteiJedésü és örökbecsű munkáiban különösen 
foglalkozott a sebészet, szemészet és nőgyászattal , épp úgy G a 1 e n u s é~ 
9 e 1 s u s. Tudva levő dolog, hogy a római császárság idejében a sebészet 
igen magas fokon állott és annak egyes vívmányai túlélték a világbirodalom 
fenállását. Mily értékes és fényes adatokat nyujt e tekintetben az ókor orvosi 
története! Sok vakmerő és életveszélyes műtét - mely, mint a jelenkor 
re~~k. hal~dása tekintetik - már évszázadok előtt gyakoroltatott. Az alexan
~nai ~~k~lana~ beható foglalkozása a boncztannal, melyet állatokon liztek, 
erthetove teszi. egyes orvosok merész bebatásait az élő testen. Igy S o r a n u s, 
~ómának leghm~ebb nőorvosa, a méh kiirtását ajánlotta annak rákos elfa
JUlásánál ; E r a s is t r a tus Alexandriából májbántalmaknál a laparotomiát 
végez~e. q e 1 s u ~ idejében, valamint utódainál, a hólyagkő gyakori mütét 
tárgyat kepezte es a hólyagkő szétmorzsolása nem volt ismeretlen. H e 1 i o
d o r u s, a mái: Galen. id~jében gyakorlott koponyalékelést tudományos alapra 
fektette1, valammt Aegmai P ~ 1;1.1. u s a légcsőmetszést. Még sok érdekes és 
meglepo adatot találunk a regi ll'atokban, melyek tanúságot tesznek a gya
korl~~i . oryos!'nd?,~ány n;agas fokáról és azon nemes buzgalomról, mely 
rendunk kepviseloit lelkesrtette beteg embertársaik gyógykezelésében. 

Jogos tehát ama feltevés, hogy olyan korszakban, midőn mindenféle 
nyavaly~ ,~ller: orvosi ,segélyt nyujtani törekedtek, egyszersmind az emberi 
testet e~,o mmden bantalom figyelemben is részesült. A szem, a fül, az 
agy,. a .bornek . kóro~ á~apotai nem csekély gonddal kezeltettek és a mostani 
specialisták mmtakepei már az ókorban nem kis számban díszelegtek. Ezt 
legalább J~lt~hetjü~, midőn M a.r ti a 1 i s X. kötetének 56-dik epigrammjában 
ezeket ~ulonose~ kiemelve találJnk: .Cascellius kihuzza a fogakat - mondja 
a .~a.~yncus költo - :agy kitömi azokat; Hyginus kitépi az ártalma~ pilla
szoroke~; Hermes. legiobban gyógyitja. a sérveket és Eros eltávolítja a bőrt 
elcsufito hegeket. Ott, a hol cosmeticával foglalkoztak az emberek, már 
csaJ>:ugyan i;iagyobb gondot fordítottak a test helyes ápolására és eféle cos
metrcai te~ntet el~ő sorban kétségkívül a bőrt illette. 

. A mm~en.napi mosások és fürdők, melyeket az ókor népei úgy vallási, 
~mt aesthetrcai szempontokból gyakoroltak, mind a bőr tisztítására voltak 
ll'~nyozva ; ~özelfekvő. tehát ama feltevés, hogy a test épségének megtartását 
meg ~zz~l i~ ~yámoh.tották, ho~y a„bőr egészségére nagy figyelmet fordítottak. 
Az orvos~ torte~et mmden l~PJa bo tanuságot tesz arról, hogy a test sokféle 
bánt~lmamak leirásában a borbántalmak sem hiányoztak. Sok helyt felsorolva 
találJuk ~zon kóros állapotokat, rendellenességeket s elváltozásokat, melyek 
~z er:iben ~zervezet külső takaróján fellépni szoktak. Görögök és rómaiak, 
epp ugy mmt aegyptusok, indiaiak, chinaiak, arabok, egy szóval mind ama 
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népek, melyek kisebb-nagyobb m(freltségről tanuskodó irodalommal birtak, 
sok helyütt emlékeznek meg feltűnő észlelési hűséggel ecsetelt bőrbántal
makról és azok kezelési módjairól. De valamint a bőrt, mint az eaész testnek 
nélkülözhetetlen és azzal organicus összefüggésben álló részét tekintették: 
úgy vélekedtek annak kóros állapotai felől is , oly annyira, hoay az utóbbiak 
mindig csak mint belső bántalmak kifolyásai vagyis azokkal grganicus egy
séget képező rendellenességek szerepeltek. Néha lázas bántalmak, majd belső 
vagy sebészi kórfolyamatok egy időben mutatkoztak a bőrön fellépő kóros 
tüneményekkel, de mind annyiszor elválhatatlan összefüggésben levőnek hitték 
egyik folyamatot a másikkal. Hogy a bőr önállóan is megbetegedhetik azt 
vajmi ritkán találjuk felemlitre. ' 

" Lly, évszázadokon . át divó nézetek és felfogások eredményezték azt, hogy 
a borbántalmak tana önállóságra nem vergődhetett; s valamint a bőr beteg
ségeinél az önállóságot szerették tagadni, épúgy az azokról szóló tan csak 
egyéb orrnsi szakok függeléke gyanánt jött mindig tekintetbe. 

Nem te1jeszkedhetem ki e helyen a bőrhántalmakról szóló tan törté
n~lmi. részé~·e, mely az összes Ol'l'OSi tudománynak nagy és érdekes fejezetét 
kepez1. Eleg, ha arra utalok, miszerint a sok és értékes bőrkórtani adat 
daczára, m~ly az újabbkori felfedezések és megfejtések által liiressé Yált 
egy p tomi pap y r u sokban, valamint a szent i rá s b a n, az indiai 
r\_y ,n r - y e dá b ~ n, ~ovábbá ~ görög irók, a római orvosok. úgyszintén a 
kozepkon arabs iskolakból szarmazott munkákban található ha - mondom 
----: mindezek d~czá1:a csak a XVI. század vége felé akadt' két orvos, úgy 
nnnt Mer c u ri alis 1570-ben Páviában, s Rio 1 a n u s 1580-ban Párisban 
~ik. ~ bőrb.ántalmak tanát önálló alapra iparkodtak fektetni. Ezen két, a mag~ 
idejeben ~ures orvos, külön rendsz:r felállitása és az egyes kóralakok tüze
~J3sebb lei~·ása által a dennatologrának tudományos alapitóiul tekintendők. 
Ok vetettek meg az alapot a tan bővebb kidolgozására, a mennyiben azt az 
ö~szes gyógytudományok chaosából kiválasztották. A későbbi s részint a mi 
idő1~kbe is benyuló fran~zia é~ angol bőrgyógyászok, mint W i 11 a n, P 1 u m be, 
A 11.'.J e r t, Ray e r, B i e, C az e n a v e, W i l ~ o n, s mások a kóralakok meg
f~l~lobb felfogása, azoknak természethű leirása, valamint helyesebb és kime
ntobb rendszerek felállitása alapján több mint történelmi becscsel biró mun
l~ál~odás uk. ál~al fejlesz~ett~k a nevezett szakot és neYüket mindig tisztelettel 
fogják emhtem e tan kimü velése körül szerzett érdemeikért. 

Hogy a közel i:iultba1~ nagy hirnévnek örvendő bécsi iskolának egyik 
oszlopa,. H e b r a t~nar, a borkórtant reformatoricus módon új alapra fektette, 
az_- oly ismer.~t~~ t:ny. hogy azt különösen kiemelni fölösleges volna, vala
nunt. azon ko.rnlmcnyt sem kellene hangsúlyoznom, hoo-y a bőrkórtan mostani 
alak:iában legmkább mliveltetik Hebra tanitványai által és fejlesztetik mes
terük tudományos szellemében. 

Mindezen törekvések odavezettek, hogy az újabb korban nao-y megelé
gedettséggel constatálhatjuk, miszerint a bőrkórtan és az azzal rokon viszony
ban álló bujakórtan., a .tudományban mint önálló és rég kiérdemelt tényezők 
fogl.alnak lielyet., Mil~ fontos és nélkülözhetlen annak tanitása, arról még külön 
?lrn.J~.ok !.n~gen~lekezm; Yessilnk előbb egy pillantást azon belső összefüggésre 
es kolcsonos VISzonyra, mely a köztakarónak bántalmai és a szervezet többi 
betegségei között fennáll . 

Azon felfogás, mely szerint a bőrbántalmak mindig csak mint önálló 
és . a szervezet több~ rés~.étől egészen függetlenül jelentkező kóralakok 
tekmtessenek, mely nezet foleg H eb r a által teijesztetett és támogattatott, 
most már nem örvend általános elismerésnek ó · helyeslésnek. Midőn H eb r a, 

~·~~~~~~~~~-------------..... ----------------------------~ 
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működése tetőfokán állva, eféle tanokat hirdetett, s az egész világból hozzá 
sereglett orvosokat ezen saját elméletéről meggyőzni iparkodott, akkor kevés 
buvár és orvos akadt, ki az t'tjabb dermatologia reformatorának szavaiban 
nem bízott volna teljesen és állításait ne hitte volna megdöntbetetleneknelr. 
De könnyen magyarázható, hogy mi indíthatta H eb rá t arra, hogy fényes 
nevének st'tlyával, oly peremptoricus módon igyekezzék megvédeni az általa 
hirdetett nézeteket, s halomra dönteni az ellenkező régebbieket. E kitünő 
férfit't müködési idejének elején még mindenütt uralkodott a .Krasis"-ok 
homályos tana, s a romlott vérből származtatott betegségek mindenütt mint 
az orvosi tudomány alpbája és omegája szerepeltek; alig volt orvos, ki a leg
egyszerűbb küteget, a közönséges s kis gyermekeknél mindennapi ótvart ne 
ügy tekintette volna, mint a természet által a szenvedő javára történt sze
rencsés át.rakódást, mely a belszervezetet mindenféle nyayalyától megszaba
dítja, s melynek elfojtása életveszélyessé válhatik. De miután látták, hogy 
H eb r a nem átallotta ezen idejének legnagyobb auctoritásai által szente
sített felfogások ellen harczolni és a bőrbántalmakat helyileg s pedig 
minden káros következmény nélkül, sőt sikerrel kezelni: akkor már nem 
riadtak többé vissza ily eljárást követni, s mindenben a bécsi mester nézeteit 
fogadták el. 

Míg tehát H eb r a éles szemmel és átható észszel iparkodott a bőr pa
thologiáját felderíteni, annak kóralakjait helyes és sikeres kezelési módok 
által gyógyítani, addig neki nem sikerült egyes fejezetekre nézve, melyek 
mély homályba voltak burkolva, több világosságot vetni. A tiszta helyi ke
zelés czélszerűnek és kifogástalannak· mutatkozik ma is a· bőrbántalmak leg
nagyobb részénél, de abból azt következtetni, hogy a beteg bőr mindig csak 
helyi bántalmat képvisel, s annak a többi szervekkel bensőbb összefüg
gése nincsen, nem lehet. E tekintetben mutatkozik H eb r a rendszerében 
és gondolkozási módjában némi hézag, melynek pótlására a jelenlegi szak
emberek serényen munkálkodnak, a nélkül azonban, hogy visszaeséstől kellene 
tartani ama tanok felé, melyek a metastasisok s krasisok megnevezésével 
elég jellemzők valának az orvosi tudományban. A mai kornak rendelkezésére 
álló tudományos eszközök, mint a kisérleti élet- és kórtan, a fejlettebb vegy
és szövettan, mind megannyi vizsgálati módszerek, melyekkel felfegyverkezve 
ezen kérdések oly mócloni megoldásához foghatunk, a rninőkbe belebocsát
kozni még két évtized előtt nagyon nehéz lett volna. 

Egyes szervek már élettani mlíköclésöknél fogva oly viszonyban állanak 
egymáshoz, hogy az egyik visszahatással bír a másikra. Ilyen viszonylagos 
álla1rnt létezik egyfelől a bőr, másrészről a t ü cl ő és vese közt, a mennyi
ben mind a három szerv a légzést és az elválasztást közösen és helyenként 
felváltva végzi. De azért ezen szervek közötti vi~zony kóroclailag még sem 
áll fenn oly módon, hogy az egyiknek megbetegedése okvetlenül a másiknak 
mlíködési zavarát idézné elő, habár a bőrnek egyes kóralakjai ,származtathatók 
is az emlitett szervekből kiinduló pathologicus állapotokból. Jgy tudjuk, hogy 
v e s eb á n t a 1 ma k néha nagyfohí. pruritussal, t ü cl ő b á n t alma k heqrns 
vagy urticaria kitöréssel járnak. A gy o m o r, a b é 1 c s a t o rn a, a m á j 
még jellegzetesebb bőrbántalmakat szoktak okozni, melyek vasomotorikus 
alapon nyugszanak, így az egyes e r y t h e ma és r o s e o 1 a alakok, a cs a-
1 á n k üteg és a bőr beidegzésében rejlő viszketegség. · 

Egyes esetekben alkati bántalmak bőrmegbetegedéssel járnak, így a 
di ab e te s folytán nemcsak a már említett angioneuroticus kóralakok lép
hetnek fel, hanem még eczematosus folyamatok, továbbá szétszórtan mutat
kozó vagy a testnek nagy részét ellepő kelevények, a bőr egyes helyein fel-
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lépő elüszkösöclések stb. Gümőkóros, ugyszintén ch 1 o r o tik u s és 
vérszegény s é g i állapotoknál a bőr elszínesedése feltünő lesz, a meny
nyiben a köztakaró majd cyanoticus, majd sárgás színt mutat, mely szín
elváltozás a tapasztalt orvost könnyen az alapbántalom kiderítése- és felis
merésére vezeti. A szívbántalmak közül az e n do c a r dit is u 1 c e r o s a 
egyes nehezebb eseteinek felismerése néha elősegíttetik ta1jagos kitörések 
által. A környi valamint a központi idegrendszer bántalmai a 
bőrnek nemcsak érzési képességét változta~ják meg, itt a na est h e s iá t, 
ott h y p e r a est h e s i át vagy p ara e s t h e s i át okozván, hanem még oly 
kóralakok kitörését is eredményezik, melyeknek idegkórtani eredetéhez kétség 
már nem is fér, mint p. o. a z o s te r alakok, a gangra e ri. a c u ti s, mely 
az agy- és gerinczvelő st'tlyos bántalmainál konstatálható ; a ma 1 u m p e r
f o r a n s p e di s, nem is tekintve a bőrbántalmak nagy számát, mely t'tjabb 
időben, mint t r o p hon e u r o ti c u s b őr b á n t a lm a k, nemcsak a szorosan 
vett szak-, hanem az összes gyógytuclományban mind nagyobb tért és 
elismerést tudtak maguknak kivívni. 

A mi a p ara s i ti s m u s t, mint kórt okozó tényezőt illeti, itt első 
sorban - eltekintve a gombás bántalmaktól - azon heveny és idült kü
tegekről kell megemlékeznünk, melyeknél a szövetben épúgy, mint a 
vérben a micrococcusok egy bizonyos neme rendesen kimutatható. Ha ezen 
alakoknál kóros vérvegyületről szólanánk, akkor ez utóbbi már nem, mint 
acrimonia vagy cruditas sanguinis szerepel, hanem mint idegen test, azaz 
hasadó gombák által fertőzött folyadék, mely az egész szervezetet befolyá
solja, helyenként lázt okozva, s a köztakarón jellegzetes kivirágzásokat idézve 
elő , mint a himlő, a kanyaró, a vörheny és a k üteg e s hagy
m á z; vagy mint igen hosszadalmas és idült bőrbántalorn foly le. mint a 
lepra, a bőrtuberculosis, a rhinoscleroma és a bujakórnak 
változatos és sokféle alakja. Bár ez utóbbira nézve a parasitaricus természet 
még nem minden kétely felett állónak látszik, mindazáltal annyi összevágó 
lelet támogatja e feltevést, hogy annak végleges megerősítése alig látszik 
kétségesnek. 

Az eddig megnevezett kóralakokkal nem merítettük ki a bőrbántalmak 
hosszú sorát, melyek belső kórállapotokkal kölcsönös viszonyban állanak; 
sok oly bántalom létezik még, melynél az egyes tünemények oly ö~szhang
zást tant'tsítanak a kérdéses összefüggést illetőleg, hogy lehetetlen azt el nem 
ismerni. Né!Ja ci,;ak közvetett módon erősíthetjük meg a feltételezett viszony
lagosságot. lgy pl. nem ismeijük a p s o r i a s is, a pit y r i a s is, a de r
m a tit i s ex f o 1 i a ti v a, a li ch e n r u be r és li ch e n p 1 a n u s kórok
tani lényegét és az abból netalán magyarázható fellépési és visszafejlődési 
indokokat, de másrészt egy oly szernek vagyunk birtokában, mint az arsen, 
mely beh;őleg adagolva az említett bőrbántalmakat gyógyítani képes épp oly 
biztosan, mint a külső szerelés, helyenként még biztosabban. S míg az arsen, 
directe csak itt használ, addig más idült és nem parasitarikus bántalomnál 
teljesen cserben hagy. Ha tehát belsőleg nyujtott szerrel képesek vagyunk 
külső bántalmakat gyógyítani, akkor a kérdéses összefüggés legalább ez 
irányb~n tényleg fennáll. 

Osszegezvén tehát a jelenleg ismert adatokat, oda jutottunk, hogy 
a régente feltételezett vérromlás, mint a bőrbántalmak kórboncztani mozza
nata helyett inkább az idegrendszer köz1retítését kell elismernünk. Ez irány
ban nemcsak az előbb felhozott kórodai tapasztalatok szólanak, hanem 
a sok értékes és nevezetes lelet is, melyek egyes ideggyógyászok, mint : 
Charcot, Erb, Ziemssen, Weir-Mitchell, Eulenburg, valamint 
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egyes bőrgyógyászok által gyüjtettek. Csak Bar e n s p r un g, Le 1 o i r, 
A u s pit z, Vid a 1 és saját kutatásaimat hozom fel, melyek mind alapját 
képezik ezen újabb tannak, a melynek kiegészítése és kikerekítése napról 
napra halad. 

Ime dióhéjban összefoglalva azon adatok vázlata, mely a bőrbántalmak 
és eg:yes belső szervek ~órállapotai között fennálló viszonyról szólanak. Akár 
a tenmbeles szervek. mmt a tüdő, a vese, a máj, akár a vérnek fertőzése 
hasadó gombák által, akár az idegrendszer működési, vagy csak molecularis 
egyensúlyának zavara bír hatással a bőrnek kóros eltávozására mindezen 
~ényezők ~·,eális . alapot képezn~k sok homályos pont kiderítése és ~még 1-2 
evtized elott ahg ertelmezheto feltevések megmagyarázására. 
. s .. most, mi~,lőtt előadásomat befejezném, legyen szabad felhívni becses 
tigyelmuket ~z el_oadottakb,61 vont tudományos következtetésekre, s kiemelnem 
a dermatologia tenyJeges ertékét a többi orvosi szakokkal szemben. A sok 
é~ 11!-inde~féle teijed~ szálak, ~1elyek a bőr betegségeit egyéb szervek beteg
segei~el osszekapcsolJák, elég mdokúl szolgálnak arra, hogy egyiket a másik
ból ki ne rekeszszük. Ha tehát a bőrkórtant jól akaijuk érteni szükséO'es 
hog~ a gyógytudomány többi ágában is jártasak legyünk, s az~kra rni;clig 
kello módon refiectálhassunk. E tekintetben az ano·ol valamint a franczia 
is.ko~ák sok ~évedésük daczára sem tértek el a hely~s 'iránytól. A különben 
chc~ere.tre meltó törekvés, a speciálitást a legnagyobb mértékben tökéle
t~s~,tem, egxeseket azon túlzásig vitt, hogy a többi szakokkal többé nem 
torodve, saJát terükön kivívott némi sikerek árán elmaradtak az összes tudo
mány ha~adását?L De a speciálitásnak egyoldalú ápolása megboszulja magát, 
~ mennyiben he~agokat hagy maga után, melyek előbb-utóbb mégis p9tlásra, 
illetve az ~lmellóz~tt többi tanok utólagos elsajátítására késztetnek. Eppen a 
der~atologia e tekintetbe leginkább szolgálhat példákkal, melyek a szakok 
közti kölcsönös érintkezést legjobban illustrálják. Ki volna pl. képes bujakóros 
tüdő- , és béllob~t'. vagy bujakóros máj daganatot, meg a tabes dorsualis 
gyóB-yitható alakJmt helyesen kórismézni, ha uem birna jártassággal a spe
ciahs szakmában épúgy, mint az általános gyakorlati gyógytanban? Milyen 
haladást constatálhatunk a p ok 1 o s s ág tanában, a 1 u p u s kórtani fogal
mában, a p e mp híg u s a c u tus megítélésében, mióta a micrococcusra 
vonatko~,? kutatá~okat a bőrbántalmakra is tudjuk alkab~1azni; és mily nagy 
hordere.1u eredmenyeket várhatunk még az élettan elméleti, valamint az 
idegkórtan, és vele kapcsolatos villamosság gyakorlati alkalmazásától a hőr
kórtanra nezve. Szakunk tehát, mint ezekből látjuk, nem mellőzte, sőt inkább 
kereste a többi gyógytudományokkal való érintkezést, s habár H eb r a óta a 
~ezelési módokban önálló álláspontra igyekeztek leginkább, azért a tudományos 
I~~á~y. nem lett szem . elől tév~szty~, ~s, ezen irány mai nap még jobbban 
fuzodik a dermatologia további feJlodesehez, mint valaha. 

Végül engedjék meg t. kartárs urak, ha gondolatmenetem fonalán önök 
előtt még ~gy. óhajnak adok kifejezést, mely nekem nem annyira az egyetemi 
o~t~~ás,„rn,rnt ~nkáb? a szenvec}ő emberiség, ügyszintén a bőr- és bujakórtan 
kmrnvelodese erclekeben már reg hasznosnak és üdvösnek tiínik fel: hogy 
ezei; nagyf_ontoss~gú szaktudomány az országos egyetemeken nagyobb támo
g,at~sbm; ~:e~.zesülJö~ azok. részéi:ől, kik ~azánkban az orvosi tudomány eme
lese~ szivukon hordják. Hiszen ismert teny, hogy az eO'yetemi tanulmányok 
?efeJeztével az orvosok igen jelentékeny része nem bír 

0
ezen szakmában kellő 

J~rtasság~al,. é~ ~~jékozottságga~, a mely pedig a mindennapi gyakorlat 
kovetelmenyernel fogva nagyon klvánatosnak mutatkozik. Sőt a tanuló ifjúsáo· 
azon része, mely saját jószántából törekszik; ezen szakma elsajátítására, ne~ 
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tán~ogattatik kellően ~zen dic~éretes buzgalmában. és később alig sikerül 
neki ~z elmulasztott hiányt legJobb akarat mellett is helyrepótohii. Mennyire 
máske~t vannak e tekintetben a viszonyok külföldön, hol pl. Anglia- és 
F.rancziaországban e szakmák már évtizedek óta rendesen oktattatnak s a 
vil,ágnak l~,gpracticusabb népe, az amerikaiak annyira át vannak h~tva a 
szoban levo tantárgy fontosságától, hogy ezen oceánon túli hatalmas köztár
~a~ágnak minden, egye~emén rendes oktatás tárgyát képezi a bőr- és buja
kór tan. Hasonlókepen all a dolog Olaszhonban, s nem kevésbé üdv-ös viszo
nyok létezne~ N émetho_nban, hol nemcsak a nagy egyetemeken, mint Berlin, 
Boroszló, Munchen, Lipcse, Strassburg stb., bőrkórtani tanszékek állanak 
fe~n_, hanem még a kise~b, egyet~meken is, mint Bonn, J ena, Erlangen, s 
Gie.ifswa.lclban buzgó tamtasnak orvend e szakma. A monarchia másik felére 
p~di~ ah~ ~ell utalno~1_, .miután világszerte ismeretes, hogy a bécsi iskolának 
bor~ortam renyes tr~ditiói .folytatásukat találják e szakma hlí és serény ápo
lásaban, i;ug Ausztna másik öt egyetemén a bőr· · és bujakórtan rendszeres 
oktatás targya. 

Hazánkban, hivatalos kimutatások szerint csak a kórházakban évenkint 
60,--70000 bőr- és bujakóros beteg keresi gyógyulását, s ugyanily vagy 
meg nagyobb számban fordúlnak elő ily bántalmakban szenvedők kik kór-
házon kívül vannak 01vosi segélyre utalva. ' 

F?n~os-e már, most ezen sza~mának elsajátítása? 
, . Kivanat?s azert, h,ogy a hazai egyetemek regeneratora, fennkölt szellemü 

hazi ;~run~, kinek venclegsze~·etet~,t mostani összejövetelünk helyén éhezzük, 
~ma szavai: m~lyek nehány ev elott hangzottak el a parlamentben. miszerint 
o „maga .k1vánJ,a, "hogy a szóban levő szakbeli oktatás pótoltassék", minél 
elobb telJesülnenek. ·, 

Dr. Bécsi Gedeon: Magas kömetHzéseim és a sectio alta 
jövője. 

Vidékünket tisztelvén meg XXIII. vándorgyfüésök helyéül kötelessé
gemne.k tartottam legközelebbi sebészi mííködésem azon részét :diutatni ]Je 
mely Jelenleg az összes sebészeket élénken foO'lalkoztatja s mely téren hazai 
sebészetünknek is kiváló hely jutott. b 

Ha ,mint vidék.i sebés~, kinek az orvostan majd minden ágát fel kell 
gya~or~ataba karolnu~ s kmek lef5tö?b idejét a mind.ennapi kenyérkereset 
emeszti fel;, n.em nyujtha,tok v:ilami Újat s úttörőt, legyenek elnézők s a jobb 
után való oszmte törekvesem csekély eredményét méltányos jóinclulatu mél
tánylásukba ajánlom. 

A kőrniítétek történetében visszatükrődzik az emberiséo· miívelődési tör
ténete. Valószinüleg legelőször titokszerüen ható szerekkel .lrisértették meO' a 
~~,nek, eltávol~tá~.át ~ hihetőleg a, kő a gáton keresztül történt kigenyeclésé~ek 
es~lelese, ,:eh,~~ on~entes gyógy~ilasa adta meg az első imvulsust a gátmet
sz~sre. ~ogyuJt~men~e~i:- egy pipaalakú phospbat-köve ily úton esett ki (1860) 
egy, 18 eves legeny gatJan keresztül a hólyagból, évek során át húzódott kínos, 
fekelyes kórfolyamat segélyével. 

A hólyagkövek eltávolítása századokon át csak két véres uton történt 
a hólyagnak e,lébb csak a fenekén ( oldalmetszés), később a tetején ejtett sebein 
(magas metszes). Az ó- és középkorban csak az oldalnrntszést g-yakorolták; 
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F;anco .. Péter vol~ .~z első, ki ~gy az oldalmetszésen ki nem férő tojásnagy
sagu kovet a famzulet felett eJtett seben át távolított el óva int azonban a 
kőnek ezen uton való kihuzásától; s miután Cheselden 

1

által (1688-1782) 
a~ oldalmet~zé.i:; boncztan.i alapra fektetett s ez a vándorkőmetszők egyedüli 
but~k~ból. ki vetetett s mrntán a mult században Vacca Berlinghieritől (1812) 
a kozep, es Le Drant által a két oldalu metszések feltaláltattak s a gátol
dalmetszés annyira javíttatott, hogy kisebb köveknél a sértés csekélyebbé s 
ezen. uton a nagyobb kövek eltávolíthatása is lehetővé lőn, úgy látszott hogy 
a gatoldalmetszés uralma örökre meg van alapítva. ' 

Az.onba~. ~ XVIII. században Douglas angol (1719), Moraid franczia 
(1727) :s. ProblSch (172.6) német sebészek megkezdték a magas metszés 
gyakorlasat, melyne~ a geny és húgy lefolyását illető hátrányait Frere Cosma 
~~y a magas m~tszeshez toldott gátsebbel igyekezett elháritani. A kőnek 
H~~telen, a ten?eszetes uton való eltávolítása századunk vivmánya, mert bár 
mar. Leo császar korában s a XV. században eszközöltettek részint kőmetszők 
rész~nt .magok . a kőbetegek által egyes kőfurási , reszelési kisérletek s má;. 
G:1;mtbmse~ baJ?r (181~), Fournier franczia (1827) és Elderson skót orvosok 
aJ.a~lotta~ es csmáltak is hullán kőmorzsolá:st, de azt legelőször élőn 1824-ben 
Cmale vegezte, megelőzvén ezt 1815-ben saját, 1822-ben Amussat és 1822-ben 
Leroy D'Eteolles kisérletei. Jelenleg a kőműtét következő módszerei alkal
mazta~nak: le.ggyakr~bban az oldalmetszés a gáton és ennek válfaja a közép 
n~ets~es, ezu~.an a .kozúzá~, 1;Ilint nem véres kőműtétel s ennek egy ülésben 
~egzes s. a tormeleknek kisz1vattyuzása által javított módja, a litholopaxia, 
es leggyerebben a magas metszés. 

„ „ ~ em is lehet a~ másk.ép, mivel G unt h e r i g, de azóta is ezen három 
komut:tnek al~almazasa maJclnem megdönthetlenül volt meghatározva. Közép 
n~g7sagu kemeny köveknél, különösen gyermekeknél, tehát a legtöbb esetben, 
k1veve h~ a gát beteg volt, vagy a kő be volt tokolva az oldalmetszés javal
tatott; kis és közép nagyságu, lágy kőnél leginkább f~lnőtteknél, e<tészséges 
hugys~:rvek mellett a kőzuzás lépett érvényre ; csak a nagy köveknél, melyek 
sen~ komorzsolóba foghatók, sem az olclalmetszés nyilásán nem voltak eltá
vohthatók, betokolt köveknél s ak~or, ha a húgyszervek betegsége jelentékeny 
~ ?l~, .alkalma~tatott az ?lclalmetszes. Az oldalmetszés .ezen fölényét először 
1.~~1s:ge a~apit.á m~g, m~vel ~zen műtét századokon át egyedül müveltetve örök
seg~~p s~allt ivadekról ivadekra, ezután classicitái:;a és typicu::; régzése, czél
s~.e1::1~n kido}g~zott mlíszerek segélyérnl végzett minden mozzanata, tüzetesen 
koruhrt fogasa1, melye~ egyszer elsajátítva gyakorlás által kiváló ügyességi 
fokra emeltethettek, (lnszen az előbbi századok kőmetszői boncztani ismeretek 
~élkül.i ván~lormesterek vol~ak) .. To~ább.á m~galapítá elsőbbségét a régihez 
'aló I~~aszko~ás ,; me~·t s~beszet1 elonyei, t. i. hogy a genynek es húgynak 
kedyezobb lefolyast ?1ztosit, hogy gyorsan végezhető, hogy müszerek által 
l;atarvonal?zo~t seb~ese egyszeri~bb, hog~ a hólyagköri sejtszövet és hashártya 
altal.a ke~esbe veszelyeztetik, ahg állhatJák ki az elmélet kritikáját; árnyol
clala1 , pedig .. számosak .ezen mütét módnak, mert a sebnyiláson csak bizonyos 
nagyságu kovek távohttathatnak el s az eltávolíthatók is a hos::;zú sebc::;a
to1:na„ különösen a dülmirigytáj nagy zuzását okozzák, nem biztosít, viss'la
e~~stol, bet?~ol~ kövek ~l~ávolításátr ritkán teszi lehetővé, hogy a kőnagyság 
Leves becsles.en~l ~eáh~ntJ~ a betegre még a magas metszés vagy kőzuzás 
~~ll~m~tlensegei~ is. Es vegre az egész mütétet sötétben müködő mlíszerekkel 
tortenven, a se))eszt sok v~letlenségnek, különösen a hólyagür eltévesztése 
n~~ll.et~ a gát ~s ~ólyagkön szövetek. .dülmirigy, hashártya, végbél stb. meg
;;ertesenek teszi kl. Egy szóval, a sebeszt kényszeríti bizonyos gépiesen tör-
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ténő fogásoknak elejétől végig való betartására s igy ennek szabad akaratát 
nyügbe Yeri s e mellett czélja elérését, még a segéd jóakaratától is feltéte
lezi; de a jelen sebészet világánál tekintve , legkirivóbb árnyoldala az, 
hogy az asepticus kötés ennél nem alkalmaztathatván s príma intentio el nem 
érethetvén, a beteget legfeljebb a nyitott sebkezelés hátrányaiban részesitheti. 

Hogy a sebészek a kő eltávolítását megfoghatlanul nem a magas met
szés által kísértették meg leg·először s hogy ellenkezőleg a magas metszést 
egész a legújabb időig (Günther) csak a legnagyobb szükségben való expe
diensként tekintették, ez különösen két a magas metszés helyével összefüggő 
körülménynek, a hashártya sértése és a húgy-beszüremkedés rémeinek 
tulajdonítható. De ha már a régi sebészet is képes volt szükséo· esetén a 
húgyhólyag kitágítása és ennek felbuzása által liasbártyától szab~d hólyag
felületet nyitni meg s ha a savanyú húgynak a sebre való ártalmatlan beha
tását ismerve a magas hólyagmetszés sebcsatornáján a húgy átfolyását nem 
tartá oly életveszélyesnek, a minthogy a magas metszést szükségből gyako
rolta is, akkor a jelen sebészet a húgyhólyagnak, a húgycsőn vagy a hasfal 
sebén át való alagcsövezésében, ennek asept. gazevali kitömésében, de külö
nösen a hólyagvarratban, legroszabb esetben a hólyagsebnek a liasfal sebé
liezi varrásában egyrészt, másrészt a hólyagnak fertőztelenített oldatokkali 
kitágításában, a végbél tömeszelésében, a hólyagnak és sebcsatornának asept. 
szerekkeli irrigálásában oly segédeszközökkel rendelkezik, melyek a magas 
metszés sebzési veszélyeit ad minimumra reducálják; mig hasonlót oldalmet
széssel tudva és aka1'\'a sem értünk el, de meg sem kisérthetünk. 

Az oldalmetszésnél ugyan a sebcsatorna falait képező egyes szö\'etré
tegek szorosabban yannak egymáshoz kötve mint a magas metszés sebcsa
tornájának rétegei; de az oldalmetszés hosszú és szlík csatornája, a rajta az 
újjal és müszerekkel többször történő be- és kijárás, leginkább a naO'yobb és 
érdeseb~ kövek erőszakos áthuzása által oly zuzást és rongálást 

0

szenved, 
h.ogy szmte alkalmassá lesz a húgy beszüremkedésre és a külömbnél külömb
fele sebbacteriumok tenyésztésére. Vagy hatalmunkban áll-e talán ezen sötét
b~n ~é_s-zett. műtétnél a hashártya kikerülése? yagy a hólyagköri sejtszövet, 
dulmmgytáJ, medenczepólya, az itt futó viszes fonat, nagyobb üterek, a 
maghólyagcsák s a végbélnek kimélése? vannak-e ezen czélra minden viszo
nyokhoz alkalmazott mífazereink? Nincsenek! Vannak-e erre a sebésznek 
táblázott mértékei? Nincsenek! A megsértett hashártyát be lehet-e varrni? 
A vérző üteret alá lehet-e kötni ezen mély és szlík sebcsatornában? Nem! 
3őt ellenkezőleg a mí:ltét egész sikere a véletlentől függ s a mütő gya
korlottságával szoros összeköttetésben van. Ellenben a magas metszésnél a 
véletlenül megsértett hasl1ártya összevarrbató s ezen sértés a hólyaO' meg
nyitása előtt nem is bir nagy jelentőséggel, sőt a hólyagmetszés után°történt 
veszélyesebb hashártya sérülése, a mely a betegnek felébredésekor járó eről
k?dése, yagy talán a ~egéd újja, vagy miiszerei általi repesztés folytán jött 
letre, mrnt ezt második esetemben megértem, nagy vigyázat mellett mindio· 
kikerülhető. De még azon ritka esetnek is, midőn a hashártya lobos termé~ 
nyel a symphisis háta mögött van rögzitve s fel nem tolható, - az újabb időben 
el vették a mérgét az által, hogy a hashártyát elébb lefejtik és csak azután 
nyitják meg a hólyagot. Egy az asept. aera előtt végzett magas metszésernnél 
találkoztam 0·73 m. átmérőjü és 200·0 gr. nehéz phosphorsavas meszes kővel. 
mely esetben a hólyag már a nagy kőnek csak tokja volt s 1'wy ez mint a 
Yesék elveszték élettani jellegöket. 

0 

Bizonyára, ha az egyes kőmlítétek történeti jogától eltekintünk s azt 
a kérdést vetjük fel: melyik kőmfftési módszer a legéletrevalóbb? azt kell 
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felelnünk, hogy a magas metszés, mert általa minden húgykő eltávolítható, 
lehetetlen~és·e~, ~llenjavall~tot nem ismer, míg az oldalmetszés fekélyes 
gátnál, csipizuleti zsugor Jelenlétében és minden nagy és betokolt kőnél 
t~hát s.okszor nei~ a~kalarnazható, sőt a. m~tőt még:, a Kern esélyének i~ 
k1tehetI, hacsak zsebeben nem hordoz mmd1g eo-y kovet · de ha a mao·as 
rnetszés.t , csak ~, hasl~árty~ sérthetés réme fos~taná meg· tökt\letességétől, 
evyel ln~alt felnotteknel, kiknél a hashártya mélyebben fekszik az oldalmet
szes ne~ IS ,m.eg l.rnl~ ~ü!,zcl~nie, .még pedig roszabb viszonyok között. Az oldal
~etszes rnegis lneleg1t? sikerel. melyek kivált gyermekeknél érettek el elte
~mtl'e attól. hogy a siker nagyobb számokból vonathatott ki, talán ~unan 
IS magyarázhatók, h_ogy az oldalmetszés által a legtöbb esetben a J1 úaycső
uek .csak ,hártyás res~e, nyittatott meg s így a legtöbb sectio lateralis 
tulaJdonk:pen . csak kozepmetszés. ma.~·adván, a viszérdús clülmirigykörnyék, 
a m~clenc~,epólya_ s ~ l:iashárty~ ~nk~n1ltete~t. Nem akarom ugyan kéts~gbe 
v.on?I a kometszes r~,gibb stat1stikáJának lntelességét, de mint minden sta
t1.sbka, mel~. e_gys~~rueit a végsikert méri, s a betegség kezdete, mütét és 
k1me1~et~l koze eso s~ámtalan körülményeket nem veszi számba, sántikálhat. 
Annyi_ b1zonyo~,a n álh~lrntó, hogy az ösmert régi javallat mellett, az oldal
~1rntszes kedve~obb , _mi_g a n;iagas a ros~ahb köriilrnények között jöttek alkalma
zásba, nagy koveknel es le~·rnkábh felnotteknél használtattak, kiknél a vese és 
h6_lyag utólagos hán~almm már a mütét sikerét meo"hiusító fokot értek el · 
m1g a_ gy_ermekkor k1 sel~b. köveinél az oldalmetszést

0

végző mlítő ezen szerl'e~ 
ket meg JÓ állapotban en. 

, , A seuésze~ an.tisep_ticus aerája óta a mértéknek, melylyel valamely sebészi 
mÍltet, becse !n~retik, lenyegesen meg kellett változnia, a miut megváltozott 
az egesz se~csz1, &·onclolk~_zás ; ,me1~t míg a, .1~égi sebész munkája, hogy Volk
mann ,~zavaI~al eljek,. aJoldmüvesevel, az UJe a gyároséval hasonlítható öss?.e, 
az c~so11e~ sikere az. IdOJár~s véletlenségétől függ, mig az utolsónál az előre 
rneg:~llaJ?1to:t terv b~z~os "kifolyás,a s J?iután a régi franczia sebész "je vous 
ope~e Dieu~ .. vous ~1d1ra. mondasa reg megszűnt megnyugtatólag hatni a 
sebesz lelki~srneretere; Jele1:~eg kérclésünknek így kell hangozni: melyik 
uton . s_za?~d1tható meg a kobeteg sebésúleg állandóan és legbiztosabban 
betegsegetol? Felelet: azon , melyet a sebész, mint leo"biztosabbat előre 
meghatározhat. 0 

. Ig~z ugyan;, hogy az olclalgátmetszésnél és a kőmorzsolásnál is terv 
s~ennt J~rtak ~. J_~rnak el a sebésze~ s el is érték czéljokat, de az antisep
~~ct~~ seg~deszkoz?k melle~t ~ ~ent ki~ü~ött czél csak a magas metszés által 
J,JSeielhetik meg Jogosan es enk el tökeletesen · mert ez 

a) biztosítékot nyujt, hogy a hólyagban kő vagy kődarab nem marad 
vissza; 

, b ~ mert. a műtét minden részlete a míitő szeme előtt történvén. a seb-
zessel Járó mmden veszély elkerülhető. ' 
. .c) m~r~ lehetséges lévén az egész sebben h6lyagvarrat mellett prima 
rnt~nt10 elerese (Albert-Autal stb.) vagy a sebnek antisepticus kötözése 
(Dittel-Tendelenburg stb. stb.) a beteg a seb járulékos beteo·séo"eitől rnea-
óvható; "' o o 

. cl) me,rt a pr~ma inte~tio meghiust~lása vagy meg sem kisértése eseté
ben is: a hugybeszure~1kedes ,a sebcsator~rn rétegeinek az alatti összetapadása 
(Albelt) vagy a seb tomeszelcse által meg rnindio- rneo·akad:ilyozható s véo-re 

e) mert ezen módszer leginkább felel meo· ~ jele~ sebészet méltósá~-1L-
nak s ezze~ aun~k. ujra felvétele az utolsó iclő°ben követeltetik is, mi~ "'~z 
oldalmetszes a regI mesterek kihaltá1'al ezután mindig ritkábban leend alkal-

Hl1 -

mazva. Bergmann, Volkmann s többen már el is pártoltak tőle s az ez évi 
sebészi congressuson a német sebészek már megtagadták tőle a létjogot is. 

f) A fentebbi mértéket a kőzuzás sem üti meg, - hiszen ha lehet
séges volna minden kőbeteget kövétől zuzás utján megszabadítani. úgy ezen 
vértelen módszer mellett a többiek csak történeti érdekkel hirhatnának már 
ma, annyirnl is inkálJh. mivel a kőzuz::ís a beteget a legkevesebb ideig teszi 
rn unkaképtelenné. A kőzuzás ugyanis nem minden kőnél s nem minden 
húgyszervnél alkalmazható, kivitele nem yeszélynélküli , a rnííszerek és kőda
rabok a húgyutakat és hólyagot tetemesen megsérthetik. és végre sikere 
sem biztos, mivel kő törmelékek ki Yiszamaraclása uem lévén kikerülhető nem ÓY 
a visszaesésektől; - de a középgátmetszés sem alkalma s erre, mert bár 
csekélyebb rnütői sellzéssel jár. miután csak a hűgycső hártyás részét érinti 
élese11, s a clülmirigyes részt csak tompán tágitja, még sem mondha~ó oly 
jelentéktelennek, boo-y hátrányai mivelését csak egyes alkalmas esetekre (idegen 
testek, kis kövek) ~e szorítsak, s ezen javallat áthágóit a l1ólyagkőri seJt
szövet és hashártya megsértésének ki ne tegye, bár j elenleg még az oldal
rnetszéssel sem emelkedhetett vele egy rangra; bár az utolsó évtizedben döntő 
oldalról (Volkmann, König stb .) tett ajánlatok követkeitében használata ter
j edni kezel. 

Lássuk most az egyes Yéres kőmlítétekkel elért sikereket, mert "grau 
ist alle Tbeorie". Legelőször is az olclalmetszését: 

1) Keith 2478 eset közül általában 15°/t\ halálozást 
felnőtteknél 23°fo 

gyermekeknél 8·8°1o 
Norfolf és Nonict 704 eset közül általában 130/o 

hosp. felnőtteknél Hl°fo 
gyermekeknél 7°1o 

Fergusson 110 eset közül felnőtteknél 3011/u 
gyermekeknél 3·8°fo 

Thompson 1827 eset közül felnőtteknél 200/o 
és gyermekeknél 8·3°/0 

Saját 110 esetei közül feln őtteknél 35·4°/o 
Budapesti gyermekkórh. 19G eset közül gyermekeknél S'•/o 

1) Pozsonyi áll. kórh. 20 eset közül felnőtteknél 170;11 
~) Dr. Arn. Schmitz 11 eset közül gyermekelmél 18·2°1o 

összesen 5452 
jegyzettek fel az antisepticus aera előtt; ezután a középmetszéséit: 

Allaszon gylíjtem. 139 eset közül 13 halottat tehát 9·3°/0 halálozást 
Buchanon " 60 9·3°/0 

Leicester Infyrm 20 1 5°/0 

Dolbeau 55 16° I 0 

'rhompson 11 4 " 36·3°/0 

Antal tnr 7 1 " 14·2
11

/ <>, 

" 

halálozást mutatnak ki; végre magas rnetszéséit: 

1) Dr. Kanka. 
2) Az összes statisztikai aclatok Dr. Arn. Schmitztől (Arcb . för Klin. Chirurg. 

XXXIII. TI.) vétettek át. 
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l~alában _ , Felnőtteknél Gyermekeknél 1 

l Lset 1 halál. °lo 1 eset 1halál. 0
/ 0 eset 1 halál. 0/o 

1~~~~~~~~~~~~~~~;..-~~-.;-

Günther 1861-1881-ig . l 257 , 23.7°1o 1 54 
1 

44.4°1o 59 1 20.30/o 

Flury 1851-1878-ig . . .. 1 921 

Garciii 1879-1883-ig. . . 94

1 Dulles 1861-1875-ig . .. 364 

32.6°1o 

24.4°1o 

28.2 

Ujabb mí.ítők ... . · ... . ... 
1

110 j 21.7 

Összesen: 1 \H7 \ -

derítenek ki. 

37 

48 

231 

46 

1-=-

48 20.8°!u 

43 

32.4 133 2P/0 

19.6 55 23.6°/0 

- 1 
Ezen statisztikai kimutatásból kitiinik: hogy mind a három kőmlítétnél 

találkozunk egyes mlítők magas halálozási százalékával, Fergusson oldalmet
széseinél 30°/0 -al, Thornpson középmetszéseiuél 36°Jo-al- és Flury magas met
széseinél 48·6°fo-al; továbbá hogy kisebb számokból nem biztos következ
tetést huzni, de a magas metszés balsikerei, úgy felnőtteknél, mint gyerme
keknél (legrn. 48·6°/0 , legalacs. 1411

/ 0), annyival felülmulják a középmetszés 
(legm. 36"/0 , legalacs. 5"/0 ) és oldalmetszés (legrn. 35·4"/0 • legalacs. 3·8 i/0 ) 

balsikereit, hogy ezen alapon a magas metszés többé szóba sem jöhetne. -
Azonban ha meggondoljuk, hogy ezelőtt a magas metszés csak a legsu

lyosabb esetekben alkalmaztatott, s ennélfogva l1alálozási százalékának csak kis 
része róvható fel a műtétnek magá.nak, mig annak nagyobb része a szövődmény i 
vese és hólyagbajoknak irható terhére; s hogy a fenti halálozási arány kisebb 
összegből vonatott ki, rnig ellenkezőleg, hogy a gátoldalmetszés halálozási 
arányának nagyobb összeg szolgált alapjául és hogy az oldalmetszés nem 
mindig a legkétségbeejtőbb eseteknél alkalma:1.tatott; nem kell elcsüggednünk 
a magas metszés fent sorolt előnyei mellett annak jö\·ője felett. 

Részemről szövődményes oldalmetszéseim rosz sikere által ( 44° / 0 halá
lozás) tereltettem a magas metszés felé, különösen Antal Géza módositott 
hólyagvarratának megismerése buzdított a hólyagmetszés ezen eszményi mód
szerének mivelésére, úgy hogy az utolsó 10 hónap óta csak magas metszés 
által törekszem kőbetegeimet kigyógyitani, de azelőtt is kellett valami fontoR 
okának lenni, hogy egyes sebészek az oldalmetszéstől daczára jogosultságának 
és fényes sikereinek, elpártoltak s ha őszinték akaruuk lenni, meg kell valla
nunk, hogy ezen fontos ok bizonyosan abban rejlik, hogy az oldalmetszés 
rosz sikereit inkább a mí.ítétnél előforduló s a műtőt igen lehangoló >életlen 
balesetek okozták, mig a magas metszéseit a hosszadalmas kőbetegség által 
előidézett húgyszervi bajok. Ha tehát a mí.ítéttel járó véletleu alól a szövőd
mény nélküli esetekben, kivonhatom magamat s a húgyszervek előhaladt 
betegségeivel párult eseteknél, az úgy is bizonytalan sikert, a véletlentől 
nem befolyásoltatom, kellemesebb és méltóbb állást foglalok el ha a magas 
metszést választom. 

Magas metszéseimet következő módon végeztem : 
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Néhány nappal a műtevés előtt, ha a beteg vizelete ali és genyes 
Yolt - a húgyhólyag 2°/11 borsav- vagy konyhasóoldattal lrifecskenclezteték 
és belsőleg 611

/ 0 -os chlorkali-oldat adatott, továbbá két nappal a metszés 
előtt a beteg belei, különösen himbóolaj-adagolás és tömeges csőrék által 
kiürítettek. 

A bódítás cblorofonnmal mélyen történik, az utolsó esetben morphium 
előleges bőraláfecskendezés után ; a mlítétel carbol spray, és az összes 
fertőzés ellenes eljárás betartása mellett végeztetik. A kábítás vége felé a 
hólyag 28 R0 foknyi, 2-400 gr. két százalékos konyhasó-oldattal kitági
tatik és a végbél Condon segélyével (Petersen szerint), mely bárzsing cső 
végére kötve tolatik be, 300--400 gr. vízzel kitágittatik, mire a hólyag a 
fan-izület felett 5 ctmtr. kitágítva és feltolva található. A hólyagba befecs'
kendezésre N elaton-féle pöscsapot használtam, melynek vége a bt\fecskencle
zés után hurokra köttetik; ezenkívül még a hímvessző is leköttetik közepe 
táján vékony draincsővel. hogy a hólyag kiürülése meggátoltassék. -
Ezután a fehér vonal mentén a fanizület felett 5 cmtrnyi bőrmetszést tettem, 
mely a csont felső szélitől lefelé még l ·5 cm.-rel hosszittatik; a bőr alatti 
sejtszövet, a hasbönye és a fehér vonal is szabad kézből vagy az utóbbi 
vájt kutasz segélyével, mely szorosan a fancsont felső széle felett rajta ejtett 
kimetszésbe tolatik be. vágat.ik át, vigyázván, hogy az egyenes hasizmok 
közti tér el ne tévesztessék. Erre az egyenes hasizmok egymástól tompa 
horgokkal eltávolittatnak, s az izomburok hátsó lemeze vájt kutaszon 
átmetszetik s néhány kis vérző üt- és viszér leköttetik. A most előtiínő 
hólyag előtti zsirszövet két csipesz között átmetszetvén , előttünk fekszik a 
kékes barna szinlí húgyhólyag, (a vérzés itt néha bővebb,) itt találkoztam 
7 esetem közül 3 or a hashártyárnl, kétszer a rnlítési seb felső szegletében 
mint görbe vonallal, egyszer a seb mindkét oldalán, a közép felé tolult 
felfujt hólyag alakjában ( 4 eset), mely körülmény a mlítét terét igen korlátozá. 

A műtét ezen szakában egyik segéd a seb felső Yégéhez felfelé nyomott 
szivacscsal védi a hashártyát. Ezt követte a: hólyag rögzitése, melyet első 
eseteimben hegyes horoggal, később egy a hólyag falán a felső sebszeglet 
magasságában áthuzott selyemfonallal eszközöltem; a hegyes horog, nem 
csak mivel a tért szükiti, de merevsége miatt sem ajánlható: erre a 
feszült hólyag melső falából a takhártya kivételével 11 / ,-3 cmtr. l1osszten
gelyű kivülről be és központ fele futó tojásdad lebeny fejtetik le, melynek 
eltávolítása után a tölcsér alakú hólyagseb közepén a szürke szinlí takhártya 
hegyes kusztorával 2 cm. hosszuságban megnyittatik. Azon esetekben, midőn 
vagy semmi vagy a nem módositott hólyagvarratot alkalmaztam, a hólyagot 
hegyes kusztorával felülről lefelé futó gyors metszéssel vágtam át. 

A nyiláson a víz kiömlése alatt azonnal behatoltam bal mutató ujjam
mal a hólyagürbe és magfogórnl a követ rendesen könnyen eltávolitottam. 

Miután a hólyagüreget minden oldalról átkutattam és ezt a pöscsap 
segélyével .1 : 300 salicyloldattal kifecskendeztem. a hólyagvarrathoz fogtam. 

A hólyagvarrat, kivált a módosított, könnyünek nem mondható : egyes 
horgok segélyével. megfelelő görbeségü Wkkel, a nyúkbártya kikerülésével 
6- 10 varrat lőn 2-ik számu sublimátselyemmel alkalmazva, különös gondot 
forditottam a sebvégek bevarrására: de elrongyolt hólyagközötti zsírszövet 
sokszor u tban állt. A fonal csak utólagosan v<ígatott kurtára s fel használta
tott a bólyagvarrat időközi megtekinthetésére s a varrásnak megkönnyebbi
tésére. 

Miután a hólyagvarrat jólzárása a hólyagba való befecskendezés által 
constatáltatik s a seb 511

/ 11 carbololdattal leloc ·oltatott a hólyag előtti 

ri• 
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térbe egy kurta draincső illes„tetett, a végbél tömesze kihuzatik a hasfal 
3-4 mély és ugyanannyi felületes rnrrattal egyesittetik. 

Bő jodofo~·m-moh kötés után a beteg a pöscsappal hólyagjában ülő hely
zetb?n helyeztetik el ágyában és a pöscsap vége egy gyógyszerüvegbe dugva, 
a hugyhólyag 3 óránként 2%-os konyhasóoldattal kifecskendeztetik. 

1885. oktobertől mostanáig 7 magas kőmetszést végeztem, még pedig 
hatszor hólyagvarrattal egybekötve, a varrat 5 esetben Antal tanár úr módo
sítása szerint, 1 esetben (utolsó eset) egyszerüen hajtatott végre. 

Egy esetben sem állott be utóvérzés, 1 esetben a hashártya megrepedt, 
a 7 beteg között volt 16 éven felül 3. és 16 éven alól 4. 

A 16 éven felüli 3-ból meghalt kettő (66·60Jo). a 16 éven aluli 4-ből 
egy sem. 

A halálozás általában 28·50fo-ot tett ki. A halál mindkét esetben a col
lapsus tüneményei alatt következett be, előidézve a vesék előrehaladt elron
csolása és aszálya ~iatti hugyvér által; az egyik halálósan végződő esetnél 
ugyan a hashártya is megsérült és így ennek is része volt a halál okozásában. 

A hólyagvarrat eddig egy esetben sem sikerült tökéletesen. az utolsó 
e~etben azonban m.ajdnem, a mennyiben a ü-ik nap után a mlített négy órán
kmt rendes uton vizel s a hasfal sebén csak nehány csepp ürül ki ez alka
lommal, d~ a többi 4 csak a~ 5-7 nap között vált 1>zét a hólyagvarrat, s 
rnlamennyi gyógyult esetben hkerültetett a húgybeszüremkedés vagy más
féle sebfertőzés. 

Ha tehát oldalmetszéseimet a 44·8~/0 halálozással, összehasonlitom 
ma~as metszéseim 28°1o halálozási, vagy igazabban. miután a 2 halott közül 
~gyi~ nem a mtítét következtében hunyt el, csak 14° /0 halálozási arányával. 
~gy Jogosan maradhat.ok meg a magas metszés mellett s a dolgok elismert 
Jelen állása mellett elJöttnek vélem az időt, midőn az azelőtt csak szükségből 
használt magas kőmetszés a kőműtétek sorában az őt megillető első helyet 
foglalandja el. 

Dr. Szénásy Sándor: Sugárgomba-betegség ( aktinomycosis ). 

.. , Egy l9 betegségr?l bátorkodom a füztelt szakosztály előtt ezennel 
kozle~t tenm. -4- betegseg ugyan .maga, valós~ínüleg már igen régi, régen 
pusztit állatot es embert, csak fehsmerese, oki tényezőinek kiderítése esik a 
legujabb időre. Az a k,t i no m y cos is t, s~1gá.rgomba-bete~séget értem, mely 
hol a cson~okat puszt1tó folya.mat, hol kitei:iedt genyedes alakjában akár
hányszor kepezhette már ~rvosi beavatkozás tárgyát anélkül, hogy az ezen 
folyamatot okozó gombafaJ a genyben, az elmállási productumhan felismer
tetett volna. 

Ezen ujabb keletü betegséget, illetőleg amrn,k felismerését az állat
gyógyászoknak ~~szönhetjük. Ugyanis ama sajátságos daganatokat a szarvas
ma~·h.a ~llc~ontJaiban, mel~ek az állcsontot felduzzasztják, a lágy részeket 
áttonk es kifekelyesedrn fü:Járatokat, sipolyokat képeznek, 1868-ban R i y olt a 
áll~torvos fedezte fel és egyuttal a genyben ama sajátságos, homokszem, dara, 
egesz ~endermagnagyságu szemcséket írta le és ismertette. melyeket ma ezen 
betegseg okozóinak, sugárgombáknak tartunk. 

. N émet?rszágban Hah~ l,~tta, leg~lőször a hetegséget 1870-ben és 
P1illt es-y saJ~tság-os gomba-kepzodmenyt Hta le. · - . 
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1877-ben B o 11 ing e r müncheni tanár irányította az általfoosabb 
figyelmet e bántalomra, és midőn a sajátságos daganat-képződményt a marha 
állcsontján behatóan megvizsgálta, az itt fészkelő szemcséket nemcsak fel
ismerte és részletesen leírta, hanem egyszersmind a gomba és a daganat 
közti oktani Yiszonyt meg is állapította és e gombákat H a r c z botanikus 
ajánlatára aktinomyces-nek, sugárgombának nevezte el. 

Nagyobb jelentőséget a sugárgomba-betegség azóta nyert, a mióta 
kiderült, hogy az említett gomba az emberben is hasonló bajt okoz, J a m e s 
Isi· a el 1879-ben egy esetet ir le, melyben láztalan lefolyás mellett genyvérü
séget lát egy 39 éves nőnél, kinél több tályogból kibocsátott genyben a 
sajátságos szemcséket, illetőleg sugárgombákat sikerült kimutatni . 

.l!Jgy másik esetben 36 éves férfinál állítólag szuvas fogból eredő genye
dést talál a nyak bőrében, hol a genyben szintén számos hasonló szem
csékre akadt. 

Két más esetben szintén fogtályogban, a kihuzott fog csatornájában 
ugyanezen gombákat találta ; és ezekből következtetve, azon gondolatra jutott, 
hogy a veszedelmes élősdi a szuvas fogak utján jut a szervezetbe. Még egy 
gyakorlati szempontból nevezetes esetét említem fel Israelnek. Egy 24 éves 
lázasan megbetegedett nőn, kinél hiányozván a köpet, csak valószinüséggel kór
isméznek baloldali pleuropneumoniát, a láz 8-11 nap alatt teljesen megszünt. 
A 12-ik napon 39 C0 hőemelkedés lép fel; 35 nap után a beteg a kórházat 
keYés tompulattal és hörgi légzéssel tejkura végett elhagyja; 14 nap mulva 
ujból egy sebészi osztályra vétetik fel, a bal mellkasfélen mutatkozó gyermek
fejnyi fájdalmas .és mélyen fluctuáló terimenagyobbodás miatt. Empyema 
kórisméztetett, melynek míitevésénél igen kevés geny ürül, sokkal kevesebb, 
mint a fluctuatió érzése után várható volt; a bevezetett ujj is csak peripleu
ritikus kicsiny ürt konstatál. Műtét után a sebbszélek duzzadnak, keményen 
beszürődnek, s ujabb láz lép fel. K felYett genyretentió miatt egy héttel 
reá a 9-ik borda részleges csonkolása végeztetik, de a geny ismét nem ürül ki ; 
az 5 cmtnyire bevezetett ujj ruganyos feszült szövetet tapint, s a kaparás 
nagy mennyiségű szürkés-sárga, lágy sarj-szövetet távolit el. 

A bal mellkasfélen a bőr elmosódott duzzadása e mí.ítétel után sem 
enyészik el, sőt négy hét mulva az utolsó hátcsigolyától balra tyuktojás 
nagyságu hullámzó daganat mutatkozik, mely bemetszésre szagtalan sürü 
genyet ürít. A beteg folytonos elerőtlenedése mellett, három héttel később, 
az ágyéki gerinczoszlop bal oldalá11 ujabb gócz jelentkezik, mely megnyitás 
után az utolsóval egészen azonos Yiszonyokat mutat. A dispnoe folyton növe
kedik, s öt héttel utóbb (6 hQYal a bántalom kezdete után) a bal czombon 
keletkezik ujabb tályog. Aktinomyces-szemcsék ez utóbbinak bennékében 
]ettek először konstatálva, melyek most utólagosan, a régibb bemetszésekből 
ürülő gyér genyben is feltaláltattak. Egy hét mulva a bal czomb hátsó 
oldalán, s egy további hét mulva a bal tuber ischii felett, hasonló bennékü 
ujabb tályog, s egyidejüleg joblJ oldali pleuritis. Dispnoe növekvése közben 
teljes elerőtlenedés mellett halál a 7-ik hónapban. Bouczolásnál a bal tüdőben, 
főleg az alsó lebenyben nagyszámu, részben elgeuyedt pneurnonikus gócz 
a j ellemző szemcsékkel, a mellhártyák erősen megvastagodott és összenőtt 
volta, peripleuritikus genyes lob, retroperitoneális tályogok a dorsalis és 
lumbalis porczkorongok pusztulásáyal; genyes góczok találtattak a májban, 
a bal Yesében. a jobb tüdőben, a bal czombon és glutealis tájon, aktinomy
ces-szemcsék valamennyi tályogban. Ez esetben tehát egészséges asszony 
a pneurnonia tüneteiYel betegszik meg. A 9-ik napon a láz leszállt. Erre 
elgenyedés látszik fellépni; iassu lefolyásu peripleuritiku~ lob támad s egy-
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idejüleg hektikus láz jelentkezik, mely jelentékenyebb exacerbatio nélkül 
a halál beálltáig fenáll. A kórisme felállitását csak egy későbbi bemetszésnél 
feltalált aktinomyces-szemcsék tették lehetővé. 

P o n fi c k boroszlói tanár egy idült mellhártya-lobban elhalt 45 éves 
férfi bonczolása alkalmával kimutatta, hogy a sa1:jadzó genyeclő lobgóczokat, 
sipolyokat, az Is r a e 1 által idült genyvérüséghez hasonló bántalmat a B o 1-
1 ing e r által felfedezett aktinornyces okozza. P o n fi c k bővitette leginkább 
e bántalom irodalmát, a mennyiben róla egy 120 lapra teijedó munkát irt. 

Ez idő óta sokan foglalkoztak a sugárgomba betegséggel. 1884-ben 
Pertik 0 t tó Strassburgból az "Orvosi Hetilapban" tesz közlést egy általa 
észlelt eset kapcsán; sőt oltási kísérleteket is tett tengeri nyulakon , és pedig 
ugy .hogy megszámlált mennyiségü szemcséket helyezett el a peritoneumbau, 
a bőr alatti kötszövetben, melyek mind megannyi külön nagy fészkeket. 
tályogokat hoztak létre, a melyekben nagy számban találta fel a sugár
gombát. 

. Hazánkban G e,n e r sic h egyet. tanár 1885-ben találta szarvasmarha 
állkapcsán, Azary Akos szintén közlést tett a "Veterinariusban" a szarvas
marhán észlelt sugárgomba-betegségről. 

Ez év ápril havában Berlinben tartott XV-dik sebészi congressuson 
Rotter öt aktinomycosis - esetről tesz jelentést Berg m a n n tanár k6ro
clájáb61. Az első eset egy állcsont mentalis részén fészkelő mogyorónyi 
tályog, melytől egy hegvonal vezet a jobb oldali szuvas őrlőfoghoz , s igy. a 
betegség tova haladásának mintegy utját látszott jelölni; a beszüremkedett 
rész kiirtása után gyógyulás. 

A másik egy felső állcsont aktinomycosisa 20 éves egyénnél, ki 7 év 
előtt betegedett meg, több helyen fellépő parulissal, a bántalom hátrafelé a 
nyak izomzatába, innen lefelé a nyak és háti csigolyák praevertebrális 
részébe. egy év mulva a csigolyák közé teijeclt és végre a nyak és háti köt
szövetben képzett tályogokat. Majd két esetet emlit a tüdő aktin.omycosisáról, 
a hol az alsó bordák fölött képződött a tályog; mindkét esetben a gomba a 
tüdőben, illetőleg a köpetben is ki volt mutatható. · 

Utoljára a medencze aktinomycosisának egy különös esetében. a melyben 
a bántalom mint periproctitikus tályog keletkezett, mely tályog betört a 
foramen ichiadicumon át a jobb gluteusok közé s itt elhelyezkedett, ugy hogy 
a két oldali csiptarajon tályogokat képezett, S e e ma n a bélben találta fel a 
bántalmat. B i 11 r o t h tanár legt,Itóbb egy 20 éves pinczért mutat be hallga
tóinak, ·ki 3 hónapon át Boszniában tartózkodott, sokat érintkezett marha
kereskedőkkel és egy istálló fölött lakott. A betegnél előbb a hasfalban tö
möttség, lobosodás, majd hullámzás Yolt konstalálható, mio· a köldök alatt a 
bőr áttört s egy liternyi geny ürült ki, melyben a characte~·istikus göbcséket 
feltalálták. Legjellemzőbb azonban a baj keletkezésére Is r a e 1 legujabbau 
közölt esete, melyben a mellkasfal számos genyet ürítő sipoly által volt át
likasztva. Ezen sipolyok váladékában, ugymint a sputumban számos aktino
myces volt található. A beteg az alhasi szervek amyloid elfajulása által 
kimerítő hasmenések közt ment tönkre. A bonczolatnál tüdőcavernában egy 
cariosus fogdarab találtatott. Nyilvánvalólag ezzel került a gomba is a tüdő
be, hol megindította ezen genyedési folyamatot, mely caverna· képződésére, a 
caverna áttörésére és genyes mellhártyalobra vezetett. 

Az általam észlelt eset a következő. Aug. hó 15-én egy 30 éyes nő kereste 
fel K o v á e s Jó z s e f tanár ur vezetése alatt álló egyetemi első sebészi 
kórodát, azon panaszszal, hogy a jobb mellkasfélben már kilencz év óta ére:l 
gyakrabban szuró fájdalmakat; 2 hó előtt a szuró fájdalmak fokozódtak, ugy 
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hogy ágyba kellett feküdnie. A beteget megvizsgálva,t!:~!~~!u~b:iSis \i~~~ 
emlő alsó része .. t~riméjéb~i~ meynagy?b~?dc~~kél~ hőemelk~aés és hul,~ám
tojás nagysáru, fo~ott~ a, bor re~c es sz.m b a 4- 5-ik bordának megfeleloleg, 
zás tapintható; ettol kifele, valami;e~felJe~ 'osódott határokkal bíró terime
egy kis férfi.ököl nag:!.~~gu 1~~s.zu '. st, e ~endes színű, kevés hőemelkedést 
nagyobbodás, mely folott a 01 szm en r. ál is a beteg fájdalmat külöl; 
mutató, tömött porcz tapintatu. Enyhe n!om~s~ll't' hogy az már 9 év óta 
az utóbbi említett„ na.gyobbodásról ?eter 2a~ ó e{ő{~ megbetegedésekor vette 
fejlődik, mig az elob.bi ,fiuc~uálók'~a,~na"k. j~bb oldalt 3 centiméternyire az 
kezdetét. A mellkas meretei a ~ve ,~z~ 46 centiméter bal oldal 38 centi
emlőbimbó alatt, a hol a d3;ga~.a .. sze, e ' · 't . Ko ootatni a beteget 
méter, a két mellkasfél köztt ~ufon~s_e~ ~g~~~~eé:[1~tésrepis0fájdalmat külöl: 
sem mell ül sem h~tul nem e e ' ml\ e _ 5 borda magasságában hörgi 
A hallgatózásnál Jobb oldalt hátul, „a "4 , · szivhan()'ok tiszták, a beteg 
légzés, szerc~egés hallh~tó; a „~~l ~~do , . e~e 38.4-40 co közt ingadozik. 
nyúlós sárga, dara~o.s kopetet m.~t, d. o~ne; sigy kilencz évvel ezelőtt, mikor 

A beteget kikerdezve, meg u .JU ' 
1 

1 
k tt k nészáros s több 

szúró fájdalmai k~zdődtek, b~tyján~l s,z,on~~g;~rn~rj~rnza ::iei;t ~~y Bud~n ~akó 
szarvasmarhát ta1t?tt a h1á1 ~n~l. , ·óe'fá.dalmakat kivéve, mindig egeszseges 
mészároshoz s a ntkán fe epo szur <J 

volt az utolsó két hónapig. . bb lá nnál inkább felköl-
A két külön consistentiáju tenmenagyo oc .. s a á. kilencz 

'b a beteg azt álhtJa, hogy az rn 1 . 
tötte figyelmem.et, a menn~~ en . . d ilatú álképlet jelenléte teljesen ki 
év óta növekedik,. ezek szennkt ha rosz lf.. letei hiányoztak idült genyes vagy 
volt zárható és mivel a lobna eveny un , 

fi.mgosus lobra gondoltam. . bb elás feszült és betegnek fájdalmat 
Minthogy a hullámzó tenmena~n ~t kibocsátom . a tálJog bennéke 

okozott, egy vasta~. -~zur~s.appal tar ft m,s a kiürülésko;· nagy számu, apró, 
mintegy 100 grm suru sá1ga geny, ;'0 

.:. \ö~tüfe nagyságu szemcsék tüntek 
gömbölyded,. hom~k, kásaszei:i... eges.z if ~m. fjlyadék tetején usztak. Ezen 
fel, melyek mtensw sárga szmue\' o a. r es a feltevésnek adtam kifejezést, 
leletre a körülállókat ~gyelmez~et em, es az.on . t valamint a köpetet 
hogy itt valószinüen akti~omy?os1ssal yan.ádlolgun~. dt 1~ff;e~1 na()'yszámu sugár-
Dr. p rei sz kórboncztam seged megv1zsg \a, mm e o 

gombát tatált. á. b -b tegség által okozott genyes mell-
Ezen esetben tehát a sug .1g:om a e . t tartalmazó ()'enyes kö-

hártyalobbal van dolg~nk, m.~~'bnnnti,a~ k afJ1111~:~;~~~ folyamatból 0 indult ki. 
petből következt~~lrnto,, a. tu 0 en esz e , ·t k 

0
. , fér'e mészáros és 

Keletkezését illetoleg nemi támpontot csak az nyuJ , ·h Ol) ·tat~tt a Mz körül, 
hogy azelőtt ÍS oly he~!~. tai:tózk.od~tt, ~ol r~~~:~~t\~g;IfoD'aÍ rnincl rosszak 
és végre talán azon k?rulmenJ is gye me er , o 

és mint állitja, már regóta, romlotta~. . k l ló észlelésével, 
Ezen utóbbi körülmeny ngya:JiS egybevág r~so tt1~~~~ománcz mellett 

melyet K ö 11 i g ugy vél értelmezh~ton~k,. ho~ aa lée zŐP~takb°a is eljut. 
az aktinomyces a fogba bete~epedi\ e} ~nne ely az ~ddiD'i tapasztalatok szerint 

A sugárgomba egy ~.en~szgom ~ , aJ ,„mfüvek~n te~ észik, ezekkel kerül 
valószinüleg a gabnanemuek:.1~. p~ne~zedo. honnan tfvább terjedve, mint a 
az állatokba, különösen a sza.iureg kepleteibte,l k··1o··nfélébb és távolabb eső 

l·t tt t k bizonyiti ák a szerveze eg u d . . 
fent ~mi. e ~ se ~ . , ~ , . dá á l . áró szövetelmállási vagy genye esi 
részeibe is elJut es itt a szaporn s va .J kórnemzo természete annál fel-
folJamatot inditja 'meg .. A sugárgobm~~ ~zen. id élenyt igényel megéléséhez, 
tűnőbb, mivel maga, mmt a gom a1aJO mu , 

I · 
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a mely pedig a "zöretek között uinese11. Hogy mégis képe:> itt megélni, sőt 
nagy mérvben elsza110rodni, ezt olyképen magyarázzák, hogy az állati szövetek
ben található gomba már elkorcsosodott és igy acclimatizálódott. Ez csak 
feltevés, mert magát az el nem korcsosodott fajt nem ismeijük. 

Ezeket tudva hosszabb idő óta figyelemmel kísértük azon eseteket. 
melyek külső megjelenésre némileg is ezen betegségre engedtek gyanítani. 

Ezen esetre, illetőleg a reá vonatkozó készitmények bemutatására bátor
kodom ezennel a t. szakosztály figyelmét felhívni, nemcsak azért, mivel ez első 
eset, melyben hazánkban ezen, mint láttuk eléggé veszélyes betegség emberen 
észleltetett, hanem azért is, mivel valószinü, hogy állattenyésztő néposztá
lyunknál ezen baj gyakrabban fordul elő és tekintve a macroscopice is észre
vehető gombákat, elég jól kórismézhető is. A korai kórismézése a bántalom
nak pedig lényegesen befolyásolja a reá vonatkozó prognosist, mert erélyes 
beavatkozás, kikaparás, a beszürődött szövetek kiirtása által eleje vehető a 
gomba elszaporodásának és elteijedésén\)k, mely utóbbi körülmény az eddig 
észlelt esetekben kivétel nélkül a halált idézte elő. 

-'I: ·:·:· 

Ezen előadásomban felhozottakat utólag még a következőkkel kell 
kiegészítenem. Buziásról visszatérve a beteget gyengének, lázasnak találtam, 
a mellen levő tályog ismét felfakadt és bőven ömlött az aktinomycotikus geny. 
Ebből a sugárgombát kimosva dr. Pertikkel együtt nyulakon oltási kisérle
teket tettünk. Kimerülés retett véget az egyén életének 1886. szept. 17-én. 

A bonczleletből a következőket tartom felemlitendőnek. A mellső media
stinum jobb felében egy, a mellkas mellső falán az első borda alsó szélétől 
a rekeszizomig teijedő a bordákhoz és a rekeszizomhoz erősen odanőtt sárgás. 
zsíros, számos 5 cm. hosszu halványszőke hajszálat tartalmazó gyermekfönyi 
törnlö, melynek belfelülete külbőr szerkezetével biró és hajszálakkal ben ő tt 
szigeteket képez. A jobb emlő a mellkas izomzatáról gyermektenyérnyi ter
jedelemben levált, alatta tályogüreg, mely két sipolynyiláson a külvilággal, 
a leirt tömlővel pedig szintén ket nyíláson át közlekedik. A lépben kötőszöreti 
tokba foglalt tömlő. Bonczjegyzőkönyvi diagnosis; dermoidcysta a tüdőben. 
lépechinococcus és ezek mellett tüdővizenyő. 

A mi ezen bonczlelet mellett legfeltűnőbb, az, hogy sem az emlő alatti 
tályog ürében, sem az evvel közlendő tömlőben. az életben kétséget kizárólag 
constatált aktinomycesek nem voltak találhatók. 

Dr. Löri Ede: A garat, gége és orr kóros elváltozásai 
a sziv zsiros elfajulásánál. 

A sziv zsíros elfajulásának mai napig ismert kórtünetei mind oly bizony
talanok, hogy P u r j esz belgyógyászati tankönyvében kimondott véleményét 
feltétlenül elfogadom. Szavai pedig ezek: .A szív elzsirosodásának sajátszerű 
tünetei nincsenek." Nem tartom tehát feleslegesnek egy oly kórtünet felernlí
tését, mely habár más bántalmaknál is előfordúl, a sziv zsiros elfajulásánál 
azonban mindig jelen van, annak már nagyok korai időszakában lép fel, a 
bajnak javulásával javul, annak rosszabodásával fokozódik és a halállal végződő 
esetekpen a hullában is feltalálható. 
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Gyakran fordúlnak hoz.z{mi középkorú v<1gy még idősebb Letegek, kiknél 
a nem nagyon gyakorolt ragy a csak kissé is felületes vizsgáló mit sem 
talál, és a betegek mégü; a garat- ragy a gégetájban levő szárazsági érzetről, 
kellemetleu csiklandozásról, köhögési ingerről rngy nagy, sőt kiállhatatlan 
fájdalmakról panaszkodnak. 

N ehányan azt állítják, hogy nehezen vesznek lélekzetet vagy azt hozzák 
fel. hogy garatjukban rngy gégéjükben összeszorító érzést vesznek észre, 
mintha a levegő átjárása ezen felső légutakban akadályozva •·olna, és hogy 
ezen utóbbi körülmény képezi annak okát. hogy gyógykezelésük czéljából 
engem kerestek fel. 

Gyakorolt és nagyon tüz.etesen vizsgáló orvos ezen betegeknél gyakran 
azt találja , hogy a garat, a gége vagy az orr nyákos hártyája, vagy ezen 
szervek közül kettőnél ngy mind a háromnál fényesebb, szárazabb, vékonyabb 
sőt egyes esetekben számos parányi ránczot mutató, egy szóval mondva: 
atrophikus. Egyes esetekben az atrophikus nyákhártya vérszegény. másokban 
feltünő vérszegénység mellett, itt ott egyes nagyobb helyenként kiöblösödött, 
kígyózó lefolyású. sötét rérrel telt véredények tünnek fel: találkoznak továbbá 
oly esetek is, hol a vékony redős nyákhártya színe rendes, vagy még valamivel 
vörösebb a rendesnél is. · 

A betegek egy második sorozatánál a tünetek sokkal szembeötlőbbek. 
Ezeknél az atrophikus nyákos hártya vörösebb, több vagy kevesebb helyen 
finom egyenes vagy görbe vonalakban beszakadozó, vérző és felűletének egyes 
részén fehér, rékony. kárpitszeríí, száraz nyáklemezzel bevont, vagy szürkés 
barna, szürkés zöld, vagy barnás zöld pörkkel fedett; emellett a betegnek 
némelykor szájából, gyakrabban azonban orrából bíízös szag áramlik ki. 

Ezen a váladékhoz kötött bííznek keletkezési oka és azon kérdés. hogy 
miért van bííz jelen az egyik esetnél, holott a másiknál hiányzik. mostanáig 
még nincs biztossággal felderítve ; J1ypothesisek elősorolásával pedig a tisztelt 
gyülekezet türelmét próbára tenni nem akarom. azt az egyet azonban még 
fel kell említenem, hogy mig a beteg maga némelykor a legkisebb bi'.ízt is 
megérzi, addig más esetekben mindenki a szegrny beteget a kiállhatatlan 
blíz miatt kerüli, holott ő maga azt észre sem veszi. 

Ezen második szembetűnőbb lelet az ügynevezett pharyngitis, laryngitis 
vagy rhinitis sicca, vagy helyeseLben a pharyngitis, laryngitis vagy rhinitis 
cbronica atrophicans kórképét ábrázolja. melyek közül az utolsó, az úgynevezett 
ozoena leggyakoribb okát képezi. ') 

A nyákhártyának atrophiája és an:iak sorvasztó lobja a gégében majd
nem mindig csak a gégefedön vagy a Mtsó gégefalon yagy egyidejiíleg -mind 
a kettőn, felette ritkán az álhaughurokon vagy a kannaporcz-gégefedőredőkön 
fordúl elő; a garatban leggyakrabban annak orrészében található fel, nagyon 
gyakran szintén az egész garat Mtsó falán. ritkán a lágy sz~jpadláson és 
a nyelcsapon, a garativeken sohasem láttam. Az orrban akárhol, sőt a 
nyákhártyának egész teijedelmében is szokott fellépni, ugy hogy vannak esetek 
a hol az orrkagylók csak vékony léczek alakjában tünnek fel és az orrjáratok 
oly tágasak. hogy azokon keresztül elülről a tuba Eustarhii bejáratát és 
annak széleit kényelmesen szemlélhetjük. 

A garat, gége ragy orr nyákhártyának atrophiája vagy azok sonasztó 

1) A nyákhártyányak atrophiája vagy annak sorvasztó lobja gyakrabban található a 
garatban. valamivel ritkábban az orrban, felette ritkán a gégében. Elég gyakran csak a 
garatra szorítkozik, ritkán. csupán a gégére, az orrban csak oly esetekben találtam, a Lol 
a garatban is hasonló elváltozás jelen volt. 
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lobja csak ritká~ _lép fel önállóan, legtöbbször találtatik az még az orrnak 
ezen _megbetegedesenel. V ~nn~k egyes esetek, különösen fiatalabb korú egyé
neknel vagy olyanoknál, ki~~el a baj már fiatalságuk óta tart, hol az egyedül 
a nyákhártya sorvasztó lobJarn alapuló ozoena mellett a testben semmi egyéb 
káros elv~ltozást feltalálni nem birunk. Idősebb egyéueknél a dolog nem igy 
~11., J~n tisztán a nyákos hártya atrophiáján alapuló ozoenát, a hol az 50 
evnel korosabb egyénnél lépett fel csakis a szív zsíros elfajulásábau szenvedő 4 
betegn.él észleltem._ az egyik beteg dr. Wessely ügyfelem szivességéhől még 
most is hozzám eljár. · 

. A ga1:a~, gég~ vagy orr ·nyákhártyájának atrophiája vagy sorvasztó lobja. 
maJdne~ kivetel ne~kül csak gyengítő vagy éppen marasmust előidéző meg
be~eg.edesek; úgy mrnt: sápkor, görvélykor, gümőkór, Brigbtkór, régóta fenu
szivb1llentyűbántalmak, rákos ujképletek, czukros hugyár, leggyakrabban 
azonban a sziv zsiros elfajulásának társaságában lép fel. 

. Többször láttam oly eseteket, melyeknél csakis ezen atrophia tette a 
~óns;ne megh.~~~rozásá.t leh etővé . ~egyen szabad csak egy éppen most egy 
eve. e$zlelt, kü~onben, is nagyo1_1 erdekes ~setet röviden felemlitenem . Egy 
majdnem 70 eves ferfi betegnel. irngyon ntka , váltólázboz hasonló tünetek 
közt lépett fel basyizkór és az alsó végta'gok vizenyője. Máj és lép tetemesen 
m~gnagyobodottak, nyomásra, kisebb mértékben azonban nyomás nélkül is 
fáJdal~asa~; emellett fe~ü~etü~ tökéletesen sima. épen úgy a kitapintásboz 
h~zzáfer~,eto sz~bad ~_zele~~ . lS. Láz négyszer jelent meg rázó hideggel, reá 
kovetke~o f o:T~saggal es ho lzzad~ssa~, és pedig mindig 108 órai azaz ötödfél 
napos 1dokozokben. A . láz alatti hofok 41" C-ia emelkedett a láz közti 
időszakokban 36.4 és 38° .C-ig közt i~gadozott. A beteg legn~gyobh pana
szának tárgyát azo~ban csakis, a gégetá.i képezte, ezen hely vallomása szerint 
~ legb~rz~sztóbb fáJdalm,ak szekhelye Yolt. A tükri vizsgálatnál a garatban 
e~ ~ gegeben c~ak a nyakos hártyának nagy fokú atrophiáját és vérszegény
seget„ találtam es eze~ l~letre tárn~szkodva a két velem a beteget együttesen 
ke~elo, na~yt~1dományu es nagytekmtélylí orvos véleményének daczára. kik a 
!mjt, .~ ver~czer eltömeszőlésének korismézték, okszoros máj- és léprák kór-
1smeJet álhtottam fel. · 

A ~onc~olásnál a geriuczoszlopnak a hasür felé néző oldalán egy 
~alambtoJásnyi. a hasuyálmirigyben, a májban és a lépbeu számos de sehol a 
ielüle.te~ el nem érő, r~lrn~ újképl~t találtatott. :B~u tef1át azo1; középkorú 
vagy idos~bb betege.knel k1knel a garat, gége vagy orr nyákhártyának atrophiáját 
vagy sorvas~tó lobJát tal~lorn. egy marasmust előidéző bántalomnak jelenlétét 
veszem fel es ha a felemhtettek közt a többit kizárhatom a sziv zsiros elfajulá-
sának kórisméjét állítom fel. ' 

'). , .Elő~.z~r , ál~ítot~ar~ fel .. ez~u. kórismét a beteg életében 1870-ben, egy 
6~ ,e' es ugy~eln el_, kinel ~ dulmmgy nagyobb fokú túltengésén kivül, valami 
e~yeb . szervi, b~J feltalalható nem volt. A beteg nehéz légzésről és a 
gegetá.ion szekelo , l1arákolásra és köhögésre inaerlő kellemetlen érzés ről 
panaszkodott. ~ t~kri vizsgálat a garat és gége nyákhártyájának sápadtsáo·át, 
felett.~ _nagyfoku ~ekonys_ágát, ~~ltünő fényét és szárazságát mutatta. Sziv

0 
és 

na.gyuterhangok tiszták es kelloen ékeltek. a tüdőben semmi rendellenesség. 
~rnthogy ak~o~· már ~zám?s esete~ "láttam, hol a felső légutak nyákhártyá
Jának, atropln~.Ja -~ sz1~ zsuós elfajulásával együtt járt, nála ezen kórismét 
felálhtottam es „ ot, k~ nagyon nem szeretett járkálni, több testi mozgásra 
serke1~t~.ttern, sot n:ia;idnem naponta magam egy két órát Yele sétáltam, 
azonkivul ,a szeszes italok, a szénsavtartalmú vizek, a kemnye- és czukor
tartalmu etelek élvezését kisebb mértékre szoritottam meg. A beteg egy évvel 
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későbben meghalt és végrendeletében maga hagyta meg hullájának felbon
czolását. A bonczlelet a sziv nagy fokú zsiros elfajulását igazolta. 

Ezen idő óta a fennti alapon nyugvó kórismét gyakran felállítottam és 
valahányszor az elhunyt bonczoltatott, azt mindig beigazoltnak találtam, miért 
is észleletemet, mint egy új tény felderítését, ezennel a tisztelt gyülekezet 
tudomására hozom. 

Dr. Áldor Adolf: Két petefészektömlö-kürtás. 

Ámbár hazánkban egyes kiváló miítők, már száz számra gyüjtik a petefészek
tömlő miítétek eseteit a statisztika számára, és az eredmények oly kedvezők. hogy 
alia kell immár a mlítőt buzditani, hogy e térre is tei:jeszsze ki miíködését; a mlítéti 
mld oly egyszerlí, a mííszerkészlet oiy tökéletes, és az asepticus eljárás ez idő
szerint már ma;jdnem minden hazai kórházban oly mérvben van gyakorlatban és 
biztosítva, miszerint a hasüreg megnyitásával járó miitétek nem tartoznak 
már az úgynevezett merészebb mlítői beavatkozások közé: mégis ellenbi~o
nyitékául azon itt-ott hangoztatott véleménynek, mely szerint a laparotom1ák 
csak azok által végzendők, kik eme műtétellel mint specialitással foglal
koznak, és támogatásul azon meggyőződésemnek, miszerint .bárminemű orvosi 
eljárásnak csak akkor van valódi értéke, ha az 1egalább kórházakban é~ 
gyógyiutézetekben országszerte gyakoroltatik, és nemcsak egyes egyetem.1 
kliuikákon mint mutatvány szerepel, bátorságot veszek magamnak. az elsó 
általam a vezetésem alatt álló nagy-károlyi közkórházban végiett két ovario
tomia-esetet nagyrabecsült ügyfeleimmel közölni, annál is inkább, mert úgy 
a k6rálla11otok, mint a míítételek kivitelénél fölmerült mozzanatok. elég érde
kességet nyujtanak arrra, hogy egy nagyobb kör hecses tudomására is hozat
tassanak. 

I. eset. 

Egyrekeszii jobboldali lrntefészektörnlő. mlítét, heveny 11arenchymás veselob, 

Sz il ágyi Mari husz éves g. kath. piskolti (biharrnegyei) napszámos 
fölvétetett 1886. julius 3-án. A beteg 1882-ik éYi. kenderáztatási munkája 
közben meghühéu, basa megfájult és lassan dagadui kezdett. 1880. 
no\'ember 14-kén, 1884. május 25-kén és ugyanazon év november 
29-én, azaz három izben szurcsapoltatott a kórházban, a midőn mindannyi
szor 18- 20 liternyi tiszta, átlátszó folyadékot távolitottam el. Ekkor a 
beteg még nem \'Olt rábírható, hogy alávesse magát a radicális mlítétnek. 

Csak 1885. május 12-én, részint munkaképtelensége, részint a daganat 
miatt akarta magát gyökeres míítét alá yetni, azonban fölvétele alkalmával 
jobb arczán pokohar ismertetvén fel , a laparotorniának ismét el kellett 
maradnia. 

Végre 1885. julius 3-án pokolvaras bántalrnából teljesen felgyógyulra , 
a következő állapotban véte~ett föl. 

A beteg középtermetií, erős testalkatú és izomzatú, jól tá11lált, egész
séges szülőktől származik. Ezen baját megelőzőleg, soha beteg nem volt. 
Havi tisztulását 15 éves korában kapta, mely azóta, kivéve hasdaganata 
kifejlődésének első évét, midőn teljesen szünetelt, rendes minőség- és mennyi
ségben jelentkezett. Étvágya jó, az emésztési, vérkeringési. és légzési szer
vekben rendellenség nem találtatik. 
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A has a ráztájéktól, egész a lágyékt<\jékig rop1m11t tágult, <L b~rdaiv~k 
mindkét oldalt feltűnően kidomborodottak, a bőr a daganat felett Slllla, es 
igen feszes, kevés, látható vízerekkeL A daganat a. baloldali medenczeá~·o_k 
túján kidomborodottlbb, anélkül azonban. hogy a daganat ezen egyenetlensege 
észrevehető határokkal birua. 

A hasméretek következők: 
1) a köldök magasságbani körület 1 ~4 cm. , 
2) a kardnyujtvány és a köldök közti távolsag 17 cm. 
3) a köldök és a fanegyesület közti táv. 31 cm. . 
4) a jobb fel~ő mell~ő t~vis ny_ujtváuytól a -~öl:~lö_ki~ 28 cm, 
5) a bal felso mellso tövis nyuJtványtól a koldokig 33 cm. 

A daganat. a nagy feszülés miatt, kevésbé _mozgatható, a~onban hul
lámzás minden irányban észlelhető. A kontatás1 hang az egesz daganat 
fölött teljesen üres, mig mindkét ágyék táján dobos .. A hüvely szíi~, a rékony 
hüvelyes rész bal felé néz, és a jobb parametnur~1on keresztul gy,enge 
hullámzás átérezhető. A méh mozgathat~ és csatornáJa 52 mri:. ho s~zu_._ A 
véo'belen keresztül. a jobb felé hajlott meh mellett, a parametnum felgomb 
al~kban tapintható bal felől. A beteg gyakran vizel, azonban a kibocsátott 
vizelet sem mennyiségre, sem minőségre nézve rendellenességet nem mutat. 
Az elmondottakon alapuló minden kétséget kizáró kórisme után , és a 
betegnek sürgős követelése foly~án. miut~n az elöző napokoi: es~közölt bél
kiürités ez erre következett b1smuth es laudanum u czelbóh adagolása 
után, hogy a mlítét alatt és után a bél n~,u~al~na leh etőleg ~~-zt? sit~ssék, 
és miután a míitő-teremnek és minden a mutetnel alkalmazásba JOVO muszer
nek és a vércsillapitó eszközöknek asepticus mivoltáról meggyőz ő~te_m. 
bevárván az éppen jelenlevő havi-tisztul~s l_efoly~sát ~ m~tétet 18_85; .1ul~us 
15-én. a nagy-károlyi kartársak mindnyá_Ja JelenleLe, es reszben segedkedese 
végre mellett hajtottam végre. , , . 
. Ugy hiszem a kartársak beleegyezesevel fo~ok találkozm, hogy _lm a 
műtét egyes részleteibe nem bocsátkozo~, és csa_k1~ azon _mozzanatok_,k,ieme
lé8é re szoritkozom, melyek ez esetben mrnt casmsticus saJátságok eloleptek. 

Mindamellett, hoo·y a tömiő óriási Yolta miatt, benuéke legnagyobb 
részének a Spencer-fél~· szurc.sapon által val6 kil' ezetése_ s? k időbe ke~·ült. 
a mlitét, beleszámitva a kötést is, csak G2 perczet vett igeuybe. A bóchtás, 
eo-v centio-ram morphi.umnak a bőr alá. való fecskendezése utáu , tiszta cblo
r~formrnal eszközöltetett. A hasmetszés hossza fi centimeter rnlt. Odanövést 
az előrement és az általam végzett 3 izbeni szurcsapolás daczára. sehol 
sem találtam; bizonyitékául annak, hogy a mí.ítétet megelőző szurcsapolások, 
ez irányban nem hátrányosak a rnlítét kiYitelér~. , · , 

Leo-fontosabb mozzanat volt a 13 cm. szel es es csak 4 cm. hosszu, a 
jobb felUli széles szálakból k~iuduló és tág véredé1~yekkel ~ll~tott kocsány 
lekötése. Először 6 külön reszletben, :1-as carbolrnált chmai selyemmel, 
utóbb a 6 kötetet két részletre osztva, külön 4-es szárnu selyemmel kötöttem 
le. azután az egy centimeterrel a leköté~ fölött lemetszett c,sonk hashártya 
lemezeit .cat-gut"-os sziicsvarrattal egyes1tettem. A hasseb negy, a hashártya 
széleket majd egy centimetemyire magálJa szorító. mély és 8 felületes r arrat 
által lett egyesitre. 

A joclofonn-gaze Bruns-pamut és .gutta11errlrn-pnpirb6l ál16; - a. has 
tekenőszerü lJesüppeclését egészen kitöltő kötés, flan ell Öl'l'el lett lmtositl'a. 
Vérzés az eo-ész mlítét alatt alig Yolt. miután a hasmetszés alkalrnánl 
mutatkozott kisebb \'érzés, Pean-féle pincek ráillesztése által azonnal 
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megállott. Az eltáYolitott tömlő egy rekeszes és meglehetős vastag falzatu 
Yolt és 23 liternyi folyadékot tartalmazott. 

A mily sim án folyt le a rnlitét. oly_ viszo~1ta gi;ágos 1~ozza1,rntok merültek 
fel a lefolyás alatt. A hasseb .per pnrnam" mondhatm egeszen szárazon 
gyógyult, úgy hogy a 7-ik napon eltávolitottam . a felü~eletes. és a 10-ik 
napon a mély varratokat. A bél rendes mííködéso is a 4-ik napon állott be. 
Azonban a 4-ik napon a mlítét után , azaz julius 18-án, cl. u. 391) láz lépett 
föl, és a beteg a vese. tájékán, fájdal~mról p~naszkodott, ~ülönös.~n nyomásra. 
Ezen körülmények okait kutatván. a vizelet nzsgálata a kovetkezoket mutatta. 

A húgy napi mennyisége 640 gr. szennyes. barnássárga szinü, zavaros, 
savi yegyha,tásu, fajsulya 1032. légenysav hozzáadására. v~sta~ p~lyl~ekben 
száll fenékre az aludt tejszerü. kissé Yörösre festett csapadek es kiteiJed az 
összes kémlett húgy mennyiségére. A górcsövi vizsgálat. igen nagyszá1~~· 
helyenkint a nézőtért teljesen elfoglaló. kerek hámsejteket a vesék gyüJtó
csatornácskáiból éi; gyah an hyalin és fin oman i;zemcsézett hengereket, vér
testecsekkel födve mutatott. 

Ezen kellemetlen meglepetés egész ig,yekvésemet a föllépett veselob 
kezelése felé irányitotta; belsőleg tanin, chinin és kellő mennyiségű tejet 
adagoltam. majd későbben pilocárpint a bői: alá feci;kendeztem. Ez által a 
laparotomiák gyakorlatában eddig még nem i~·en észlelt ~övetk~zn~énye_s 
szövődményt - a parenchymas veselobot -- sikerült anny1rn mersekelm. 
hogy fell épte ntáni 12-ik napon, azaz julius ~U-án. itt mellőzve a közheeső. 
naponkint történt pontos yegyi és górcsö vi vizsgálatok eredményeinek rész
letes fölsorolását. a vizelet mennyisége a köretkező volt: napi m. 2100 gr., 
fajsú lya 1015. albumin keYesebb. a górcső alatti alkatelemek közül túlnyo
móak a nagy hengerek és a nyirk~;ejtekh ez hasonló , fiatal kerek sejtek. r ér
sejtek nincsenek. Később ezen elemek keveshedtek és a fehérn_ye mennyisége 
apadt. úgy hogy augusztus ö-án. azaz a mütét utáni 22-ik napon kissé vize
nyős hokákkal, :;aját erejéből kocsiba szállva hagyta el a kórházat. 

Fölemlitendőnek vélem, hogy ovariotomia után föllépett paren9l1ymás 
veselob csak egyetlen egy esetérő l találtam fölemlitést a rendelkezésemre 
álló irodalomban és pedig G. llantsik-nál. (Brit. med. J ourn. 1881. és Wien. 
med. Wochenschrift 1881. Nr. 37 .) • 

n. eset. 

Jobb oldalú, több rekeszes , és szélesen a hashártyárnl összenőtt rendkiYüli 
nagy petefészektömlő; míitét után sima láznélküli gyógyulás. 

Ki s Z s u zs á n na 17 éves. reform. kocsordi (Szatmár m.) illetőségű. 
a földmlívelő osztályhoz tartgzó hajadon. f. ,;, junius hó 12-én rendkívüli 
nagy hasclaganattal r étetett föl a nRgy-károlyi közkórházba. 

A beteg áUitása szerint 1884. ősz táján vette észre. hogy hasa dagadt. 
a mi állitólag máj-, és lépbajn ak lett volna kifolyása. Az ellene igénybe 
rntt gyógykezelés ugyan eredményezett némi javulást. azonban hasa csak 
toYábh dagadt. úgy annyira, hogy zsenge kora (akkor csak l 5 éves), és 
példás erkölcsi-magaviselete daczára a faluban kellemetlen gyanusittatásnak 
rolt kitéve. Hébe-hóba igénybe vett orvosi kezelés mellett tlírte. sok testi 
rs lelki fájdalomal járó baját. mig f_ é. május közepe táján mátP.-szalkai 
kartársunk Dr. Czeiszler szurcsapolás által akart rajta könnyiteni. Midőn 
azonban a szurcsapon át. csak mintegy 2 liternyi folyadék folyt ki, a kór
há~ba utasitotta. a hol következő állapotban vétetett föl. A beteg alacson.y 
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termetű, vézna, gyenge testalkotású , sovány; jelen baját leszámitrn, azelőtt 
beteg nem volt. Havi tisztulása még sohasem volt. , 

· Étvágya jó, azonban evés után gyomra ~,eszül. A termetehez képest 
rendkivüli kiteijedésü hasának méretei következok; 

1) a köldök magasságbani körület 1 ?7 ,cm. 
2) a kardnyujtvány és a köldök közti tavolság 23 cm. 
3) a köldök, és a fanív közötti táv .. 22 cm. . .. „ . • 

4) a jobbfelőli felső mellső tövisny~Jtványtól a .~ol~o~ig 28 cm. 
5) a balfelüli felső mellső tövisnyuJtványtól a koldokig 29 cm. 
Ezen nagy teijedelmii hasdaganaton minden i~·ányban lehet u~yan 

hullámzást előidézni azonban gyengébben a bal felüli medencze-árok es a 
köldök alatti tájon. 'A bőr a köldök fölötti tájékon vékony,. kev~~ lát,ható 
viszerekkel, mig a köldök és a faniv közötti rész, ,vastag, vizen!os , teszta 
tapintatu, haránt ránczban lelóg. A kontatás az egesz daga.nat es a ren~~ 
kivül kifeszitett alsó bordák fölött is, egész felfelé az ~-ik bord~k fels~ 
széléig üres, mig a ráz tájékán dobos hangot á~. ~ Jobb. old~~1 .ráz~áJ 
érintés nélkül is iaen fájdalmas. A nagy szemeremaJkak vizenyosen fol
dagadtak. A hi'.ívely b szűk, a méh kicsiny, j~bb felé hajlitott és mozgéko~y, 
a nehezen bevezetett kutasz 41 mm.-nyire hatol be ; a medencze szuk, 
végbelen át, a jobb felé teritett méh mellett lévő ,, félgö~bképen ~ed?m
borodó bal felőli parametriumban hullámzás nem. erezli eto; Gyakon, vize
lés . A beteg a máj tájéka alatt folyton fönál.ló ~áJdalmak. es az . alvegtag
jaiban lévő zsibbadás érzete miatt keveset alszik; es ekkor is csak JObb. olda
lán fekhetik; végtagjai kékesen márványz?tta~. E körülménye~ között szivesen 
engedtem a különben elég türelmes es Józan gondolkozasu beteg azon 
kérelmének hogy gyökeres műtét által a már türh etlen, és valóban szána
lomra méltÓ állapotából megszabaditassék. a mi f. é. jul. hó 3-án végzett 
mlítét által meg is történt. 

A műtét eayes momentumait csak annyiból fogom érinteni, a mennyiben 
éppen ezen esetnél birtak külön jelentőséggel , mellőzv én az úgy is mindnyá-
junk által ismert typic~s eljárás részletezését; , . , , , „ , 

A 7 centiméternyll'e tervezett hasmetszes keszitesenel a bor es az alatta 
levő sejtszövetből bőven szivárgott ki a bőr oedemából eredő hig folyadék. 
a mi a fehéhonalnak rétegenkénti szétválasztását kissé zavarta ugyan. azonban 
mégis gyorsan sikerült. Szinte nem kö~nyü ~lolog ~?lt „bevezet~tt kezen~.ne~ 
a köldök fölött. mindkét oldalt, a hashartya es a tomlo mellso fala kozti, 
egy-egy tenyér~yi és kés.?bb a tömJő kifejté,sénél, egy .3 c~ntii!;eternyi.„sz~les, 
szálagos odanövést kello óvatossaggal szetválasztam, illet.oleg lekotm, a 
j elenlevő roppant feszülés miatt, melr alatt nemcsak a hasfalak, hanem az 
óriási tömlő állott. 

Ez utóbbi okozta azt is. hogy a beszurt Spencer-féle bő 8zurcsap mel· 
lett a tömlőfal 5-6 centm.-nyi része fölrepedt, a mi11- keresztül. tarta.~ma 
legnagyobb része nagy rohammal kiömlött; úgy hogy a szurcsapo~ feh:e 
kellett tenni, és a Thomson-féle szoritóval a tömlő-rést elzárnom e::; ket 
Museux·féle fogóval a tömlőt kifejteni. 

Ezen két incidens általi meglepetésem daczára mégis sikerült . a ha.s
üreget a tömlő tartalmától úgy megóvnom, hogy abba egy c::;erp folyad~k 
sem jutott. Az igy kifejtett s odanövéseitől megszabadított tömlo ko~::;ányat, 
mely a jobb szalagból kiindult, és 11 cm.-nyi széles és tág véredeny~kkel 
ellátva volt, négy részletben 4-es carbol chinai selyemmel lekötötten~, es a 
lemetszett csonk hashártya lemezeit catguttal, szücsvarrattal egyesitettem. 

A hasüreg megvizsgál~$~nál kitünt. hogy a hasfal belső felületén volt 

- 207 -

teijedelmes összenövések egyes helyein bőven szivárgott a vér, a mit egy 
helyen való lekötés , és nehány Pean-féle pence haemostatiques által eszközölt 
csavarás által, csakhamar meg lehetett állitani, és a hassebet bezárni. Ezt 
a hashártyát egy cm.-nyire magában foglaló 4 mély, és 5 felületes varrattal 
eszközöltem. A mlitét, a narkosist és a kötést is bele számitva, 46 perczet vett 
igénybe. A tömlő vizsgálata azt mutatta, hogy a jobb alsó részében 2 gyer
mekfej nagyságu fiók-tömlő volt; a tömlő összes tartalma, nagy részben a 
padozatról felszedve 21 1.-re rugott. A beteg ágyában fektetve mámorából · 
pár perez mulva vidám tekintettel fölébredt, dicsérve állapotát. A lefolyás 
sokkal simább volt, mintsem azt az előre haladt kórálla:potról, és a szövőd
ményes műtét után várni lehetett. Lázról szó sem volt, csak a mfitét nap
j án, a délutáni órákban kis hányási inger után 2 órai tartamú 09·2° hőm. 
emelkedés észleltetett, azontúl a legmagasabb hőfok 3'C·5 11 Yolt. Szelek, már 
más nap mentek el, és a rendes székelés 4-ik nap állott ]Je. A hasseb egész 
szárazon, 3 kötés-ráltás mellett, per primam hegedt: 5-ik napon történt, az 
első kötés-változtatás, a midőn a 5 felületes varrat távolitatott el, és 8-ik 
napon a 2-ik, JTiidőn a 4 mély varrat vétetett ki. Még a varratoknak szurt 
helyei sem mutattak semmi kiválasztást. ugy hogy a műtét utáni 14-ik 
napon, csak nagy nehezen volt a beteg ágyában visszatartható, és csak 
mint ritka megfigyelési tárgyat tartottam \'Í:>sza a kórházban f. h. l -ig, midőn 
már gyarapodott testi erővel, hálálkodva hagyta el a kórházat. 

Most pedig rövid közlésemet, azzal fejezem be, hogy t. kartársaimnak 
a petefészek-tömlő-miítét gyakorlását a legmelegebben ajánljam. 

Dr. Bakó Sándor: A húgycsőszúkületek kórisméjéről. 

Azt hiszem. hogy a t. ügyfél urak közül már sokan tapasztalták, 
miként eszközzel megvizsgálva a htí.gycsövet, nem találtak szűkületre, azaz 
vastag eszközzel elég könnyen eljutottak a hólyagba, pedig a beteg a sziíkü
letnek kész kórisméjével kért tanácsot és éppen nem a maga által kitalált 
ezen kórismével. hanem a hol megelőzőleg orvos állította fel a kórismét és 
pedig eszközzel való vizsgálat alapj án. A ki bővebben foglalkozik a sebészettel , 
ragy kinek egyáltalában többször van alkalma húgycsövet rizsgálni, az 
bizonyára többször jutott ezen tapasztalatra. Miután az egyszer megállapított 
sziíkület kórisméjét igen fontos miítéti bearntkozások kell, hogy kö1'essék, 
méltán kérdhetjük. mi leliet ezen kórisrnei eltéréseknek az oka\> Arra, hogy 
sziíkület kórisméje vétessék fel akkor, midőn valaki egy 11-es sz .. sondával 
(angol skála) akadályra talál, egy másik pedig a 10-es számúval könnyen 
behatol, alig gondolunk. Ilyen finom megkülömböztetések gyakorlati j elentő
ségg!)l nem birnak, s 0 ti s new-yorki sebésznek azon állítása, miként rendes 
húgycsőnek csak az Yeendő, melynek átmérője 10- 12 mm., a melybe tehát 
30 - 35-ös számú (franczia skála) eszköz könnyen belefér, nálunk sem talált 
köretőkre. Talán a húgycső görcsében keresnők az okot, mely némelyeknél 
megakadályozza, másoknál megengedi az eszköz áthatását? amde a strictura 
spastica. vagyis azon állapota a húgycsőnek, hol a htí.gycsőben vagy annak 
környékén kiinutatható minden szervi elYáltozás nélkül a ln'1 gycsőizmokban 
görcsös összehúzódás lép fel , némelyek által egészen kétségbe rnnatik, de 
még azok is, kik megengedik ilyenek létezését. hangsúlyozzák. hogy az fölötte 
ritkán j ön elő. Ditt e 1 csak két ilyen esetet észlelt, de azoknál is. :miután a, 
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rnstag c~thetert. mintegy negyed óráig az akadály helyén tartotta, a görcs 
elmúlt s az eszköz könnyen bejutott a hólyagba. T h o mp s o n azt mondja, 
hogy a görcs megakadályozhatja ugyan a rizelet kiürülését, de azt .nem, 
hogy eszközünkkel a hólyagba jussunk. s azért ő egész nyiltan ad kifejezést 
azon véleményének, hogy a görcs felvétele csak refugium az eszközzel rnló 
járatlanságban. Azt hiszem, a felvetett kérdésre a felelet alig kereshető másban, 
mint a vizsgálati (technikában) módszerben, s azért mellőzvén a szűkületnek 
egyébként nagyon fontos tüneteit, arról leszek bátor szólani, hogy minő 
nézetek és eljárások uralkodnak a húgycsőszlíkületeknek eszközzel való kóris
mézésében, s minő értéke van ezen eljárásoknak a kórisme felállítására. 

Mielőtt a ma mí.iködő s e téren irányadó sebészek eljárásáról szólanék, 
fel kell említenem e i \' i a 1 e vizsgálati módszerét, ki a húgyszervek bántalmai 
terén még ma is nagy tekintély. C i vi a 1 e (Maladies des Organeio: génito-urinaires , 
I. köt. 151 lap. Paris 1858) a húgycső vizsgálatában ellensége volt a 
catheternek s minden a catheter módjára görbített kemény eszköznek. Szerinte 
a catheterismus olyan finom, olyan nehéz, s olyan bizonytalan mütétet és 
oly nágy gyakorlatot igényel, hogy majdneln naponta látni onosokat, kik 
akadályra találnak a hólyagba jutásnál ott is, 1101 a húgycső egészen szabad; 
és mert akadályra találnak, melyet nem tudnak legyőzni, daczára merész 
mfreleteiknek, melyek a húgycsőben súlyos körntkezményekkel járnak, szlíkü
letet rnsznek fel, mely nem létezik. Ezen vizsgálatok az után. mit az így 
felrett szűkületek ellen tesznek, gyakran válnak rnlócli szlíkület okozójává, 
s a beteg, kinek húgycsöve ép volt, s kinek baja a húgycsőtől távol feküdt, 
most csak azon betegséget látja, melyet neki kijelöltek mint gyógyitandót. 
C i v i a le ezen tapasztalatában találjuk meg az okot, miért ő egész vizsgálati 
eljárásának alapjává a lágy eszközöket, a viasz-bougiekat tette, sőt ezekről 
is azt tartotta, hogy minél lágyabbak, engedékenyebbek és hajlékonyabbak, 
annál jobbak. 

Ezen eszközök előnyét abban látta, hogy ezek képesek a húgycső 
érzékenységét leginkább csökkenteni. ezek hatolnak be a legkönnyebben a 
szűkületbe, s rajtuk a sziikület benyomata megmarad. A viasz-bougiek közül 
csak a hengeres alakot ajánlja, sem a conicus, sem az orsó-alakú, sem a 
gombos, sem a csavarodott végii eszközöket nem JJártolta. Leginkább a 
9-- 15-ös számúakat vette igénybe; ellene volt azon igen elteijedt véleménynek, 
mikép a vastag sondúk könnyebben behatolnak és kevesebb fájdalmat okoz
nának ; szerinte a tapasztalat éppen az ellenkezőről győz meg. arról tehát, 
hogy a Yékonyabh eszközöket könnyebb bevezetni és azok kevésbé fá;jdalmasak. 
C i v i a 1 e az el~ő vizsgálatnál, midőn a szlíkületet megtalálta, nem állította fel 
a végleges kórismét, hanem a beteget előbb egy helybeli előkészítő kezelésnek 
vetette alá, a;;on czélból, hogy a húgycső-szí.ikület előtti részének érzékenységét 
csökkentse, s hogy ezen idő alatt a szlíkület minden részletéről tudomást 
szerezzen. E végre a lágy hougiek naponta bevezettettek a szíikület nyilásáig, 
míg abba hejutottak és lassankint áthatoltak, midőn figyelembe vétetett a 
szíikület falainak ellenállása, azok lenyomata és ezen ejárás folytattatott 
napokon, heteken keresztül addig. míg csak vele valamit nyerni lehetett, az 
az a míg eljutott azon püntig, hogy mcghatározlrntta a legpontosabbau a 
húgycső kóros elváltozását. s így megállapíthatta a gyógyeljárást. 

Mellőzve ez alkalommal minden észrévételt az elmondottakhoz. nézzük 
meg minő ma az eljánís a francziáknál a húgycsösr.ííkületek vizsgálatában. 
Erre nézve elegendő lesz, ha csak egynek, C i v i a 1 e utódjának Guyon 
tanárnak eljárását hozom fel. 

G u y o n hasonlóképen azon elvnek h6dol1 mikép a húgycsőben, annak 
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úgy ép. mi~lt .~óros ~iszo,nyai között a legjobb vizsgálók a lágy eszközök. 
G u ,Y ,o n ;nielott a nzsgal~thoz fog.na. a kórelőzményre nézve ki ván pontos 
fe}v.ilag,~~1tást, _rne~t - mmt n:ondJa -:- gyakran találni betegeket a szűkület 
konsmeJevel, ~knel err~ sem1!11 .alap smcs. (Felix Guyon, Le9ons cliniques 
s?.r les maladies des voies unn~~res. Deux~eme .~dit. ~aris 1885. 828 lap.) 
E~ ha azt tudt~k meg a betegtol, hogy hugycsotaká1Ja nem volt, hogy a 
gatra rngy az ivarszervekre esést vagy ütést nem szenvedett illetőlea azt 
nem ~övette ~éres vizelés, h9gy coitus után vérkiszivárgást 

1 

.húgycsö~réből 
nem es~,lel~, ugY, .nyugodtak lehetünk, hogy szlíkülete nincs, habár ő az 
ellenkezot is álhtJa. Azt, hogy a betegnek volt-e fekélve nem is kell kérdezni 
elég megnézni. ~a a nyil~sban. volt, a ~ekély, ott látn.i ~ heget, ha kivételese~ 
belebb volt. ~ vizsgálat .ki fogJa clente~1 a helyet. Guyon a vizsgálatot egy 
20- 21-es ~za~i: gumm1-so?dával k~z~1 melynek vékony nyele olajbogyúszerü 
gombban vegzodik. s ezen resz nagysagatól van meghatározva az eszköz száma. 
H~ a ~z~~kl~let takáros eredetlí, úgy e soncla meg szokott akadni már a 
SaJkakepu arokban. vagy to1'áhb a c~üngő részben. s csak ritkán történik 
meg, !1ogy a 20 . 21„-es ~s~köz eljusson ~ scrotalis részig. s még ritkábban, 
hog~. fennak~.dás nelkul eleiJe ~ hagymá~ reszt. Ezután 2-3 számmal vékonyabb 
eszkozt veszunk. mely az első akadályt áthatolja, de valamivel mélyebben 
rendesen. már megakad. ~ttől kezelve, !logy ne kelljen oly gyakran eszközt 
berezetm. eB-yszerre ~~szallunk a 12-ösig, azután a 8-asig, s ha ezzel sem 
lehet batolm a legszuke?b helyen. akkor le a 6-osig, de gyakran ez is meg
akad. Ekkor finom bougiekat veszünk és végül ezekkel áthatolunk az utolsó · 
~zí~~ületen is. midőn meghatározzuk annak kiteijedését. Azonban egy pont 
fe~?l .. nem aclna.k G u ~ o n n, a k az eddig ~rnsznált eszközök felvilágosítást. s ez a 
szukulet tágulekonysaga. Ennek meghatarozására a conicus sonclákat alkalmazza 
ezek. ~~őretolatrán: minc!ig mélyebben és mélyebben Jiatolnak be a szűkületbe'. 
s nndon azokat v1sszahuzzuk, az akkor észlelt ellenállás ad fcll'ilágosítást a 
:,;zlíkület tágulékonyságáról. 

Minő eljárást követ a húgyc:,;ő vizsgálatánál az angolok híres sebésze 
T. h ,° m P s.? n ':' Az ő vizsgálati eljárásának is alapját a húgycső minden beteg
s~geb~n . s~t alkal.mas eset~kben azok gyógykezelésénél is a lágy eszközök 
kep~z1k, ~~ert. . ugy mondJ~ ~hompson - mert ezen eszközök kevésbé ingerlik 
a .~n~?ycsove.t es ke1'esebb fá,1dalmat okoznak. T h o mp s o n szerint. midőn 
s~_n~il~.tr~ msgálunk. két. különböző rizsgálatot kell tennünk, melyekkel két 
ku~o~1bozo . dolgot kell kiderítenünk. (Diseases of the urinary organ. 7th 
Edit!on. ~:ondon ] 8.83. 17 lap.) Az első vizsgálattal azt állapítjuk meo·. hogy 
a hugyes?nek termesze.tes engedékenysége meg van-e változva vagy 

0 
nincs. 

A második behatóbb v1z:,;gál~t által. a húgycS'ő állapotát pontosan határozzuk 
1_ne~ azo1~ esetbe~; ~rn az elo.zete:,; nzsgálat már kiderítette, hogy egy régibb 
es J~.lentek~l\Y szukul~t. rm~ ,Jelen . ..:~z első vizsgálatot végezzük aképen, hogy 
rnszu~k haJlekonr rngen Jol. görlntett hengeres angol bougiet, 10 12-ös 
sz~mut. a fran?zia skála szennt 18 . 22-öst, ~ azt lassan és gyöngéden igyek
szunk bevezetm a hólyagba. Ha ez Jól és könnyen megy és a kihúzásnál 
n~m s~orul. hanem egész könnyüséggel kicsúszik, akkor szííkiilet bizonyosan 
mncs Jelen. Ha. azonban megakad valahol és bizonyosak vagyunk abban. hogy 
nem ott, hol neha rendes körülmények között is mea szokott akadni akkor 
re~zünk egy rékonyabb eszközt és mindaddig szállunk lefelé. míg valam~lyikkel 
bejutunk a hólyagba. Annak ellenőrzésére. hogy eszközünk szlíkületben akad-e 
meg. v.agy r~Ja~elyik ~ermész~tes akadályban, -veszünk egy ugyanolyan vastag, 
cle ~?m~.us l'egü franczrn bougiet, mely sokkal lágyabb, mint az angol. Ezen 
eszkoz konnyen átmehet ott. hol az előbbi hengeres régű megakadt. T h o mp s o n 
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az olivás ruganyos bougiekat nem ajánlja, mert ezekkel kerésbé gyakorlott 
Yizsgáló könnyen sziíkületre talál ott is, hol az nincsen: mert ha az eszközt 
az eltávolításnál nem pontosan a húgycső tengelyében húzzuk Yissza, hamar 
akadályra találunk, mely a legegészségesebb húgycsőben is sziíkületre kelt 
~G& . 

Ha régibb és nehezebb szűkülettel van dolgunk, úgy részletesebb nzsgá-
latot kell eszközölnünk, melynél T h o mp s o n a körntkezőleg jár el. Bevezet egy 
vastag angol bougiet addig, míg az megakad, pl. hüvelyknyire a külső nyilás
tól yagy még előbb is; megjegyez re ezen helyet, keres olyan rékony eszközt 
melylyel keresztül hatolhat. Egy 4~5-ös lehet, hogy átmegy, azonban a 
külső nyilástól számítva mintegy 5 hüvelknyire új akadályra talál. melyen 
egy párszori kísérlet után egy nagyon rékony 1 - 2-ös gummi-catheterrel 
talán átjuthatni, cl egészen a hólyagig, miről a catheteren kicsepegő vizelet 
nyújt biztosítékot. Ezen Yizsgálatból megtudjuk, hogy a betegnek két s~íí
külete rnn, az egyik közel a külső nyiláshoz, másik mintegy 5 hürelyknyire 
attól. Ezen második sziíkület közti húgycsőrésznek pontos megvizsgálása 
végett T h o mp s o n az első sziíkületen azonnal b első húgycsőmetszést végez. Most 
behatol egy 11-es bougieval és ezzel megtudj a, hogy m~nő az azután köl'~t
kező húgycsőrész. Ha az eszköz akadály nélkül megy egészen azon helyig. 
melyet előbb a külső nyilástól 5 hüvelyknyire jelölt meg. úgy 100 eset közül 
99-szer biztosra veszi, hogy azontúl már több sziíkület nincs. Azonban a sziíkü
letek vizsgálatánál 'l' h o mp s o n sem nélkülözi egészen a kemény sondákat; azon 
esetben. midőn az egyébként megvizsgált sziíkületre a belső húgycsőmetszést 
indicáltnak találta, a sziíkület hosszának meghatározására mostan gombosvégíí 
érczsondákat használ a 2-ös számútól fel a 13-14-ig. Régen gyakran használta 
ezen eszközöket. azután egészen kihagyta. mert mint mondá, bőrnbb tapasz
talata után minden szükségest megtudott a nélkül is; a legüjabb időben 
azonban (Surgery of the urinay Organs. London 1884. 14 1.) újolag nagyon 
dicséri ezen eszközöket, sokkal jobbaknak tartj a a ruganyos ily fajta eszközök
nél, s a sziíkületet a belső húgycsőmetszés előtt mindig ezekkel határozza meg. 

Ha mostan közelebb jövünk hozzánk s a bécsi iskola, nevezetesen Ditt el
n e k e~járását figyeljük meg, úgy az eddig elmondottakal egészen ellenke~ő 
nézetekkel fogunk találkozni. (Stricturen der Harnröhre. Deutsche Chirurgie. 
Lief. 49. 95 lap.) Ditt el szerint a húgycső viz::;gálatát mindíg kemény 
eszközökkel kell végezni; ezek úgy a vezetés. mint az elérendő eredményre 
nézve a legjobbak, tükörsima felületük legkeYésbé dörzsöli a nyákhártyát, 
ezért a betegek a legjobban is tiírik. Annak meghatározására, hogy van-e 
sziíküleli jelen, Ditt e 1 egy 23-24-es (franczia skála) cathetert, vagy e~y 
ugyanilyen nagyságú hengeres érczsondát ajánl, de a legj obbnak tartja még1s 
a gombos véglí érczsondákat, hol a gomb vastagsága 24-25-ös, a nyélé 
pedig 16-os. Ha jelentékenyebb a sziíkület, úgy ezen eszközökkel könnyií azt 
megtalálni, de meg lehet ezekkel találni a kisebb fokü sziíkületeket is. Az 
oliva elül conicus, s ezen alakjánál fogva kisebb fokü szűkületen lassankint 
keresztül fog hatolni, azután következik az eszköznek sokkal vékonyabb nyele; 
ha most a sondát egy darabig nyugodtan tar~juk s azután kihúizuk, úgy az 
oliva beszorulása által még csekély szükületet is megtalálunk. ]~zen e8zköz.zel 
meghatározzuk a szlíkület hosszát is , mennyiben a behatoláskor felismei:iük 
a sziíkület kezdetét, kihúzáskor annak hátsó végét, e két pont közt teijed ki 
a szlíkület. Ditt e 1 ilyen eszközökkel végzi a nehéz szíikületek felkeresését és 
áthatolását is, midőn leszáll egészen a 6-os számú eszközig és csak ha az 
áthatolás ismételt és sokképen módosított kísérlet után sem sikerül, akkor 
nyúl lágy eszközökhöz. 
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Nálunk a húgycső vizsgálatában már régen megállapodott és minden 
részében kimívelt elj árása van Kovács tanárnak. Itten is a kemény eszközök 
képezik a vizsgálat alapját, mindazáltal kivitele lényegesen különbözik a 
Dittelétől. Az elj árás röviden ismertetve van a sebé::;zi kóroda 187 1/,-187 3

/ 4 • 

éveit előtüntető kimutatásban. (Kovács József sebészi kórodáj a, közlik Antal 
G. és Réczey I. Budapest 1877. 126. lap .) Az, hogy van-e p,gyáltal ában szukület 
jelen, egy 10 11-es számú hengeres érczsondával lesz megállapitva. Meg
találván a sziíkület helyét, a részletesebb vizsgálatra 2-3-as számú gombos 
férnsonda használtatik, a legczélszeriíbben ezüstsonda, melynek könnyen adhatni 
különböző görbületet, s mely e mellett mégis biztosan irányítható előhaladtá
ban. Nem elégedve azzal, hogy e soncla áthatol a sziíkületen, hanem 
azt többször visszahúzva é::; előretolva, a sziíkült falnak kiemelkedő és 
bemélyedő részletei lesznek tanulmányozva. . 

Ezekben véltem felsorolhatni a Mgycsőszííkületek vizsgálatára \'Onatkozó 
főbb eljárásokat. A mint látni, ezen elj árások két, egészen ellentétes alapon 
állanak; egyik kizárólag lágy eszközöket használ, s ezt követik a francziák és 
angolok; a másik esak a kemény, az érczeszközöket reszi igénybe, ennek követői 
a németek közt yaimak és nálunk. Miben ran e nagy vélemény-külömbség oka? 
Miben találjuk meg a feleletet arra, hogy a francziák, bár legnagyobb részben 
elhagyva a riasz-bougiet. megmaradtak a lágy eszközök mellett; és miért 
tartják meg az angolok, bár a franczia bougieknál ellenállóbb, de azért mégis 
lágy ruganyos bougiejokat r Valószinií, hogy a feleletet erre nagy részben 
e i y i a 1 e befolyásában kell keresnünk, mely a hozzá közelebb állókra a legna
cryobb hatással volt. Megmaradt C i v i a 1 e követőinél a legmesszebbre menő 
Óvakodás az érczeszközöktől. s a mit a húgycsőben lágy eszközökkel csak el 
lehetett érni, azzal óhajtották elvégezni. A legaprólékosabb kísérletek -
kísérve nagy türelem é:-:; kitartással - , mind fel lettek használva, · csak hogy 
ne kelljen az érczeszközökhez nyulni. Es mindez történik azért, mert az ércz
e::;zközök használata sok veszélynek lehet fo rrása, az azokkal való bánás nagy 
gyakorlatot, vagy tapasztalatot igényel, a miért közönséges használatra nem 
való. Ezt találjuk kifejezve T h om p s o nn ak is azon feltünést keltett nyilatkozatá
ban, mely szerint sajnálni lehet azon beteget, kinek )1ügycsövébe csupán 
bonczi ismeretek alapján vezet be valaki érczeszközt. Es ebben nem talán 
a boncztannakkevésre becsülése van kifejezve, mi ellen Thomp so nnak e téren 
elért ereclményei is tanuskodnak. kanem ki van fejezve az, hogy a kemény 
eszköz vezetésében, s ha az valahol megakad, az akadály mérlegelésében 
csak az érzés lehet irányadó , mit csak nagy gyakorlat, nagy tapasztalat 
mívelhet ki. 

És ha most azt kérdezzük, hogy melyik ezeu eljárások közül a jobb, 
melyiket köressük tehát r Ene, úgy hiszem, alig lehet más feleletet adni, 
minthogy mindenike jó ezeknek, s bármelyikkel az azon irányban begyakorolt 
sebész jól fog czélt érni. Azonban mellőzzük a direct feleletet. A kórisme 
meghatározása nem czél, az e::;ak eszköz, hogy egyedüli czélunkat, a gyógy
eljárást megállapfümk. lYliclőn a szlíkület kórisméjét felállítj uk, ugyanakkor 
határozunk a felett is. hogy azzal ::;zemben minő legyen bearntkozásunk, s 
hogy melyiket válaszszuk a használatban le\'Ő mlítéti elj árások köz~ll, arr~ 
az adja meg a feleletet, hogy milyennek találtuk a szükületet. s így v1zsgálat1 
eljárásunk egyenes összefüggésben van a szffkület miítétével. Nincs ugyan 
méa szorosan köl'l'onalozva a sziíkületeknél használatban levő különböző 
mlítétek indieatiója, még kevésbé azoknak raclicalis gyógyértéke, de annyit 
egészen megállapítottnak tarthatunk, hogy a nem véres beavatkozás, a tágitás 
az. mit mindenki. míg csak lehet, sziYesebben választ. Ha most csak egy 
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pillantást vetünk a fenn elsorolt sebészek műtéti eljárására. azt találjuk, 
hogy azoknál, kik ,a ,szűkület~t ~ág_r: ~szközökkel, kóri.~mézik; összehasonlít
hatlan nagyobb mertekben vetetik igenybe a hugycsometszes. nevezetesen 
pedig a belső húgycsőmetszés, mint azoknál, kik kemény rszközökkel kóris
méznek; ,;agyis azoknál, kik lágy eszközöket használnak. sokkal nagyobb a.zon 
szlíkületek száma, hol a szűkület falait tömöttebbnek, ellentállóbnak találJák. 
mintsem hogy ott még a tágitást megkisérteni lehetne. A húgycsőszűkületek 
helyi viszonyainak s minden sajátsá~ainak pontos kiismerésére ma~an;i is a 
kemény eszközöknek vagyok pártolóJa. s ezek használata mellett en is azt 
tapasztaltam, hogy a t ágításnak mindinkább szélesednek határai, s a metszés 
csak kivételes esetek számára marad. Ez okból tehát a kemény eszközöket 
minden más felett többre becsülöm. 

Azonban némely kétes esetben, annak eldöntésére. hogy rnn-e egyáltalá
ban szűkület jelen, nem tartom a kemény eszközöket kizárólag alkalmazandóknak. 

Általában betegeinket. kiknél sziíkület gyanúja alatt végezünk hógycső
Yizsgálatot, két csoportra oszthatjuk. Egyiknél. úgy a kórelőzményi adatok. 
mint a beteg által panaszolt tünetek és a külső tapintás által nyert lelet 
egészen bizonyossá teszik, hogy ottan sziíkület, sőt régi szlíkület van jelen. 
Itten 10-11-es számu érczsondával a legkönnyebben, a legbiztosabban és a 
legkevesebb fájdalom árán ellenőrizlietjük az eddig nyert adatokat: a sziíkület 
részletes vizsgálatát azután egy más alkalomra halasztván. Ezen vizsgálathoz 
a beteg ré széről már bizonyos előkészületekszükségesek. s mert ezen vizs
gálat némileg bevezetést képez a műtéthez, szükséges. hogy ezt az végezze. 
ki azután a beteg mlitételét is végezni fogja. A második csoportba azon 
betegek tartoznak. hol úgy az előzmények, mint a subjectiv tünetek után 
itélve lehet jelen kisebb fokú szlíkület. Yagy lel1 et j elen (idült) gynladás <L 

húgycső hátsó részében. a hólyagnyakban. a hólyagban a dülmirigyben, ngy 
lehet jelen szűkület szöYődve e~en bántalmak valamelyikével és most az 
eszközzel kell kideríteni a valót. Ugy hiszem éppen ilyen Yiszonyok közt talál
kozunk a legtöbb oly esettel, hol az egyik vizsgáló által megszlíkültnek 
talált húgycső . egy másik Yizsgálótól mentnek találtatik a szlíkülettő l. s hol 
egyik éppen nem vagy csak nagy nehézséggel juthat be a liólyagba, míg egy 
másik könnylíséggel. 

A kórelőzményi adatok pontos kikutatása, úgy a mint azt G u y o n tanár 
összeg·ezi. kétségkívül nagy fontossággal bir. Ji.s azt. hogy fekély rngy trauma 
voltak-e j elen, nem is lesz nehéz kideríteni. ámde az összes szlíkiileteknek 
70°1„-át lní.gycsőtakár okozza. erről pedig a betegek hajlandók megfeledkezni, 
annál is inkább, mert a takár után rendm;en több év múlrn szokott a szlíkület 
bekö\'etkezni; de még ha meg is tudtuk, hogy takár Yolt jelen, ezzel a kérdés 
még nincs tisztázva. mert hisz az említett lobos folyamatoknak is túlnyomóan 
takár az oka. 'ra kár után, mint ismeretes. jöhet létre szlí.kület a külső nyílástól 
kezdve a hártyás részig bárhol, de az esetek nagyobb számában a hagymás rész 
régén és a hártyás rész kezdetén foglalnak helyet. Ha mostan beviszszük a 
húgycsőbe eszközünket s az a vars membranacea táján megakad, s ismételten 
ott akad D}eg, mondhatjuk-e ebből már biztosan, hogy ennek mindíg szííkiilet 
az oka? Eppen nem; lehet. hogy sziíkület van jelen. de lehet valamelyike a 
fennemlített lobos folyamatoknak is. Ezen lobos folyamatok kö vetkeztében 
ugyanis a hügycsőizmok zárókészüléke izgatott lesz. s az eszköz érintésére 
erősen összehúzócllrán, teljesen elzá1ja az eszköz előtt az útat. A húgycső
izmok görcsét ilyen értelemben, vagyis nem mint önálló bántalmat, hanem 
csak mint tünetet, a sebészek nem hogy tagadnák. sőt ellenkezőleg megerősítik; 
de még a bonczolatok is tanúskodnak r6la. mennyiben nem egyszer szlíkületrk, 
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melyek a~ élőben az áthatolásban nagy nehézséget okoztak, vagy éppen nem 
vo_ltak átJárha_tók, a halál után feltünően csekély fokúaknak mutatkoznak, 
mmek okát bizonyára nem csupán az élőbeni vérbőség megszüntében kell 
kei:esnünk, És ha a rendes húgycső a hártyás részben az eszköznek útját 
áll.Ja;, l~a, már rendes ~örülménye~ közt természetes akadályt képez, melynek 
l e~-yo~esere a cathe~ensmusnál mmdenkoron hangsúlyozott bizonyos míífogások 
szukse~·esek, me11nywel nagyobbak lesznek ezen akadályok ezeu rész izmainak 
lobos tolyamat okozta görcsénél ! 

Eppe~1 ezért i~~~!on fon_tos e~d?nteni, hogy a hártyás rész t~ján meg
a~ad~ eszk,oznek szu~ulet ,áll.J a-e iJtJát vagy görcs; mert az elso esetben 
mrnd1g rekonyabb es . vekonyabb eszközöket kell megkisértenünk, hogy 
áUrntolhassunk, a második esetben a vékony eszközök a leanao-yobb bajokat 
okozhatják s még sem hatolnak keresztül, míg bizonyos fogáss~l egy sokkal 
vastagab!J esz~öz, könnyen bejut a hólyagba, Miután ilyen kisérletek árán 
határo~m a kercles felett nem közönyös dolog a betegre nézYe, igyekeztek 
a~ e t~~·en kutatók más támpontokat keresni. Guyon azt mondja, miután 
hugycsogörcs, mely az eszköznek útját állja, csak a pars memb.-tól kezdve 
lé~ fel, itten pedig a takár után fejlődött jelentékenyebb szííkület nem fordúl 
elo a n ~lkül, hogy a húgycső mellső részében valahol más kisebb fokú 
sz(íkületet, vagy érdességet, megvastagodást a nyakhártyán ne találnánk; 
t~hát ha eszköz~lnk a mellső részben a húgycső nyakhártyáját mindenütt 
simának,_ engedekenynek találta s csak a hártyás részben talál akadályra, 
akk?r bizon7os, .~10gy, ezen akadály nem szűkület, hanem görcs. E görcs 
pedig legyozendo akeppen. hogy egy vastag hengeres nehéz érczsondát 
bevezetve, ann_ak. végét a hártyás részben mell- és felfelé irányítjuk, s kis 
nyo;nással egJid~1&", ott t~rtjuk, midőn a görcs megszíínik s az eszköz könnyen 
tovab~ hatol. Midon kihuzzuk az eszközt, abból, hogy valjon e helyen fogva 
tartatik-e, vagy nem, azt is megtudjuk. hogy a o·örcsön kívül szervi szükü
letnek bár kis foka volt e jelen, mert görcsnélb visszahúzáskor az eszköz 
nem sz?rul meg, m_íg s~ííkületnél igen, s abból megszabadulva, az eszköz 
egyet zo~ken. A mrnt lattuk, e kérdés eldöntésére T h o mp s o n a fran czia 
lágy com~us bougiekat ajánlja. 

. A ki csupán csak érczsonclával vizsgál s azt a legnao·yobb mértékben 
u:·alJ~ s az?11~ivill bir. az érzésnek minden finom árnyalatá~al, arra 11ézve a 
kcrdcs nehezsege elesik, mert ha a sonda megakad a l1 ártyás részben, azt, 
l~ og:y a~ban . egy heges szííkület áll-e útban, vagy görcs, azt . azonnal el 
fogi~ d~1ite~11 az ~szköz által uyert érzés; azonban erre egy általános eljárást 
alaJ?itam, ugy hiszem, nem lehet. Ez okból ilyen viszonyok közepette a 
kóns~e fel~llí~ására szükségesuek tartom a kaucsuksondák igénybevételét. 
Az ohvás regíi kaucsuk-sondákkal számos vizsgálatot végez1·én, tapasztaltam, 
hogy :izzal a hügycsőben számos oly finomabb elváltozást lehet megtalálni, 
melyet ugyauolyan vastag heno·eres ércl:sondával észrevenni nem sikerült. A 
miut ércz~o~~dával _engedékeny~b.bn ek találunk oly szííkületeket, melyek csak 
lág}' eszkozokkcl nzsgálvu kemcnyckll ck s táo·ításra már nem alkalm asaknak 
találtattak, azonképen számos ti atalabb er~detlí ehráltozásokat, melyeket 
ruganyos .. sondá;kkal megt~l{~_lm1k. ?rczsondákkal megtalálni alig, vagy Óppen 
nem leszunk kepesek. Midon telrnt egy 20-21-es számú olívás eszközzel 
behatoluuk a h?gycs?be, s es~közünk mintegy 14 l 6 cm-nyi útat úgy tett 
n~eg, hogy a hugycsó falát mrndenütt épnek találta, s most akad meg, úgy 
bizonyosak vagyuuk, hogy e helyen nem szííkület. hanem görcs képezi az 
akadályt. 

Összegezrén tehát az elmondottakat, a következő eredményre jutunk: 
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1. A húgyc~ő~zfiki~letek finoma?b részleteinek lehető ponto~ ~k~t~tá~át kemény 
eszközökkel erhetJük el. 2. Bizonyos esetekben a húgycso gati reszeben annak 
megtudására, hogy Yan-e szervi sziíkület jelen, használjunk lágy, ruganyos 
eszközöket. 

Ezekben voltam bátor előadni a Mgycsőszűkületek körisméjének fel
állitásábau a legfontosabb résznek, az eszközzel való viz~gálatuak különböz.ő 
módszereit, és ha az egyes eljárások leirásában bővebben teijeszkedtem ln, 
ez azért történt, mert így állítva azokat egymás mellé, úgy vföem, hogy e 
számos ponton ingadozó kérdésről pontosabl1 képet és helyesebb itéletet 
nyerhetni. 

Dr. B áron Jónás: A sérv kizáródás kórtanához. 

A bél épségének eo-yik főfeltétele az, hogy edényeinek, különösen vissze
reinek ürtere szfikülést '~aay záródást ue szenvedjen. A bél megélhetésének 
e fontos tényezője csorbát szenvedhet, ha sérvtömlőbe jut, akkor i~. ha abhan 
nincsen elzárva, mert ez esetben is a visszerek a fodorban meghajlást s~en
vedhetnek, mi által a bélben pangás támadhat és ez annál tartósabb, mrnél 
gyakrabban tohí.lt elő és minél hosszabb időig maradt a bél a sé rvtömlőbeu. 
E körülménynek tulajdoníthatjuk főleg azon vérpangást, melyet oly kacson 
talální, a mely gyakran előesett és ezt legalább is oly joggal tehe~jük, a 
milyennel a vérpangást ily bélkacsban a szerzők a kacs mély fekvésének a 
hasürben tulajdonítják. 

Naayobb jelentőséggel bir, mert a l>él épségének reszélyeztetésével jár. 
azon viss~érelzárás, melyet a bélzáródást előidéző tényezők okoznak. és minél 
több visszér záratik el és minél hosszabb időig áll feun e záródás, áunál 
kite1jedtebb, illetőleg veszélyesebb a 1'érpaugás a bélfalban, mert képtelenné 
teheti az illető bélfalrészeket a bél ürébeu foglalt rohadó anyagok behatásának 
ellenállani és ilyen módon azok bomlását, elhalását idézheti elő. 

A sérvzáródás tényezői közé egyrészt a kapu szíík voltát, másn'szt a 
a bél azon alakulásait számitjuk, melyek annak rögtön megtelesétől erednek. 
Sérvmetszésnél gyakran találjuk a kapu szlík voltát. és bélfalsé1y kizáródásánál 
azt az obstructio egyedül lelietséges okának kell tekintenünk. Mint a záród~s 
okát elég gyakran észlelni továbbá az előtolúlt bélnek oly alakváltozásait: 
melyek annak rnegteléséből származnak. Jele nevezetesen az olyan záródási 
esetek sorolandók, melyeknél elég tág kapu mellett a bél bélsárral és gázokkal 
megtöltve rnu, vagy a hol a hasürben maradt legközelebbi bél van nagy 
mértékben kitágítva, úgy hogy vagy az egyik vagy a másik bél kerületének 
egy része a többivel szögletet képez a kapu mellett. Azonban ezek~H kivül 
sérvmetszésnél elégszer találtam azt, hogy bélzáródás kifejezett tünetei mellett 
az előesett kacs sem kitágulva, sem feszes nem volt, hanem petyhiidtnek 
mutatkozott, daczára annak; hogy a záródás csak 2 - 3 -4 óráig állott fen:1 
és a kapun át a mutatóujjat a bél mellett könnyen a hasürbe lehetett vezetm. 
Ezt különösen oly esetekben láttam. hol sok bél tolúlt elő a sérvtömlőbe. 

A sérvzáródás ezen nemét a bélnek egy kóros állapotából kell szár
maztatnom, mely gyakoriságának megfelelő méltatásban i;iindeddig nem 
részesült. E kóros állapot a bélkacs szöveti összeállásának valtozásában áll, 
mely rugalmasságának és peristalticus mozgásra képességének csökkenésél'el 
jár. Ez utóbbi pedig, mint már a priori feltehető, nemcsak az előtolúlt 
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kacsnak sorsára a sérvtömlőben, hanem magára a bélnek előesésére, tehát a 
kizáródás első feltételére is kell, hogy nagy befolyással legyen. 

Azon kórfolyamatokon kívül, melyek a bélnek rugalmasságát a hasürben 
csökkenthetik, a belet pareticus állapotra juttathatják, a hasürben keletkezett 
idült bélpangásokon, hurutokon, lobokon kívül legfontosabbnak kell tekintetünk 
a bélnek gyakori előeséset a sérvtörnlőbe, mert minden előesésnél szögletképzés 
áll be az előesett és a hasürben maradt bél között, mely, mint moudottuk, 
k~lönöseu a bélvisszerekben gátolja a vérkeringést, pa,ngást okoz, mely a 
belnek szöveti összeállását és miíködésképességét zavaija; és ha ily szögletképzés 
egy előesésnél oly nagyfokú, hogy bélzáródást okoz, teljesen elzárhatja a 
bélkacs egy vagy több edényét is, minek csakhamar a rnegfelő bélrész elhalása 
szokott következménye leuni. 

Ha a sérvkapu szíík volta okozza a bélzáródást, azaz valóságos incar
ceratiónál, a kizárt bélkacs összes edényei szenvednek nyomást, a vérpangás 
és az ezt követő üszkösödés az egész kacsra teijed. Oly záródásoknál azonban, 
melyek az előesett bélkacsuak gyors megtelése folytán billentyií- yagy szög
letképzés által a bélfalban a záródás helyén támadnak, valamint olyanoknál 
is , melyek az egész előtolúlt, petyhüdt kacsnak a hasürben maradt béllel 
val? sz~gletképzése által idéztetnek elő, a vérkeringési zavar és üszkösödés 
elemte mkább csak részletes, azonban itt is idővel az egész bélkacsra teijedhet, 
és pedig a bélkacs megtelésétől eredő záródásoknál a kacs fala tágulásának, 
a bél petyhüdt voltától függő záródásnál a szöglethajlás fokozódása követ
keztében. melynek rnéltatásánál azonkívül ama befolyást sem szabad szem 
elől tévesztenünk. melyet a sérvvíz a kizárt bélre az által gyakorol, hogy a 
nyomás által a bél szögletképzését és összeszorítását a kapu lielyén fokozza. 

A bél részletes üszkösödése, mint a kizáródás elsőbb stadiumainak 
következménye, a bonczasztalon főleg csak köYetkezményeibeu, nevezetesen a 
septicus hashártyalobban észlelhető, mely a pangást és az üszkösödés kezdetét 
oly gyorsau szokta követni, l10gy a halál a 3-4-dik napOJJ következik be, 
mielőtt a bél részletes elhalásám1 k terményei mint evgóczok, elmállott bélré
szek láthatók lennénk. Külö11ös körülmények befolyását kell felvennünk azon 
valóban ritka esetre nézve, melyben a beteg a záródás kezdete, illetőleg a 
s~rvrnetszés utá11 annyi időig él. hogy a rnortificatio helyi következményeinek 
lnrnutathatósága meg vau adva. Ilyennek tekintendő a következő eset, melyet 
ez idén ORztályomon kezeltem. 

Egy 58 éves nő. ez évi áprilhó 28-ikán este 11 órakor vétette fel magát 
osztályomra a pesti izraelita kórházban. Húsz év óta baloldali lágyéksérre 
volt. melynek előesése ellen sérvkötőt liasznált. Az utólsó években állítólag 
mindig gyomor- és bélbajokban szenvedett. A felvételét megelőzött 14 napon 
át fekvő beteg volt oly bajban, mely széhekedé~sel járt, úgy J1ogy a betegnek 
állítólag ezen időn át egyszer sem volt széke. Aprilis 28-ikáu este 6 órakor 
a sérv ismét előesett; azóta a beteg rosszabbúl érezte mag·át, gyakran felbö
fögése és egy ízben hányása volt. 

A beteg hasát puffadtnak találtam, a hasfalon át a tágúlt vékony belek 
mozgásai voltak láthatók. A baloldali lágyékon egy nagy ökölnyi sérv volt, 
mely kissé feszesnek mutatkozott és dobos kopogtatási J1angot adott. Nyomásra 
beteg a hasban a sérr tája felett fájdalmat érzett. A húgy Yizsgálata a 
vesesorvadás leletét adta. .aprilhó 29-ikén reggeli 6 óráig még egy ízben 
zöldes folyadékot hányt. 

Visszahelyezési kisérletek nem sikerülvén, a sérv metszést áprilhó 
29-ikén reggeli 6 órakor végeztem. A sérvtömlőben igen csekély kissé piros 
sérv\'Íz és mintegy 2 méter hosszú, kissé pirosabb vékonybél volt, A sérvkapu 
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elég tág volt arra, hogy azon keresztül mutatóujjamat bevez~thettem. A belet 
előre húzni, azután a kapu mellett fekvő részét visszahelyezm a kapu tágítása 
nélkül is képes voltam. Mindazonáltal a kaput tágítottam, hogy a hosszú belet 
gyorsabban visszahelyezhessem. A sérvtömlőt nyakán lekötöttem és a lekötési 
hely alatt átmetszettem. A sebürbe draint helyeztem és a bőrsebet zártam. 
Műtét után, mely fél órát vett igénybe, a beteg azonnal 300 gramm, délután 
ugyanannyi sötét szírn'.í vért ürített ki a v!\gbélből. Különben a ueteg mlítét 
után jouban érezte magát, háuyási ingere nem volt. Délután 4 órakor a hő 
rendes, az érverés száma. 120. Másnap reggel szelek mentek el, de a has 
még mindig puffadt volt. April 30-dika estejétől máju s 9-dike reggeléig a bő 
38° és 39° közt, az érverések száma 120-128 közt ingadozott. Május 4-rlikén 
bő mennyiségű híg székletétel. A has mindig kissé puffadt; a beteg közérzete 
nem jó. Május 7-dikén a has puffadtabb, a légzés m~gn eh ezült. A tüdwben 
csekély hurut tünetei. A vizeletben kevés fehérnye. Ejjel 3-szor híg barnás 
szék. Rendeltetett ipecacuanha-forrázat. Május 8-dikán reggel 3-szor híg 
barnás szék. Május 9-dikén este a bő 39··. A has puffadtsága és a légzés 
nehézsége fokozódtak. Május 10-dikén reggel a hő 38·4", este és a követkézö 
napon 39-39·4°, a légzési nehézség és has puffadsága maradt. Május 11-dikén 
este 9 órakor a beteg meghalt. 

A S eh e u tb a uer tnr. által végzett bonczolat a következőket mutatta: ..... . 
Az altest mérsékelten tágúlt és feszes. a lrnloldali lágyéktájon egy körülbelül 
8 cm. hosszú, majdnem függélyes metszet. melynek 3 felső negyede varrat 
áJtal összevarrt. mig alsó negyedéből genyszerí.í folyadék ürül ..... . 

A hashártya a bal lágyékcsatorna táján a bal nagy szeméremajk felé 
állítólag mint férfiökölnyi nagyobb, ránczos, vastag falzatú zacskó türemkedett 
volt, melynek mellső fala a külvizsgálatnál említett metszés által átmetszetett. 
mely tömlő azután kiirtatott, míg hasi szájadéka összevarratott. A gyomor 
és a belek gázok által mérsékelten tágítottak, nyákhártyájuk középvértartalmú. 
A csiphélkacsolmak két legalsóbb metere összeesett. felette petyhüdt, halavány 
szürkés, vérszegény, ±első és alsó határán csekély gyűrí.íbarázda által jelelt. 
rostonyás álhártyák. által összetapasztott. Ezen zöldessárga rostonyaliártyák. 
melyeknek csak egyike baloldalt 3 cm. hosszú, 2 cm. széles esik alakjában 
különben ép csipbélkacsot fed és így a szabad hasürbe folytatódik. süríí 
genygóczókat és kevés sárga i1épes bélsárt vesznek körül és mind a kettőt az 
általános hasürtől elzá1ják. A csipbélnek említett két legalsóbb metere szám
talan az izomrétegig hatoló lencsényi gömbölyded, cle összefolyás által nagy 
részben lóbab_nyi é~ öblössz~Hi nyákhárt~a- é.s submucosa-anyagveszteségeket 
mutat, a szelek elesek. nsszahatás nelkühek. a fennmaradt nyákhártya e 
fekélye~ k?zt csak reczét képez, e reczegerendák epitheliuma és nagyobbrészt 
mucosá3a is száraz. szürke. felületén finoman pikkelyszerlí necrotisált. Az 
en;lít~tt feké.lyel~nek jó része. pedig még a n.rnscularist és l;ashártyát is len
cse~1y1-babny1 ly1kakk~l átfú1Ja. Ott, hol a belsár a geny-rostonyahártyák közt 
gyfüt, a bfllek, de meg a szomRzéd fodor hashártyája is lencsényi éles-szélíi 
gömbölyded a11yagveszteségeket mutat. A vesék kisebbek. Yérszegéuyek. tömöt
tebbek, felül~tükön számos mákszemnyi egész kölesnyi feh ér. lágy szemcsével 
ellátottak. m1g a sekély gödrök közöttük halaYánv barnásvörösek. 

~ia~11.osi.s: Hernia inguinalis sinistraduometraansa
r u m d e i i n fi m a r u m i 11 e 1 u d e n s i n e a r e e r a t a. H e r 11 i o t o rn i a 
et exstirpatio sacci hernialis facta 13 die s ante obitum. 
Enteritis follicularis et dysenteria ilei in ca rcerati c um 
p e r f o r a ti o n e m u 1 ti p 1 i e i, p e r i t o 11 i ti d e Gi r e u m s e r i .P t a e t 
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a r r o s i o n e p e r i t o n e i p e r e x s u d a t u m i e h o r o s u m. A t r o p h i a 
g r a n u 1 o s a r e n u m. 

Az itt közölt esetben a bélzáródás a mondottak szerint az általam 
felállított harmadik categoriához tartozott. ahhoz. hol a bél petyhüdtsége 
képezi előesése és záródásának főokát. Részletes üszkösödés volt jelen egy 
2 meternyi lJélrészben, mely sérvtömlőben záródva \'olt. Azon felfogá s ellen, 
hoay e részletes üszkösödés oly kórfólyamatnak, diphtheritisnek lett volna 
kö~étkezménye, mely a belet már előesése éR záródása előtt támadta 1.neg. 
azon tény szól minden lrntározottsággal. hogy az üszkösödés csak a kizárt 
hélrészen volt észlelhető. F: folvamat tehát csak a lrizáróclásnak lehet követ
kezmén~ye. Annak okát, l1ogy' jelen esetben a beteg miért birta túlélni a 
lJélü szkösödés kezdetét oly hosszü időig, hogy miért nem fejlődött septicus 
hashártyalob az üszkösöclési folyamatnak első stadiumában, teljes biztonsággal 
uem lehet kimutatni. Okozójáúl talán valószinüséggel a vérnek fehérnye 
anyagokban fogyatkozását lel~ eti.rn felvenni. mely a Yeses~rvaclással jár, .s 
melynek következtéuen a lobos folyamatok lomhább lefolyá1rnak szoktak lenm . 

Az előadottak megfontolásából nézetem szerint két tény világlik ki: 
1. Hogy az úgy nevezett s érv kizáró cl ás bizonyos e s e te k

b e n nem egyé h, mint oly bél záródás, m e 1 y petyhüdt bé 1 ne k 
sérvtömlőbe előesése és ilybélrésznek a ha s ürben maradt 
1J é 11e1 való s zög 1 e t képzés e ált a 1 idéztetik e 1 é. 

2. Ily z ár ó d á s a 1· e l e j á r ó r é s z 1 e t e s 11 él ü s z k ö s ö d. é s 
miatt a legenyhébh tiinet-ek mellett i s ép úgy követeli a 
g y o r s m lí t é t i b e a v a t k o z á s t, m i n t a s é n k a p u s z ü k 1· o 1 t a 
á l t a 1 e 1 ő i d é z e t t v a 1 ó s ág o s i n e a re e r a ti o. 

Dr. Schachter Miksa: Az antisepticus sebkezelés kérdé
sének jelen állásáról. 

Csak egy valami látRzik állandónak az összes orvosi. tudományok 
terén. és ez a változás! Sajátságos. de nem tagadható tény, hogy épp 
a természettudományok azo1J ágában. mely az ernheri élet. az emberi 
test egészségének megtartására van hivatva. hogy ezen ágában, melyben a 
téves elméletre alapitott gyakorlat a legvégzetesehb eredményekre vezethet. 
hogy ezen legkényesebb ágában a természettuclornányolrnak id,őről időre a 
legváltozatosabh theoriák kerülnek felül. a legkülönfélébb. sót egymással 
l1ornlokegye11 est ellenkező nézetek neveztetnek tegnapról mára tudományos 
elméletnek. nem ritkán csak azért. hogy holnap már .a tudomány történel
mének" elnevezett lomtárba keriiljenek. 

Érzem. hogy midőn én, ki ésak rövid i.dők tapai;;ztalatára hivatkozhatom 
és csak a fiatal kor észjárásával és itélőképeRségével rendelkezem. már az 
az idők változását emlegetem, ez könnyen anachronismusnak látsz~k. Hogy 
itélhet az az idők változása felett. ki időket még alig látott? Es mégis, 
bárki ezen t. gyülekezefüen képes volna hasonló állitásának helyességét 
!Jeigazolni, ha mint én a s e b keze 1 és kérdé s ér e hivatkozn ék, a mely 
két évtized lefolyása alatt teljesen elhagyta r!\gi megszokott medrét. mely az 
akademi.cus vitatkozások, a hizonyitó kísérletezés és a gyakorlati élet terén 
száz és száz kiváló elm ét és tehetséges kezet foglalkoztat. mely a sokban oly 
problematicus értékű ]Jelső gyógykezeléssel szemben oly uüszkén hivatkozik 
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]JOHitiv eredményeire és mely maga mégis a legállandóbb változás képét 
nyuj~ja. 

Midőn én e változó és folyton mozgó képet egy perczre rögzíteni aka
rom, midőn a sebkezelés kérdésének jelen állásáról akarok, habár csak yáz
latosan, a tisztelt szakosztály előtt számot adni, bizonyos fix pontokra kell 
támaszkodnom. Talán jobb volna, ha azt mondanám. hogy a sebkezelés maga 
támaszkodik ezen fix pontokra, hogy az ujitások és változások ezen téren is 
mindig szem előtt tar~ják azt, a mi változásra nem szorul. hogy a haladás 
azonos a fejlődéssel. Fejtegetéseim folyamán ki fog tünni, hogy a sebkezelés 
nagyfontosságu kérdésében sem hiányoznak a másithatlan vezéreszmék, lle 
egypttal az is, hogy a kivitelben és a számos módosítás mellett ezen vezér
eszmék gyakran háttérbe szorulnak, sőt majd eltünnek. De hisz, ha a vezér
eszmék itt már teljesen diadalra jutottak volna, ha az, a mi fontos és igaz, 
attól a mi csak salla11g és csalékony, már tisztán és teljesen volna megkü
lönböztethető. úgy ma már a sebkezelés nem is képezne kérdést. Tényleg 
azonban még ma is miut kérdésről lehet a sebkezelésről szólnunk, mint oly 
kérdésről, melynek megoldása, felette nagy lépést tett előre, mely azonban 
befejezettnek még korántsem tekinthető. Hogy mi az, ami e téren biztos és meg 
van oldva, és mi a kérdéses és megoldásra váró, azt legvilágosabban úgy 
vélem feltüntethetni, ha először elmondom, mily állást foglal el e kérdés a 
sebkezelés czéljainak megjelölése körül, ezután azon eszközökről szólok, me
lyek ama czélok elérésénél rendelkezésre állanak, és végre a kérdés azon 
részét vetem fel, hogy mennyire lehet a meglevő eszközökkel a kitüzött czélt 
elérni, mennyiben nyujtanak biztosítékot az elért eredmények az iránt. hogy 
a sebkezelés kérdésének megoldása a Ílelyes uton halad előre. 

Mik tehát a modern sebkezelés czéljai ? A czél, melyet a rationalis 
sebkezelés napjainkban maga elé tüzött, két fogalomban lel kifejezést: az 
egyik a fertőzés távoltartása, a másik a seb 11yugalrna. E két fogalombau 
beune van a tulajdonképi föczél: a seb za1'artalan rs hiztos gyógyulásának 
kulcsa. 

A fertőzés távoltartására irányzott miíködés különösen az, mi az ujabh 
sebkezelést jellegzi, mi mincle11 részletére annyira kihat, hogy ue_m tulzott 
azon feltétel. mely az a 11 ti s e p s i s elnel'ezése alatt a modern sebkezelés 
összeségét érti. Tehát mi az, mi antisepsis neve alatt mint ciél lebeg seb
kezelési eljárásuuk előtt? Elháritása ez azon veszély11ek, mely minden rést 
a szerrezet szöveteiben. minden sebet fenyeget, és melynek oki tényezőit ez 
idő szerint aprú élősdi szervezetekben - microorganisrnusokbau - keress iik. 

Oly tanra támaszkodik itt a sebkezelés tudománya. mely ma domináló 
rendszert képez az öszes Ol'l'OSi tudományok terén. Nem lehet ezélom itt e 
tan vivmányait vagy g,yengeit és ellenmondásait fejtegetni, csak mint téuyt 
kívánom constatálui. hogy az antisepticus sebkezelés, bár a rnicroorgallisrnu
sok tanának alapján épült és fejlődött, és bár azt kell még ma is hinnünk. 
hogy mint tudományos kérdés e taunal áll és bukik, tényleg vele ily elvá
laHztlrntlan öHszefüggésbeH uiucs. A microorganisrnusok tanában ugyauis még 
ma is sok a homályos, az eldöntetlen kérdés, a melyek azonban az antisep
ticus sebkezelést czélpoutjaiuak megállapításában nem akadályozzák. Hogy 
maguk a microorganisrnusok azon tényezők-e, melyek közvetlenül a seb 
szöveteit és közvetve az organismust támadják meg. és hogy a seb fertőzési 
megbetegedése a szöyeti sejtek és a microorgauismusok közti küzdelemnek 
közvetlen eredménye-e, vag'}7 hogy a microorganisrnusok csak vivői a fertőző 
méregnek. hogy a különböző vegyi összetételü p t o mai 11 ok a kártékony 
anyagok-e, és hogy e ptomainok a microorganismusok által a szervezetben 
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a .szervi szövete~bő_l producáltatnak, vagy már készen jutnak be a szervezetbe, 
mmdezek oly kerdesek. melyek eldöntésével ma számos kísérlet és eaész 
n.a~:y„litera~~ra foglalkozik, de melyek nem befolyásolják a . sebkezelés ~zon 
kituzott czelJát, hogy a seb fertözésének elháritása czéljából a microoraanis-
musokat a sebtől távol kell tartani. 0 

A kisérletezési technika segitségével ma már sikerül a microoraanis-
1'.lus~k gyüj~ö neye , alá s~rftk?zó . sze!·vezetek számos faját különvál~sztva 
tisztan tenyesztem, es azt is lndentem, hoay a sebfertőzési bántalmak külön
b~ző neme!nél , az evvérüségnél„ a genyvé'rüségnél és az orbáncznál mily 
m1croorgamsmusok fordulnak eló különösen a sebváladékban a meotámadott 
szövetekben és a , vér~~?· .. Azt , h_i!rnök, ho,gy ezen felfedezések befolyássar 
vannak .a sebkez~les kituz~tt czelJara, olykepen. hogy most már ezen speci
ficu s. mrn~·oorgamsmusok kizárása volna feladatul odaállitva. 'l'ényleg azonban 
ez nmcs 1gy. - Oly számos rnicroorganismus faj található a sebfertőzési 
b~ntalrnak külö~1böző ,nemeinél. mely~k itt kórnemző sajátságuaknak tartatnak, 
nng másutt tel.Jes~n artatlanolrnak bizonyulnak. hogy a sebkezelés már azért 
sem helyezkedhetik azon álláspontra, hoay b i z o ny o s mierooraanismus 
fajok kizárását tüzze ki czélul. Vag,y hogy°'is mondhatnók azt hoo·y a pyae
micus f~_rtőzés elkerülése czéJjából a. genyedésnél, a fertőzési ~red~Üí genyes 
csoutv:l~lo!rnál. o;'.Y nagy szere11e~ Játszó Staphylococcus aureust és albust 
kell kizarn1. rn1don ugyanazou rn1rococcus-fajokat F r a e n kel a aarat nyák-
hártyájának normális l'áladékában is megtalálta. 

0 

„ ~~t mo~~dtam, hogy a. sebkeze~éR nem tüzheti ki czélul. a specialis 
fertozo .Jellegnnek tartott n11crooraai11srnusok kizárását mert számos micro
organismus. melyről azt tartanók,

0 

hoay veszedelmes. 
1

ténylea nem az rnio· 
tal~n más iRmeretlen faj rejti magáb~n a baj okát. De ettől eltekintve: még 
a~ert sem lehet a sebkezelés czélja bizonyos specialis microorganismusok 
~zárása, me.rt nem ~llanak rendelkezésére oly intézkedések, melyek épp ezen 
lnzonyos !JHCroorgamsmusok ellen iráuyuluáuak, míg másokat érintetlenü l 
h~gy~iak., J<js itt. ismét oI,y tény előtt állunk, mely az antise)lticus sebkezelés 
ke.rdese e~ ~ m1croorga~11sm~sok ta11a közti összefüggést lazábbnak mutatja, 
nm~.t a mmouek az elso tekrntetre látsúk. A leg:jobba11 kezelt és a legked
vez.o?hen gJógyulú sel~ekben ."~1~nak micr?organismusok, és hogy azok itt 
ká~t.ekony. hatásukat ki ne~ feJtik„ ei!11~k er~e li:n ezéséhez kénytelenek vagyunk 
meg ma is azt a. hypothes1st seg1tsegul luvrn , h o gy a s eb szövet e i 
n ~ m v o 1 ~a k cl 1s poná1 v a a fertőzésre. hogy erősebbek voltak a 
1~1CI:oorg.amsmus,ok által kép~iselt fertőző tényezőnél és ezeket legyőzték. 
'I_el~at m1g egyr~szt azt mondJuk. hogy az orbáncz minden esethen sebfertő
zes1 b~n~_alo1;i. es hogy. még, ott is, hol látszólag önként. azaz kimutatható 
~~b n~lkul lepett fel; b~zonyara valamely apró, a szabad szemnek hozzá nem 
ferhe~o hor~soláson at Jutottak az orbáncz strephococcusai a bőrbe, addig 
más.reszt ken~telenek vagyunk bevallani, hogy a nyilt sebben talált rnicroor-
gamsmusok is akárl1ányszor ártalmatlanok maradtak. · 

Ezen tén~ lényege.sen módosi~ja azon tételt, hogy a sebkezelésnek rniu
d_~n áro1~ a l11lc1y?rgamsmusokuak teljes kizárására és kipusztítására kell 
tore~eclm, móclosltJa olyképen. hogy kitüzendő feladatul az is elegendőnek 
látszik. ha .a se~kezelés a microorganisrnusok befészkelésének és elszaporo
dásának állJa utJát. A feladat ily alakban Yaló kitűzése. a sebkezelés teendői 
számára is üj tért jelöl ki. Nyilvá1walólag arra kell ezén feladat értelmében 
a se?kez,el_ésnek törekednie. hogy a sebet magát tegye, a microorganismusok 
ten~esztesere alkalmatlanná. hogy a sebben magában foganatositsou oly intéz
kedeseket, melyek a f~rtő~ő . anyagok megtelepedését megakadályozzák, a 
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fertőző hatás kifejtésére alkalmas köpetitő anyagot, a sebváladékot lehetőleg 
megszoritsák. Hogy ez annál jobban sikerül, ha alkalmas intézkedések 
által a sebet környező levegőben és tárgyakon levő microorganismus!1ak 
mennyiségét apasztjuk. és ig,y a sebbe való jutásuk valószinüségét csökkentJük, 
ez szintén nyilvánvaló. 

A fertőzés elháritására vonatkozó része a seLkezelés kérdésének tehát 
a czél elérését jelenleg oly módon véli. elérl1etönek, ha egyrészt a '.ertö 
anyagoknak, tehát a minden fajta rnicroorganismusolrnak a seLhez való Jutá
sát megneheziti és másrészt a sebet magát helyezi ezen fertőző anyagokkal 
szemben védelmi állapotba. Hol ezen óviutézkedések vagy nem alkalmaztattak 
vagy czélhoz n~m vezettek, ott a fertőző anyagokat magáb~u a seb?en kell 
meotámadni. Es itt ismét tekintet nélkül arra , hogy a m1croorgamsmm;ok 
ma~·uk, vao·y az általuk termelt mérgek-e awk. melyek hatásának tüneteit 
a f~rtőzött° seben és a fertőzött szervezetben látjuk, tekintet nélkül arra, 
hogy mily microorganismusok jutottak a sebbe. oly elj áráshoz nyul a seb
kezelés. mely ezen microorganisrnusok és a fertőzés terrné11yeit képező anya
gok kiküszöbölésére alkalmas. 

Amint ezekből látszik. a sebkezelés még annyiban is, a mennyiben a 
fertőzés tényezőiül elfogodott microorganisrnusok ellen irányítja rnüködését, 
a saját lábán állhat. független a rnicroorganismusok tanának kétes értékü 
hypothesiseitől és e hypothesisek hullámszerü változásától. A seLkezelés 
ezen aránylagos függetle11ségében rejlik erős oldala, de egyuttal szorosan vett 
tudományos gyengéje is. mert a microorganismusok elleni védekezés ily~ 
képen egy, legfontosabb tulajdonságaiban is m eret 1 e n e 11 e n s ég e 11 e n i 
k ü z de 1 e m kép é t ny u j tj a. A fertőzés elháritásának feladata mint czél 
tisztán csak akkor fog majd áfürni a sebkezelés előtt, ha a microorganisrnusok 
hatásának módja, az oki összefüggés minősége a microorganismus és a kifej
tett hatás között ki leend derítve. és a midőn tehát a sebkezelés ezen oki 
összefüggést magát támadhatja, bonthatja meg. A kérdésnek ily irányban való 
tisztázása annál fontosabb, mivel ez egyuttal előmozditaná azon másik fel
adat sikerét, mely e t a s eb ny u g a 1 mának biztosi t ás a kép ez. 

Tény, hogy azon re1woductiv folyamat, mely a sebzett szövetek össze
forrasztását. a sebzés által okozott anyaghiányok pótlását eredményezi, érvényre 
jutni leginbább akkor képes, ha a reproducaló szövetek számára a nyugalom 
biztosítva van. A természetes gyógyhajlamnak. a seb gyógyulás .ezen föténye
zőjének, legbathatósb támnsza a nyugalom. Tly nyugalom mellett szervülhet 
az ö s s z e i 11 e s z tett s eb f e 1ü1 e te k közé szivárgott plasticus anyag gyor
san, és eredményezheti a per primam gyógyulást, ily nyugalom mellett indi
tanali: az össze nem tapadt sebfelületek egészséges smjakat, melyek gyorsan 
szaporodva az előbbi anyaghiány helyére a pótló heget helyezik. Nem izgatni 
kell tehát a sebet a gyógyulásra. A seb szöveteinek izgatása minden esetben 
akadályozza a gyors összetapadást, és a mellett, hogy a sebzéssel járó f~i
dalmakat kinokká fokozza, legtöbb esetben még a sm;jak életét is veszélyez·· 
teti, szaporodásukat megalrnsz~ja vagy hátráltatj a és igy a seb gyógyulását 
késlelteti. Csnk iiositiv, ugyszólva kézzel fogható érvek azok, melyek a sebke
zelés elé a nyugalmat mintegy föczélúl állítják oda. Dc szól a 1 nyugalom 
biztositásának fontossága mellett még egy más érv is. A ny u g a l o rn egyik 
fő fegyver e a szövet e k ne k a mi c r o o r g a ni s m u sokk a 1 szem
h e u i s. A nyugalmukban nem zavart, normalisan táplálkozó és rnüködő szö
veti sejtek képesek az ártalmas tényezők hatását nemcsak ellensulyozni, de 
magukat ezen kártékony té11yezőket végleg el is pusztitani és. kik~szöbölni. 

Imii az összekötő kapocs egyik lánczszeme, mely az antiseptwus seb-
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kezelés ~ét föczélpontját. a fertőzés elháritását és a seb nyugalmát egymással 
összeköti. A seb nyugalma megkönnyiti a fertőzés elháritását; de a fertőzés 
elháritása teszi csak elérhetővé a seb nyugalmát. Csak ha a seb azon izga
lomtól is ment, melyet a fertő~ő anyagok okoznak, csak ha oly intézkedések 
jutottak érvényre, melyek a fertőzést a sebtől a gyógyulás egész lefolyása 
alatt távoltartják, csak ekkor kimélhető meg a seb oly elbánáRtól, mely 
legalább is nyugalmát zava1ja. Sem a seb nyugalma, sem a fertőzés elhári
tása külön-külön nem felelnek meg a sebkezelés ideális czéljának. Oly nyu
galom, mely a seb asepsisével nem áll kapcsolatban nem lehet tartós, mert 
csakhamar a fertőzés által okozott izgalom zava1ja meg, és oly antisepsis, 
mely a seb szöveteinek nem biztosítja a nyugalmat: mely oly eszközöket 
alkalmaz, melyek a sz"öveteket izgatják, szintén csak félintézkedés, mely 
esetleg utját állja a seb gyors és czélirányos gyógyulásának. 

A s e b a s e p s i s é t a s e b n y u g a 1 m á v a 1 e gy i d ej ü 1 e g b i z t o~ 
s i tani, ez az eszményi czél uralja a modern sebkezelés törekvését, és ez azon 
eszme, melynek a cbaosból való kikristályosodása képezi az utolsó két évtized 
fáradozásainak eredményét. Ezen eszme megpenditése képezi egyuttal L i s te r 
föérdemét. Az eszme megpenditése, mondjuk. ké1iezi L i s te r fő érdemét, mert . 
hogy az általa hosszas kisérletek után construált sebkezelési mód. nem felelt 
meg minden időben és minden részletében a kitüzött czélnak. hogy voltak 
esetek, melyekben a Lister-eljárás nem hiztositotta az asepsist, és még több. 
melyben a seb nyugalmának feladata nem nyer általa megoldást. ez mit sem 
von le érdeméből. Eszmény maradt a kitüzött czélpont, mely akárllányszor 
nem valósult meg L is te r kezében épp úgy, mint számos u. n. szigorú tanit
ványa és még számosabb utánzója kezében. kik közül mint Billroth találóan 
mondja, mindenki a maga módja szerint csinálta a Lister-kötést. 

Hogy az antisepsissel párosult nyugalmat ma sem képes a sebkezelés 
mindenütt éi; mindig elérni, ez az eszközök hiányosságában leli magyarázatát. 
Az antisepticus sebkezelés imént ernlitett czéljainak megfelőleg az alkal
mazott eszközök két főcsoportra oszthatók. A fertőzés elháritására az a n ti
s e p ti e u s szer e k, a seb nyugalmának biztositására a sebet bori tó 
k ö t é s e k szolgálnak, és ezen eszközöket egy czélirányos egészszé a s eb-
k e z elé s i te ch n i k a köti össze. · 

Mily állást foglal el a sebkezelés kérdése napjainkban az a n ti s e p ti e u s 
szel' e k k e 1 szemben? Az antisepticui; szerek feladata a fertőző microorga~ 
nismusok elölése. Midőn azt mondjuk, hogy a microorganismusok elölése, sza
porodásuk megakadályozása képezi a,z antisepticus szerek alkalmazásának 
feladatát, ezzel _egyut.tal azt is bevalljuk. hogy mái; hatásukat a fertőző anya
gok ellen nem 1smeiJ ük. nem tudjuk pl. azt, hogy a microorganismusok által 
producált mérgeket, - a ptomainokat mennyiben vagy egyáltalában képe
sek-e közömbösiteni. A microorganismus ellenes hatás ké11eú tehát ahtpját a 
fertőtlenítő szerek alkalmazásának. ezen czim alatt vétetett fel a sebészi 
armatoriumha az új sebkezelési a~yagok egész sora. és ezen czim alatt fogad
tatott el számos oly régi szer. mely már azelőtt mint sebgyógyító anyag 
szerepelt, és különféle kenőcsök és sebhalzsamok alkatrészét képezte. 

A fertőtlenitő szerek szerepét. illetőleg értékét különféle szempontok 
határozzák meg. Azon számos szer. mely eddig mint antisepticum kisértetett 
meg a sebkezelésben és melyek közül néhány különösen nagy elteijedésre 
vergődött. nemcsak a szf'rint itélendő meg, hogy mennyit használ, hanem 
azon szempontból is birálat alá veendő. hogy mennyit árt. Az antisepticumok 
hasznos és káros hatása, szóval megbizhatóságulc pedig lényegesen attól függ, 
hogy hol és mikép alkalmaztatnak. Mert ha azon kérdésre kell felelnünk, 
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hogy melyik a legen~·gicusabb, az~z a micr~organismu~o~ éle~ét leg.h~vesebb~n 
megtámadó antisepticum, úgy a luganysubhmatumot alhthatJuk oda_, ha pedig 
arra a kérdésre kell felelnünk, hogy melyik a legveszedelm~sebb, a~tiseptict~~1,' 
úgy ismét a higauysublimatumra kell utalnunk: Ha. a legaltala?o.s~bb a~, .azaz 
a sebkezelés minden ágában alkalmazható antisepticumot keiessuk, u.gy a 
carbolt választhatjuk, ha a legkevésbbé állandó, a~az leggyoi:sabb'.ln elillanó 
és igy hatásában hosszabb időre éppen nem n~egbi.zható., an,tiseptic~1.mot ~~
ressük úgy ismét ·a carbollal találkozunk. A Jódoform ~o es tar~os hatasu 
antisepticum, de hatása csak lassan ju~ .érvén~,re,, és mmthog_~ .v,:zbe~ ,1~~~1 
oldható a sebek mosására, a sebekkel enntkez? tar~yak gy,ors f~rt~tlemt~sere 
nem alkalmas, e mellcit felettébb bűzös és m~rge~o , mellekha~asaiban k:sz~~ 
mithatlan. A salicyl vizben nehezen oldható, es lugabb, oldatai nem elegg.e 
erélyesen hatnak, a kötözőanyagok impi:aegn~lfü;ára meg . nagyobb mennyi
ségben is alkalmas, csakhogy könnyen kiporzik. A naphtalm. a me~~ett, hogy 
felettébb bífaös, még fájdalmat i::; okoz .a .~e.?ben. A clll~1:z111k .~ro:> .. oldata 
elpörkösiti a sebfelületet és ezeu' pörk a lertozo anyagok felszivódá:;a~ erelyes.en 
akadályozza. de ezen erős oldatok, . sőt még a gyenge oldato~. 1~ , .~nn7!l'a 
megtámadják a :,;ebfelületek szöveteit, hogy ott, hol ennek gyom osszet,tpo
dását czélozzuk, a chlorzinket alkalmitznunk, nem , is le~1et. A~ ~cz:ts~:.a:; 
timföld jó antisepticum, de az oldat nem allando, ?elol~ . a szei . gyors,m 
kicsapódik és a sebre alkalmazva a . seb.felül~,tet b~kerg~s1ti. . A~ elenyn!el 
túl teli tett viz jó antisepticum, semmi merg~zo ~ellek~atasa n~ncs,_ de hányan 
volnának képesek va~-y hajlandók ~zon veszodt~:gre vallal~o~~n; „ me,l!ly~l az 
élenynek fejlesztése es nagy nyomas alatt a v1zbe való szoutas,L es az ily 
folyad~k eltartása jár. . . . .· , , 

Es végre ha kérdik, hogy v~~-~ ?ly ~?~~sept~cum, mely ~n~rgic~:;.'. az~~ 
gyors és a microorganismuso~ csnJait is elolo J~at~sú_, .mely, telJe~en, ~OZO!flbos 
a seb szöveteire és az orgamsmusra. mely tartós es a s~bkezele.s m~nden 
ágában jól alkalmazható, úgy, azt k~ll bevallanunk, hogy ily ant1septicum, 
az antisepticumok hosszu soraban mncsen. . , . 

A legenergicusabb antisepticum, a subhm~t, a, legmergesebb; .a legálta
lánosabban alkalmazható, a carbol, a . le~·keve.sl!be ál,la!1dó ;, a leg~llan,~óbb 
hatásu, a jodoform, a leglassabban ervenyes.it1 l:at~sat. Es t,ala? UJabb 
antisepticumok feltalálása kecsegtet a sebkezeles kerdes eze~1 . reszeben ~l~ 
megoldással, hogy egy általáno~an jó és ~f:?gástalan ~ zert bi~]m~k.? „ ~,gy.~m 
és igy talán nem is mérvadó nezet az, r.iudo~ ~,zt tartjuk, hogy ez 1do szennt 
a :;ebkezelés antisepticus szerekkel már is tulbo~~n van ellátva. . 

Paradoxonnak látszik, ha egy helyt azt álhtjuk, hogy a sebkeze~e~ nem 
. rendelkezik teljesen megbizhatóan antisepticummal, és ha .nyori;iban meg1s a~t 

következtetjük, hogy új antisepticumok feltalálá~a .az antisept1cus se?kez~les 
kérdésének ezen sokat megvitatott részét nem V1SZI a megoldás f~le ~lore . 
Minden antisepticum kétélü fegyver, nemcsak azért me~t az ant1septi?um 
ma ·a is kárt okozhat, hanem azért is, mert könnyen elb~zako.dottá teszi az 
orv~st , ki a feladat főrészét, illetőleg kötelességét az anti ~ep.ticus szer alkal
mazása által teljesítve véli, és lelkiismereté~ nyt~godtnak erz1, l~a .a seb~t az 
antisepticus oldattal megmosta, vas-y az ant1.~ept1cus yorral. beh1?t1, v~gy. ~z 
antisepticus kötöző anyagg~l 1Jeköt1. J e.llemzo, erre n~~ve. egy 1~~me~, sebes.z, 
Le s s e r, egy ujabb nyilatkozata, ki ~z ~that?, s.~agu antrne.p~1wn~?kat 
mint a minők a carbol vaay jodoform, azert is elonyosebbnek tartJa a szag
t alan antisepticumnál, mint a minő a subli~át, mert úgymond, ezen szag a 
s ebé sz 1 e lk i ismeretét ébren tar tJ a. . . 

Az antisepticum használata még nem azonos az ant1seps1s fogalmával. 

- 223 

Csak czéltudatos és óvatos alkalmazás mellett képeznek az antisepticumok 
egy fontos tényezőt a teendők azon összességében, melyet antisepticus sebke
zelésnek nevezünk. 

Azon chaosból , mely az lÍj és új antisepticumok folytonos felfedezéséből 
eredt, és mely leginkább volt alkalmas arra, hogy benne a sebkezelés kér
désének már tisztuló részei is üjból elmerüljenek, ma azon kérdés válik ki, 
hogy hol kell az antisepticumokat alkalmazni. A már meglevő antisepticumok 
mindegyikének vannak jó sajátságai, melyeket érvényesiteni ügy lehet, ha azokat 
a megfelelő helyen és módon alkalmazzuk. Nem új antisepticumok felfedezése 
tehát, hanem a már meglevők alkalmazásának megtanulása, előnyös saját
ságainak kiaknázása észszerü használat által : ez képezi a sebkezélés ezen 
részében jelenleg az égető kérdést, annál égetőbbe t, mivel bizonyos tulhaj 
tások az antisepticumok használatában már is mind élénkebb és erösebb 
reactiot keltenek oly irányban, mely az antisepticumok teljes mellőzését tlízi 
ki czélul. 

H o 1 alka 1 ma z z u k tehát a z a n ti s e p ti e u m ok a t? Alkalmazzuk 
őket ott, hol előnyös sajátságaik leginkább \'állnak be, alkalmazzuk őket a fertőzés 
forrásainak elzárására, azaz a fertőző microorg:rnismusok elölésére a s e b e n 
ki v ü 1. A fertőzés forrásait emlitettük, mint azon helyeket hol az antisepti
cumok alkalmazása leginkább válik be. E források a sebbel érintkező levegő 
és a sebbel érintkező tárgyak. 

A levegő fertőtlenítésének kérdése még ma is megoldásra vár, nemcsak 
az iránt, hog-y mily antisepticumok e czélra a legalkalmasabbak, hanem még 
azon szempontból is, hogy ezen fertőtlenités egyáltalában mennyiben szük
séges és mennyire lehetséges. Lehet-e a levegőt teljesen microorganismus
mentessé tennünk? Lehet az által, hogy bizonyos antisepticumok gőzeivel, 
vagy akár csak forró vizgőzökkel telitjük. A chlormész illetőleg a chlorgő
zöknek, a sublimat és kéngőzöknek kitett helyiség levegője teljesen micro
organismus-mentessé válik, de könnyen elképzelhető , hogy ily gőzökkel telitett 
helyiségben sem a sebzett, sem a sebeket kezelő egyének el nem lehetnek. 

Az emberre és microorganismusra egyaránt mérgező gőzöket szellőzés 
által el kell távolítani, és ez alkalommal ismét oly levegő kerül a helyiségbe, 
melynek microorganismusai a fertőtlenítő szer által nem érintettek. De hisz 
ezen microorganismusok nem is mind fertőzők, ezek · üldözése nem is szük
séges, és ha vannak is köztük fertőzők, ezek sem telepednek okvetlenül a 
sebre. A szellőzés magában véve már arra szolgál, hogy az esetleg fertőző 
microorganismusok elszaporodását valamely helyiség levegőjében megakadá
lyozza, és minél jobb, azaz élénkebb a szellőzés, annál valószinübb, hogy a 
sebet környező levegőben vagy nem is lesz, vagy csak igen csekély mennyi
ségben lesz fertőző csir jelen. Oly intézkedés tehát, mely mint a fertőtlenitő 
szernek permete-spray alakjában való elporlasztása a levegőben , legalább is 
felesleges, mert a carbolpárákkal telitett levegő sem áll nyugodtan a seb 
felett, hanem a permeteáram intensitásának megfelelőleg a levegőrétegek 
is mozognak, változnak és mindig új és új mi1_;roorganismusokat tartalmazó 
levegőrétegek kerülnek a seb fölé, melyekből a spray még oly microorga
nismusokat is lecsap a sebre. melyek a carból gőze által nemcsak el nem 
ölettek, de el sem kábitattak. Ez nem abstract őkoskodá8, hanem számos 
kísérlet által bebizonyitott tény. 

Fontos szerepük van az antisepticumoknak a fertőzés azon forrásával 
szemben, mely a sebbel érintkező tárgyakban rejlik. A sebbel érintkező kezek, 
az eszközök, a szivacsok a lekötö és varró anyag, a drain és a kötöző anya
gok fertőtlenitésénél az antisepticus szereknek számos jó saj átság·a váli~ be. 
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Itt sem kell különben azt várnunk, hogy egy antisepticum mindenre egyaránt 
jól legyen alkamazható. A sebbel érintkező kezek fertőtlenitésére természe
tesen oly antisepticumot keresünk, mely oldatban alkalmazható, mely lehe
tőleg gyorsan és biztosan hat. 

Az eszközök fertőtlenitését is carbololdattal végezhetjük, mert az eré
lyes sublimát a fém alkatrészeket megtámadja és igy az eszközöket csak
hamar elpusztitja. A lekötő catgut fertőtlenitésére és conservalására az 1 pr. 
mille alkohol-sublimatoldat a legalkalmasabb; a selyemfonál antisepticus elő
készitésére a carbolt tartják még ma is czélszerünek, mig ~kötöző anya~·ok 
impraegnálására a legkülönbözőbb anyagok, de különösen a JOdoform. sahcyl 
és sublimat alkalmasak. 

A kötöző anyagok impraegnálásánál ugyanis az an.~isepticumn~k n.~mc~a~ 
azon hatása jön tekintetbe, melylyel magát a kötözo anyagot fertotlemti, 
hanem azon hatására is számitunk, melylyel a beivódott sebváladék bomlás~t 
megakadályozni és a fertőzést ily módon is a sebtől távoltartani képes. Es 
azért ezen részében a s~bkezelésnek az antisepticum, mely a kötöző anyag 
közvetitése által a sebbel is érintkezhetik, más elbirálás alá esik, mint az 
előbb emlitett tárgyak fertőtlenitésénél. 

Mert a mily .fontosnak látszik az antisepticus szerek alkalmazása azon 
fertőzési forrás elzárásánál, mely a sebbel is érintkező tárgyakban rejlik, 
tulajdonkép itt is csak kisegitő szerepük van, mert a fertőtlenitésnek itt is 
legliathatósb eszköze a tisztaság. A kez~k megtisztitása _vizzel. sz~ppannal ~s 
körömkefével, az eszközök gondos megtisztogatása, a szivacsok kimosása es 
úgy mint a varrásra használt selyemfonálnak forró vizben való kifőzése, itt 
is leglényegesebb részét oldják meg a fertőtlenités feladatainak; a fertőtle
nitő szerek csak arra hivatvák, hogy . hosszabb időre biztositsák az ily módon 
elért eredményt. Minél inkább van ·megvalósitva a sebészeti czétokra szolgáló 
helyiségekben a· tisztaság, minél tisztábbak és minél inkább hozzáférhetők a 
tisztántartásnak a falak, a padozat, az ágy és a fehérnemüek. minél jobb a 
szellőzés és minél élénkebb a tisztaság érzéke az ápoló személyzetben, annál 
kevésbbé van a seb a levegő részéről fertőzésnek kitéve és minél inkább 
tisztittatnak meo- a sebbel érintkező tárgyak vizzel és szappannal, annál 
kevésbbé szo1·ul~1k itt i~ a fertőtlenitő szerek alkalmazására, és annál kevésbbé 
kell a fertőtlenitő szereket a sebkezelés azon részében alkalmazni. hol azok 
a . sebbel magával érintkeznek: mert mig az antisepticumok ott. hol a 
fertőzés forrásait hivatvák elzárni többnyire csak előnyös sajátságaikat mu
tatják be, addig ott, hol a sebbel érintkeznel hatásuk negativ oldala, a kár-
tékonyság is érvényre jut. · 

Azon tulzásból, melybe a modern sebkezelés már-már belesodortatott 
az által. hogy a fertőzés elhárítása czéljából a sebet magát a legkülönfélébb 
és ezek között a legveszedelmesebb antit;epticus szerekkel elárasztotta, egy 
fontos lépést tett üjabb időben a józanabb felfogás felé. Sokáig az antisepsis 
kérdésének sokat megvitatott részei köziíl az volt a legélénkebb eszmecsere 
tárgya, valjon a sebbel mily antisepticumok hozandók érintkezésbe. Ma már 
e kérdés úgy módosult, hogy az képezi vita tár~.yát. eg:Jáltalában_ sz~ksé~es~e 
it sebet valamely antisepticummal közvetlen enntkezesbe hozm. l!. kerdes 
végleges eldöntése rendsierváltozást igér a_ sebkezel~sben, ~e.rt _a mióta az 
antisepticus sebkezelés egyáltalába~ m~~mdult egesz. !iapJUrnklg azon_ elv 
dominált. hogy a seb asepsisének lmtosi_te~a abban. reJ lik, h?gy az antisep
ticumot magára a sebre visszük, és az ideJutott microo.rgamsmusokat ekep 
elpusztitjuk, addig jelenleg nem csekély száma a sebeszeknek, okulva az 
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e_nergicus anti.~epsis által ?kozott károkon, az óvatos antisepsist, az antisep
t1cumok lehetoleg megszontott alkalmazása mellett hangoztatja. 

Ha a sebkezelés feladatainak első része sikerült, ugy microorganismusok 
a s~bbe nem te~~pedhettek,„ és .i&"Y a k~llö óv~ntézkedések mellett ejtett, 
tehat nem fertozott seb fertotlemtese önkent elesik. De lehetce az óvintézke
dések daczára a sebbe jutott fertőző anyagokat innen eltávolitani ? Igen is 
le~et; ~ sebnek megtisztit~sa,_ letörlése ~egbiz~~tóan tiszta folyadékkal való 
leobhtese .által. Ezen sebtisztitót folyadek alakJaban alkalmazzák az antisep
ticumot leginkább a sebre. 

· N élkülözhetlen-e ezen folyadékban az antisepticum? Az antisepticus 
~v~n~ézkedések mellett ejtett műtéti fris és tisztán saijadzó régibb seb leöb
litesere használt folyadékban nem szükséges az antisepticum, a netalán a 
s~bre _letelepedett kevés fertfü.ő csir, a tiszta vagy forralás által sterilisált 
viz sugarának mechanicus hatása által is eltávolitható. De nem csak hogy 
nem szükséges, hanem egyenesen káros hatású a nem fertőzött seb leöbli
tésére használt folyadékban a legtöbb antisepticum, káros azon mérvben, a 
melyb~n egyuttal a seb szöveteit megtámadja, a szöveti sejtek épségét meg
rongálja és igy ezek ellenállási képességét a fertőző anyagok hatásával 
szemben csökkenti. De még inkább káros az oly energicus antisepticumok 
alkalmazása, melyek mint pl. a carbol vagy a sublimat ily módon felszivódva 
a szervezet mérgezésére vezetnek. Ezen kézzel fogható okoknál fogva az 

.~szs_zerü sebkezelés vagy egyáltalában nem alkalmaz antisepticumot az amugy 
is tiszta seb leöblitésére, vagy csak oly enyhén, habár gyenge folyadékokat 
használ, melyek a szöveti sejtek épségét legkevésbbé támadják meg. Ilyen 
folyadék a tiszta konyhasós oldat, melyet a budapesti egyetemi I. seb. kórodán 
már két év óta alkalmaznak fris sebek és jól sarjadzó sebek beöblitésére és meg
tisztítására, és melyet egy pro mille arányban E s mar ch Kieli korodáján 
ujabban szintén ily indicatio alapján alkalmaznak. A konyhasós oldat nem 
mint antisepticum szerepel itt, hanem mint oly oldat, mely még a tiszta 
vi~nél is közömbösebb a sebre, mert épp oly arányban tartalmazza a sót a 
n~mt az a vér és a szövetek sótartalmának megfelel, mig a tiszta destillált 
l'iz a sót a szövetektől elvonja, a sejteket felpuffasztja. 

A tiszta. sebek asepsisének biztositekát tehát nem a sebre alkalmazott 
antisepticumban kell keresnünk, mint inkább azon intézkedésekben, melyek 
a fertőző anyagok odajutását megnehezitik és azon technikában, melylyel a 
modern sebkezelés második föeszközének, a sebkötésnek alkalmazása jár. 

Máskép áll a viszony a fertőtlenitő szerek szerepét illetőleg oly seb&k
nél, ~lelyek sérülés utján ejtettek és melyeknél a fertőzés eshetőségét még 
a legjobb esetben is fel kell tételezni még oly esetekben is, midőn sem a 
sebben, sem annak környékén a fertőzésnek positiv tüneteit nem találjuk. 
Ily esetekben az antisepticus folyadékkal való leöblitése a sebnek szintén 
a jogosult óvintézkedések sorába tartozik. Bár itt is a seb megtisztítása 
képezi föteendőjét a fertőtlenitésnek, az . erélyes antisepticumok alkalmazásá
nak itt annyiban van jogosultsága, a mennyiben az általuk okozott kárt az 
elért eredmény, t. i. az antisepsis biztositása feléri. 

Legtöbb jogosultsága az antisepticumok alkalmazásának közvetlenül a 
sebre fertözött sebeknél van, hol a fertözés által megtámadott és szövetrészek 
eltávolitását a közvetlenül a sebre vitt antisepticum hathatósan támogatja 
a fertözö csirok elpusztitásában. 

Ez uraim a sebkezelés állása az antisepticus szerekkel szemben. Mig 
egyrészt meg van a hajlandóság az újabb szerek feltalálására és alkalmazá
sára, mig mint kifolyása azon hatalmas lendületnek, melyet az antisepticumok 
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alkalmazása a sebkezelés terén eredményezett, az antisepticumokba vetett 
bizalom még oly kinövésekre is vezet, mint pl. carbol- vagy sublimatoldatnak 
Pravatz-fecskendővel phlegmonosus vagy orbánczos szövet~kbe val~ bef~csken
dése, addig másrészt egy józanabb irány a gyak~·an veszelyes antisepticumok 
alkalmaz:isának megszorítására törekszik, törekszik az által, hogy a hol csak 
lehet, a soha sem veszélyes tisztasággal pótolja. 

A seb nyugalmának biztosítására, mint már említettük, a modern seb
kezelés a kötést fogadta el mint legjobb eszközt. A kötés, mely ,a sebet 
borítja, nemcsak az által biztosítja a seb nyugalmát, hogy azt külsó bántó
dások:tól oltalmazza, hanem az által is, hogy közreműködik a fertőző anyagok 
távoltartásában és igy a fertőzés megakadályozásában. E kettős czél hatá
rozza meg a sebkötés összeállításának alkalmazásának módj át. Hogy a kötés 
a seb asepsisét biztositbassa, mindenek előtt magának kell oly anyagokból 
állania, melyek nem fertőzöttek, tehát tiszták. Megfelel az antisep~is köve
telményeinek oly kötés, mely csupán tiszta kötöző anyagokat, pl. tiszta gya
potot, tiszta, semmiféle antisepticummal nem impraegnált gázat tartalmaz. Van
nak esetek, hol az ilyen tiszta kötés teljesen elegendő, és hol a kötésnek valóban 
csak az a feladata, hogy a sebet és környékét kívülről eredő insultus októl, 
beszennyezéstől védje, és legfeljebb még bizonyos nyomás által, melyet a 
sebfelületre gyakorol, ezek összetapodását támogassa. 

A hol ·azonban a seb váladékot termel, ott a kötésnek feladata e váladék 
felszivásában és a felszívott váladék bomlásának megakadályozásában, esetleg. 
a már bomlásnak indult váladék fertőtlenitésében culminál. Hogy ezen czél
jának megfeleljen, a kötés oly anyagokból kell, hogy álljon, melyek a sebb ől 
kiürülő váladékot jól és gyorsan magukba szívják, és melyek a váladék bom
lásának megakadályozására alkalmasak. Az első feladatnak megfelelőleg a 
modern sebkezelés egész sorát alkalmazza a kötöző anyagoknak, melyek mind 
a teljesen mellőzött tépést hivatvák pótolni és melyek közül a puha gaze, 
és a moha bírnak legnagyobb felszívó képességgel. Nyilvánvaló, hogy itt a 
kötés nagysága, illetőleg a kötöző anyagok mennyisége is lényegesen befolyá
solja a váladék felszívó képességét, a mennyiben a nagyobb kötöző anyaghal
mazba nagyobb mennyiségű váladék szivódhatik fel. 

Szükséges-e a kötésbe oly anyagot is felvenni, mely mint a Li.ster-féle 
Makintoslt a sebváladék számára átjárhatlan, és mely a kötés mélyebb réte
geibe beivódott sebváladékot aka1ja a levegő elől elzárni? Ujabb időben, a 
levegő befolyásáról a kötésbe ivódott sebváladék bomlására is tisztultak a 
fogalmak, és igy most már tudjuk, hogy nem szükséges a levegőt a kötésbe 
ivódott sebváladéktól távol tartani, sőt ellenkezőleg, minél bővebben és sza
badabban já1ja át a levegő a kötést. annál könnyebben szárítja ki a sebvá
ladékot. És a száradt sebváladékban nem indíthatnak meg bomlást a levegő 
microorganismusán, mert hiányzik az e1jedési természetű bomlás számára a 
szükséges nedvesség. 

Az imént említett szárító kötés elve a sebkezelés kérdésének egy ujabb 
megoldását képezi, mely annál figyelemre méltóbb, mivel ez által itt is 
nélkülözhetővé válik sok esetben a kötés azon része, mely a Lister-kötés 
mintájára készülő sebkötésekbe oly fontos szerepet játszik, nélkülözhetövé 
válik itt is, a kötöző anyagba impraegnált antisepticum. A kötöző anyagba 
impraegnált · antisepticumnak feladata a sebváladék bomlásának megakadályo
zása, és ezen feladatnak természetesen az felel meg legjobban, melynek 
hatása azonfelül, hogy biztos, egyuttal tartós is. A hatás tartossága egyik 
főtényezője itt az antisepticum hasznavehetőségének és ezen czimen ,szoritotta 
ki a tartós hatású jodoform, a gyorsan elilló carbolt. Ha csak a váladék 
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felszívására szolgál a kötés, de magával a sebfelülettel nem érintkezik, ugy 
a kötés antisepticumának izgató vagy egyébb mérgező hatása tekintetben nem 
jő, de ha a fris vagy sa1jadzó sebfelületre közvetlenül alkalmazzuk az anti
septicumot tartalmazú kötöző anyagot, ugy ennek izgató hatása elől néha 
külön protectivvel kell a sebet megvédeni, és gyakran még igy sem sikerül 
az izgató hatást teljesen ellensulyozni. A jodoformos, a carbolos és a subli
matos kötöző anyagok egyaránt izgatják a sebet és környékét és a szer 
felszivodása által még mérgezést is okoznak. Ezen szempontból a salicyl 
látszik oly szernek, mely a kötöző anyagba impraegnálva, a vele érintkező 
felületeket nem izgatja, mérgezéssel sem fenyeget; ellenben azon hátránya 
van, hogy könnyen kiporzik és néha a kereskedésből szerzett salicyles kötöző 
anyag alig tartalmaz valami salicylt. 

A kötöző anyag megbízhatósága ugyanis nagyon csökken az által , ha 
a kereskedésből kell beszerezni, és ezért oly kötöző anyag ,melyet könnyü 
módon és házilag készíthetünk szintén előnyt képez. ily gyors készítésére 
az antisepticus kötöző anyagnak a sublimat alkalmas. 

Mint ezekből látszik, a sebkezelés kérdése az iránt, hogy melyik anti
septicum és mily kötöző anyagban impragnálva felel meg minden kívánalom
nak megállapodásra nem jutott, és mig egyrészt itt is azon törekvés mutat
kozik, mely a kötöző anyagot valamely hathatós antisepticummal kívánja 
ellátni, mások az erélyes és ennek megfelőleg mérgező hatású antisepticumo
kat a kötésből is lehetőleg ki aka1ják küszöbölni, és e czélra construálnak 
pl. oly kötést, mely mint Fi s ch e r stuttgarti sebész czukorpárna kötése, 
kötöző anyagul nem tartalmaz egyebet mint gazezacskóba töltött czukorport, 
mely utóbbi a felszívó anyag és a desinficicus szerepét egy időben viszi. 

Azon feladatnak, hogy a seb nyugalmát biztosítsa a kötés leginkább 
akkor felel meg, ha ritkán kell változtatni és ezen a téren az u. n. tartós 
kötések által iparkodik a sebkezelés uj abb időben a feladatot megoldani. 
Minél kevesebb kötés alatt gyógyítani az aránylag nagy sebeket is, ez most 
a jelszó és ennek megfelőleg a kötések nagyok, azaz nagyobb mennyiségű 
sebváladék felszívására szánvák, és mint pl. a N e u b e r - f é 1 e párna-kötések 
több egymástól különválasztott rétegből állitvák egybe, melyek legfelsőbb 
része időnkint megváltoztatható, mig az alsó réteg megmarad. Nyilvánvaló, 
hogy a tartósb kötést csak nem bőven genyedő sebeknél lehet alkalmazni. 

Bár a kötés a modern antisepticus sebkezelés egy főfactorát képezi, 
vannak esetek, hol épp az asepsis szempontjából a kötésről és az evvel járó 
előnyökről le kell mondani, és nemcsak, hogy gyaln'an változtatjuk a kötést , 
de sőt egészen el is hagyjuk és nyíltan kezeljük. Oly esetek ezek, hol a seb 
már fertőzve van, hol elhalt czafatok leválása, bő eves váladék bármily kötés 
alkalmazását lehetetlenné teszik, mert csak ezen fertőző anyagok szabad 
eltávolodása mellett remélhető az, hogy a szervezet a fertőzés általános 
tüneteitől ment marad. 

Ha ez idő szerint nincs is tehát megállapodás az iránt, melyik a leg
jobb kötés, az iránt még sem forog fen már kétség, hogy a seb bekötése 
az esetek tulnyomó számában előnyösebb mint a nyílt kezelés, és hogy a 
még jelenleg is nyílt kezelésre szoruló sebek az antisepticus kezelés intéz
kedései mellett szintén kedvezően gyógyulnak. 

Az imént említett sebkezelési eszközök, csak bizonyos módszerek kap
csán felelnek meg a kitűzött czélnak. Ezen módszerek a sebkezelési technikát 
képezik. Az antisepticus sebkezeléssel bizonyos technikai fogások h,onosultak 
meg, melyek a sebek készítésénél, a vérzés csillapitásánál, a sebváladék 
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levezetésénél, a sebfelületek összevarrásánál és a kötés alkalmazásánál jutnak 
érvényre. 

A mi a ~ebek készítését illeti, ugy tény az, hogy az antisepsis nagyubb 
és behatóbb sebzésekre jogosít fel, mint a minőket azelőtt még csak elkép
zelni is mertek Yolna, de bizonyos az is, hogy az észszerüség a metszéRi 
Yiszketegnek most is bizonyos határokat szab. Ha V,, o 1 k n: a n pl. .a h?lyagkő 
eltávolítására az antisepsis korszakúban csak a kometszest tartJa Jogosult 
eljárásnak, a mely mellett ?· .kőmo~zsolásna~ vis.sza k~ll vonulnia. ugY: .ez 
oly nyilatkozat. mely elégge Jellegz1 ,az ,ant1s.eps1ssel labrakapott ?ham:ms
must, de n1elynek tarthatlansága elegge ny1hámaló. Nem .azt Jelenti a~ 
antisepsis által biztosított gyógyulása a sebeknek, hogy mrndeut sebezm 
lehet, hanem hogy a czélszerűség határain belül oly sebeket készítsünk. 
melyek gyógyulása nem kevésbbé biztos, mint más beavatkozás mellett remél
hető gyógyulás. A seb készítésénél tehát tekintettel Ya gyunk a sebfelületek 
oly alakítására. mely mellett a sebkezelési technika egyébb teendői megkö
nyülnek, a Yérzés jól csillapítható, drainek czélszerűen alkalmazhatók, és a 
sebfelületek a varrat által egyesittetve. jól összetapadhatnak. 

A vérzés-csillapítás a felszívódó anyag - a catgnt -- használata által 
lényegesen módosult. Sokan ugyan az antisepticus selyemfonalat még ma is 
előnyöselrbnek tartják a catgntnál, mert a catgut néha gyorsabban szívódik 
fel mint a hogy czélszerü, és a rnganyos catgut-csomó is könnyen leesik. 
Ezen utóbbi körülmény azonban a jó csomozási technika által bizonyosan 
elkerülhető. 

Legujabb időig a sebkezelési technika egyik fö feladatának a vér
zés te~j es csillapítása tartatott. A vér azon anyag <L sebben. mely a sebfe
lületek gyors összeforradását is akadályozza és a fertőző anyagoknak is kedvező 
tenyésztalajul szolgál. Ezen okból nemcsak az üteres. hanem a parenchyma
tosus vérzés csillapitás:iru is gondot kell forditununk. Merőben ellenkezik 
evvel az, mit ezelőtt nehány Lónappal a német sebészek congressusán S c h e cl e 
ajánlott, ki a sebüreget a parenchynmtosus vérrel bele ereszti és ezen vér 
szervülésére bizzu oly anyaghiányok pótlását, mint u minők pl. csontrészletek 
eltávolítása után keletkeznek. Hiányoznak az adatok, ' melyek mások tapaszta
latai nyomán is czélszerünek hizonyitanák ezen eljárást, de könnyen látható. 
hogy felettébb merész vállalat, u vért, u microorganismusok kedvencztalaját. 
a sebben hagyni. 

Igaz, hogy ha fertőző anyagok a Yizhez nem jutnak, ez zavartalanul 
szervülhet, de ezt szabályul felvenni annyit tesz. mint élére állítani a gyó
gyulás főfeltételét. Nem is valószinü, hogy a biztos vérzéscsillapítás helyébe 
ezen eljárás lépjen, melynél a sikertelenségnek is legalább annyi esélyei 
vannak, mint a sikernek. 

Épp oly kevéssé sikerül egy másik radicalis iránynak, mely a draint 
aka1ja teljesen kiküszöbölni, általános érvényre vergődni. 'l'ény, hogy vannak 
sebek. melyek a sebfelületek czélszerü egyesítése és jó nyomókötés mellett 
nélkülözhetik a draint, mert üregek a sebben. hol a váladék felgyülésére tér 
volna. itt nem képződnek. De ez szintén nem szabály. és hogy mennyire 
nem az, bizonyítják pl. A 1 be r t bécsi tanár esetei, ki a Ne u b e r által propo
nált mód szerint mellőzni kívánta a draint. és több beteget ennek következ
tében pyaerniában veszített el , mig másiknál kénytelen volt a sebet utólag 
megnyitni, és bőven drainezni. De tényleg. van is a drain ellen irányuló túl
buzgóságban bizonyos ellenmondás, mert azt állitani, hogy az antisepsis mel
lett bármily idegen test. mely nem fertőzött. zavartalanul ellehet a sebben, 
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sőt be is gyógyulhat a szövetek közé, és másrészt meg az asepticus draint 
mint idegen testet üldözni, nem mondható következetes eljárásnak. 

De még inkább divergálóknak mutatkoznak a sebkezelés ezen kérdésé
ben a nézetek, ha azt látjuk. hogy egy része a sebészeknek ujabban nem is 
egyesíti azonnal varrattal a sebet, hanem csak valamely antisepticus kötöző 
auyag·gal kitömi, és csak a midőn ez utóvérzés lehetősége is teljesen ki ran 
zárva, vanja a sebet és helyezi el a drai.nt. Minden nap egy új módosítást 
hoz a drain kérdésében, és nem bizonyos, hogy valaha egy általánosan jól 
alkalmazható eljárás legyen feltalálható, mert a drain szüksége vagy feles
legessége nem állapitl1 ató meg általános szabályok utján, hanem minden 
egyes eset kapcsán u körülményekből merül fel. Es hogy mást ne említsek, 
a hasüri mlítétek körül legjobb eredményeket nem azok mutatnak fel, kik 
ehből draineznek vagy nem draineznek, Jianem azok, kik hol draineznek, hol 
nem draineznek és az adott eset szükségeihez szabják az elvet. ns végre a 
:rrii a varrás és kötés technikáját illeti, a hány sebész, annyiféle a methodus. 
Es mindegyik rnethodussal érhetiii el jó sikert. mert a sebkezelés technikája 
terén, ,mint minden más technika körül . a gyakorlat képezi a mestereket. 

Es ha Yégre az imént elsorolt eszközökkel, mint systematicus módsze
rekkel elért eredményeket tekintjük, ügy szembeötlő azon körülmény, hogy 
az antisepticus sebkezeléssel elért eredmények nem egy és ugyanazon mód
szer keresztülvitelének felelnek meg. Az antisepticus sebkezelés kérdésében 
egy módszer sem tudott ez idő szerint általános uralomra vergődni , mert 
egy módszer mereven fölállított szabályai sem képesek az eredményt minden 
esetben biztosítani. A sebkezelés tudománya is az exigentiák tudománya, és a 
ki a kiilönböző egyéneken ejtett különböző alaku és eredetű sebeket egy 
dogmatikusan felállitott methodus mintájára kívánja kezelni, az nem keve
HPbbszer csalódik mint a hányszor sikert ér. Mosolyogva emlitik mu már 
Paré Ambrus azon jellemző mondását, hogy mi már bekötöttük a sebet. az 
Isten pedig gyógyítsa .meg. és mégis a módszerekbe vetett vak bizalom, 
legyenek azok bár antisepticus módszerek, nem kevéssé hasonlít e 17. szá
zadbeli felfogáshoz . 

Nem az a baj, hogy minden seb egy methodus szerint nem gyógyul, 
hanem inkább az, ha egy methodust minden sebre reá akarunk erőszakolni. 
Hogy melyik seb az, melyet be kell rnrrni és melyik az, melyet nyitva kell 
hagyni, hol kell a drain és hol mellőzhető, hol czélszerübh a tartós és hol 
a gyakrabban változtatott kötés. ezt lehet tudni, mert meg lehet tanulni: de 
az elhatározásnál csak az öntudatos eredetiségnek és nem a paragrafusokba 
szedett szabályoknak szabad dönteni. 

És itt, mint már egy más alkalommal is, ismét kénytelen vagyok a 
sebkezelés kérdésének azon részét érinteni. mely nagyfontosságú változást 
képez az orvosi felelősség felfogása dolgában. A praecendens reá rnn, mert 
német törvényszékek már ítéltek el orvosokat, azért mert a gondozásukra 
hízott sebeket nem a antisepsis szabályai szerint kezelték. Az tehát a kér
dés, felelős-e az orros minden esetben a kezelésére bizott seb gyógyulásáért, 
vagy hogy még jobban megközelítsük a kérdés lényegét. a judicatura van-e 
hirntva dönteni a felett, hogy a seb helyesen antiseptice kezeltetett-e vagy nem? 

N u s s b a u m azt tartja, hogy az igazságszolgáltatás esetleg az orvos sebke
zelési eljárását is bírálja meg és mulasztásait büntesse. Hogy éppen ő, ki 
ezelőtt másfél éYtizeddel saját rnllomása szerint operati\' sebzéseinek tul
uyomó számát sepsisben és pyaemiában veszité el , ma ily rigoros álláspontra 
helyezkedett, mindenesetre sajátságos; de az emberi gyarlóságok történelmé
.1em ritkán észlelh ető jelenség. De különben a tények által sem igazolt ezen 
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rigorozitás, mert nemcsak, hogy a leggondosabb antisepsis mellett sem zár
hatók ki teljesen a fertőzési seb-complicatiok, a mint ezt őszintén író sebészek, 
így Ver n e u i 1 és K ö ni g be is vallják, nemcsak, hogy nincs antisepticum és 
nincs antisepticus methodus, mely minden esetben biztositaná a sikert, de 
maga a buzgó antisepsis is akárhány esetben okoz positiv kárt. Ha a judi
catura egyenlő mértékkel akar mérni, akkor büntetéssel kell, hogy sujtsa 
azokat is, kik tulbuzgoságuk által ártanak, kik mint 0 ne u s mondja, oly 
sok biint követnek el az antisepsis nevében. 

Saját lelkiismerete előtt felelős az orvos az által a kezelt seb sorsáért, és 
a felelősség ezen tudata ma már sokkal tisztább lehet és kell, hogy legyen 
mint Yolt azelőtt, de az antisepsis kérdése ez idő szerint még oly tisztára 
eldöntve nincs, hogy a sebkezeléssel elért eredmények birói itélet substra
tumát képezhessék. 

És igy még csak nehány szóban kívánom összegezni, hogy mi az, mi 
a sebkezelés kérdésének jelen állásánál meg van oldva és mi az, mi még 
megoldásra vár. Megvan oldva, illetőleg tisztán áll ma mindenekelőtt fogal
munk arról, hogy mit kell a sebek jó gyógyulásának sajátságairól tartani. 
Tudjuk, hogy C el s u s ama felfogása, hogy ni mi s i n t u m e s c ere vu ln u s 
p e r i c u 1 o s u m, n i h i l i n t u m e s c e r e p e r i c u 1 o s i s e i n u m e s t, 
hogy a felettébb megduzzadt, azaz lobosodott seb veszélyes; a semmit sem 
lobosodott a legveszedelmesebb, nem igaz.; sőt hogy a lobos reactiot nem 
mutató seb az, mely asepticus, mely kedvező gyógylefolyást igér. Tudjuk 
azt is, hogy a seb legnagyobb ellensége a fertőzés, és hogy ezt kívülről a 
sebben jutó szennyes anyagok okozzák. Tudjuk azt is, hogy e4en fertőzés 
elkerülésére a legbiztosabb eszköz a tisztaság. 

A vezéreszmék a sebkezelés kérdésében meglehetősen tisztázvák. A mi 
megoldásra vár, az ezen vezéreszmék teijedése és mintegy vérré válása. 
Nem lehet eléggé hangsulyozni, hogy az antisepticus sebkezelés tulajdonképi 
alapja a tisztaság, hogy az antisepsis kérdése azonos a tisztaság czélszerü 
keresztülvitelének kérdésével a sebkezelés minden részletében, hogy az a mi 
egyedül változotlan a sebkezelés számos eszközei közül egyedül a tisztaság. 
Ez igaz, hogy egyszerünek látszik, de épp ezen egyszerüség jellege az elv 
igaz voltának. 

Nem complicált kezelés és kötésmódok feltalására van tehát ez idő 
szerint szükség, hanem a már úgy is complicált éljárások egyszerüsitésére, 
még pedig a tisztaság érvényesítésének alapján. 

Mert különben azon szerb orvosok, kik az utolsó hadjárat alkalmával 
minden sebet tömény carbollal öntöttek le, büszkén emelhetik fejeiket, mig 
Hab e r J e és La o s o n Ferit, kik ez idő szerint a legszerencsésebb ered
ményeket képesek felmutatni lemetszéseik körül, könnyen elitéltethetnének a 
szigoruan antisepticus biró által, mert ők sebkezelésüket csak tiszta vizzel végzik. 

Ezelőtt 13 évvel S eh u 1 z e német sebész, jelenleg egy japáni orvosi 
egyetem tanára, bocsánatot kért egy tudós társulatban, hogy a Lister-keze
lésről bátorkodik s„ólani, és én ma fejtegetéseim befejezésénél szinte bocsá
natot kell, hogy kéljek, hogy e helyt a számtalan antisepticus methodussal 
szemben azon methodus mellett bátorkodtam szólani, melynek fő c z élj a és 
fő e s z köz e a tisztaság. Mentségemül csak azon meggyőződésemet tudom 
felhozni, hogy ezen methödus illetőleg ezen elv teijesztése képezi a sebke
zelés kérdésének azon részét, mely még megoldásra vár, hogy ezen elv 
általános elismerése képes a sebkezelés számos korcshajtásait is megnyerni, 
szóval, hogy ezen megoldásé a sebkezelés fontos kérdésében a jövő. 
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Dr. Szabó József: A jégkorszak hatása Magyarországban. 

Akadályozva lévén az állandó központi választmány által .felkért előadó 
az osztálycsoporthoz intézett értekezését megtartani, én engedtem a felszólí
tásnak, de elnézést kérek, ha előadásom a rögtönzés jellegéből kibontakozni 
képesnek nem találtatik. 

Egy közérdekü tárgyról fogok elmélkedni a Földről, a Földnek alig 
multjáról, a geologok negyedkorának vagy Diluviumának azon fázisáról, 
mely a jégkorszaknak mondatik. Ezen jégkorszak Európa északi és észak
nyugoti országaiban oly és annyi nyomot hagyott hátra, hogy kitünő tér 
nyílik az akkori geografiai viszonyok részletes kutatására és az eredmények 
valóban sok tekintetben már megállapítottaknak mondhatók. 

A kérdés, melyet fejtegetni akarok az, hogy Magyarország területén 
vannak-e és milyen adatok arra, hogy annak jégkorszaki fizionómiájára nézve 
valamit általánosságban mondhassunk. · 

Azon nagyszerü glaciál mlíködés, mely Európa északi részén, nevezete
sen N onégia és Finlandból indult meg és sugarosan szétnyomodva egész a 
Kárpátokig csúszott, ennek hegykoszorújában olyan akadályra talált, mely 
miatt Észak-Európa glaciál mlíködése Magyarország területére közrntlenül 
semmi. befolyást sem gyakoralbatott. 

Amde 11a a Kárpátoktól északra egy jégfödte lapály volt oly formán, 
mint most Grönlandban, vajjon képzelhető-e, hogy a Kárpátokon ragy azok
tól délre a hőfoki viszonyok nagyban eltértek? A Kárpátok cl éli körében 
véghez ment nagyszabásu vulkáni mlíködés azon időtájt már be rala fejezve, 
a nagy magyar medencze, mely a vulkánok tevékeny állapota korában jobbára 
tengerfeneket képezett és hőfoki riszonyai oly enyhék valának, mint ma akár 
a Földközi-Tenger partvidékéé, már huzamosan felmerülve, sőt mondhatni 
jelentékenyen a tenger szine fölé emelkedve volt; így tehát ezen oldalról 
nincs akadály, mely azon feltevésnek utjában állana, hogy azon alacsony 
hőfok, mely a glaciál korszakban Észak-Emópában a Kárpátokig volt, a 
Kárpátoktól délre is kellett hogy meglegyen. 

Az általános klimatikai viszonyok megítélésére még egy körülmény 
tartandó szem előtt s ez az, hogy Európa Centrál-Alpjai már megvoltak a 
mai alakulatban, ha tehát azok ma is gletsertájt képeznek, határozottan 
mondhatjuk, hogy "firn s gfotser" volt azok magaslatán a negyedkor kérdé
ses időszakában is. Itt azonban nemcsak ezen elméleti szemlélődé:mél vagyunk 
kénytelenek megmaradni, ellenkezőleg pozitiv adatunk nn arra, hogy a 
Centrál-Alpok mostani gletserei akkor sokkal nagyobbak valának, tehát az 
alacsonyabb általános hőfok a Centrál-Alpok szélességi körében meg rolt. 
ide pedig a nagy magyar medencze is tartozik, mit nyugotról nem tekinthe
tünk másként, mint a keleti Alpok közvetlen tartozékának. 

Ezen általános tekintetek tehát arra utalnak, hogy a negyedkor jég
korszaka Magyarországban is meg volt, de minő módon? 
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A glaciál korszak azon sajátsága, hogy akkor a mostani gletserek 
tömege és teijedelme nagyobb vala, másutt alacsonyabb hegyeken úgy. mu
tatkozik, hogy fennmaradtak gletsernyomok részint a völgyek oldalam . a 
sziklákon látható parallel lejtős karczolásokon, részint a völgyek oldalam 
rngy lenn a torkolatnál látható hömpölytorlaszokon az u. n. morenákon, 
nálunk is határozottan állithatjuk, hogy a magaslatokon gyűlt meg a lég
köri csapadék zöme és onnét szilárd állapotban a nehézség törvénye szerint 
történt a csúszás lefelé, miután a kőzettel érintkező rész volt az, a mely 
többé-kevesebbé olvadott, sőt ha a hevesebb napsugár felülről olvasztott 
volna is le, az is megtalálta a repedéseken át az utat a föld hátához, és a 
jégtömeg mozgását lefelé elősegítette. 

A jégkorszakban tehát Magyarország hegyei mind gletserek voltak, 
Magyarország területe is azon állapotban volt, mint most Grönland, hogy a 
hegyek jégtömegei a völgyeken vagy a hegység meredekebb oldalán a dom
borzati viszonyokhoz képest lefelé csúsztak és ott a nyári évszakban tavak 
képződésére szolgáltattak alkalmat. Az akkori száraz aránylag csekély volt 
és az csak a hegyes vidék középmagasságu olyan tájékára szoritkozhatott, 
mely a gletser mozgásra alkalmatlan lévén, aránylag kevesebb hótömeg fel
halmozódására és igy némi élet fejlődésére is szolgáltatott alkalmat. 

A jégkorszak nyomai már helyenkint ki vannak mutatva Magyarország 
területén is . 

Én a Mátrában találtam egy völgyben, mely az Ágasvártól, tehát az 
északnyugoti Mátra legjelentékenyebb Pyroxentrachyt magaslatától kezdődik 
és a Zagyva völgy felé tart nyugotnak, az u. · n. hasznosi völgyben oly höm
pöly lerakodásokat, mely~k egy ezen völgy mentén mozgott jégtömeg hatá
sának felelnek meg, hozzávéve, hogy a szépen kiképződött oldal- és homlok
morena kőzete mind olyan volt, mely azon völgyben fölfelé szálban van. 
Az ezen hömpölytorlaszt fedő alluvium a vasut keleti oldalán eltávolíttat
ván, itt jól használható kőbányát nyitottak, s a homlokmorenát ezen czélra 
egészen fel is használták. Én szerencsés voltam a legkedvezőbb időben járni 
ott, és akkori véleményemet ma is fentartom. 

A szepesi Gránit-Kárpátok völgyeiben a negyedkori lerakatok között 
glaciál eredésüek dr. Roth Samu és mások kutatása folytán évről-évre sza
porodnak és biztosabban állapíttatnak meg. Van Felső-Magyarország több 
pontjáról glaciál fauna is megismertetve. Ilyet azonban Baranyamegyéből is 
tudunk, a mit még Petényi ,dolgozott fel a Beremendi mészkőhegy hasadé
kából, ez jégkorszaki lelet. En ezen év (1886.) nyarán néhány héttel ezelőtt 
jártam ott, hogy az előfordulási viszonyokról közelebb szerezzek tudomást, 
de sajnos, hogy czélt nem értem. Azon helyről, melyben csontokat találtak, 
a munkások semmit sem tudtak, Otrokoczy beremendi plébános ur azonban 
emlékezett, hogy vagy 40 évvel ezelőtt találtak a hegy tetején egy nyilásban, 
de az vagy be van temetve úgy, hogy a helyét sem tudják, vagy tán a mészkő 
fejtésénél már elpusztult. A m. n. muzeum gyűjteményében fenmaradt bere
mendi csontok azonban mindig megtartják becsüket, mert újított tanulmányo
zás tárgyát is képezhetik. Ellenben dr. Hoffmann Károly és Mattyasovszky 
Jakab geologok (187 4-1875.) a Harsányi hegyen találtak mészkőbe foglalt 
csontokat ( csont-konglomerátot) nagyobb mennyiségben, melyek mint a glaciál 
fauna maradványai egy speczialistának tanulmány tárgyát jelenleg képezik. 

Én e nyáron a Harsányi hegyet azon szempontból vizsgáltam meg, 
hogy mint egy nagyon exponált hegy a kopár sziklák oldalán mutat-e valami 
karczolást. A legtetején némely sziklán csakugyan találtam olyanféle benyo
mást, melyet egy lecsúszó tömeg idézhetett elő, tehát egy jégtömeg, melybe 
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mészkő volt befagyva. Az, a mit már régtől fogva hallok említeni a Harsányi 
hegyről, az u. n. "ördög szántás," az éppen nem glaciál hatás, hanem a 
hegynek szerkezetéből áll elő. A Harsányi hegy mészkőrétegekből áll, melyek 
oldalnyomás következtében antiklinál hajlással emelkedtek ki, de ugy, hogy 
a felső hajlás helyén a rétegek elszakadtak és fejeik parallel lépcsőzetet 
képeznek, mely a hegynek délnyugoti részén feltűnően látható. 

Ugyancsak ezen a nyáron a dunai trachytcsoport táján is találtam 
nevezetes nyomokat, melyek csak a glaciál korszak maradványai gyanánt fog
hatók fel. Nagy-Marosnál a Dunától felmenvén a trachyt-hegység fensíkjára, 
ott némely zárt medenczében oly kavicshömpöly-réteget látni, mely valóban 
meglepő. Csupa quarcit, gyérebben gránit gneisz, de semmi trachyt, szóval 
olyan kőzetek gömbölyű törmeléke, melyek innen messze vannak szálban. 
Ezek dél felé nyomuló jégtömegek által tolva jöhettek ide azon időben 
midőn a mostani folyamrendszer vízvölgyezete még nem létezett, hanem a~ 
mozgó kőzet anyaggal kitöltve csak nagyobb magasságban engedett mozgást 
a jégnek és viznek. 

Ugyanc~ak a dunai trachytcsoport legnagyobb hegyének, a Csoványosnak 
merede~ebb es szabadabb oldalán keletnek egy széles völgyön Diós-Jenő felé 
mozgó Jégtömegek a diluviál kavics finomabb részeit is mutatják, a mint a 
völgyoldal e~yhelyeiben néhol fentartotta magát. Az ilyen meredekebb helyen 
~· Jé~tömeg„csúszása lenn a ~apályon az, arra kedvező talajón oly vájásokat 
is idezett elo, melyek ma a viz meggyülesre szolgálnak s így tó keletkezésre 
szolgáltatnak alkalmat. Igy magyarázom ki ott a vagy 80 hold területű jenői 
tó medenczének eredését. 

Budapest közelében Fóth völgyében a Duna felé van egy rhyolitos agyag 
mint víznemeresztő a homok és kaYics itt-ott hatalmas tömege alatt: 
~ szomszéd, völgyek egyikében sincs sem Budapest felé, sem Rátot, Sződ 
e~, V~cz fele. Ezen rhyolditos agyag_ a Fóth hegységében találtató rhyolit laza 
ko~etenek ~!kotrása á~tal ered~tt, mi nagy nyomás mellett ment véghez, és 
ezert nem igen ere~zti á~ a vizet. A glaciál korszak régibb működése ez, a 
fiatalabb homokot es kavicsot torlaszolta fel, melyben nagy ritkán trachyt- és 
bazalthömpöly is találtatik. 

Ezen homok- és kavicslerakodás Budapest körül felette sok van de 
azt, hogy ~elyik mostkori, melyik negyedkoii, nem mindig lehet bizt~san 
megmondan~. Ismerek azonban egy helyet, mely semmi kétséget nem hagy 
fenn a. &"lac~ál ere~és tekintetében. Ez Kőbányán van. Midőn én Kőbánya 
geologiai viszonyaival az öt~enes évek vége felé részletesen foglalkoztam, 
megmagyarázatlan maradt elóttem a gyönyörű geologiai szelvény felső része. 
Legalul vannak a Cerithium-rétegek hajolt rétegekkel, és hullámosan kiko
pott felülettel, ~~lyre a congeria rétegek iszapja, homokja, agyagja, vagy 
14 egymástól eluto tagban telepedett le s alkalmat szolgáltat a tégla készí
tésre. Ezen sz~~tes rét~gc~oport legtetején v_an. egy kavics- meg homok réteg, 
mely a legfelso congenareteg hullámosan kiváJt felületén foglalt helyet, de 
oly módon, hogy az odahordást víznek azért nem lehet tulajdonítani, mert a 
hömpölyök nem a nehézségi törvénynek engedelmeskedve, hanem ennek ellenére 
is vannak elhelyeződve, mit nem a rendesen szintező víz, hanem csak egy zavarosan 
torlaszoló tényező, mint a minőnek a jeget ismeijük, idézhetett így elő. 

A p~ld~kat szaporíthatnám, de egyet megpendítek még, azt hogy a 
d~mborzati viszonyokat latba vetve úgy azon mélyedményt, melyben a Balaton, 
mrnd azt, melyben a velenczei tó van, a nyugatról amott meredekebben itt 
lankása~ban lenyomuló jégtömegek kivájó hatásának tulajdonítom. 

Mrndezek után azt tartom, hogy a geologoknak a felület tanulmányo-
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zásánál a glaciál működé s esélyeivel általánosabban kellene foglalkozni mint 
eddig. mert ml amint azon ne hány ér óta. hogy Németországban is minden 
alkalommal figyelnek a j égkorszali hatásokra , az adatok felette érdekesen 
felszaporodtak, ugy ez Magyarország területén is be fogna köretkezni. 

Mig eddigi kutatásainknál csak meglepetéseket kerestünk a glaciál kor
szakból, ezután mint kétségeL uem Wrőt tekintsük, hogy általános baLásu 
glaciál korszak Magyarország területén is volt, melynek nyomai azonban hol 
elmosodtak és így fel nem ötlők. hol pedig élesebb kifejezést tanusítanak. 
de ezen esetben ne tekintsük azt valami kirételnek. hanem csak az általános 
'iszonyok egy jobb kifejezésű emlékének. 

En, mióta Algériában nagy területen láttam azt a sajátt>zerü reres agya
got az ő helix- meg mészkőzárványairnl. melyet az ottani geologok "diluviurn 
rouge" néren neveznek, nem kétlem. hogy a magas Atlas is jeges volt. és 
hogy az arról lecsuszó j égtömeg torlaszolta a lapály felé ezen negyedkor
szaki agyagos réteget. 

Ha északi Afrika ezen magaslatát j ég borította, akkor bízYást köret
keztethetjük, hogy nemcsak Magyarország mint a Centrál-Alpok keleti 
clependencziája, hanem ugyanezen Alpok déli lejtőjének területei éppen ugy. 
mint a Pireneek és a Sierra Nevada oldalain is a negyedkorban a jégtöme
gek meg roltak. szóval, hogy a glaciál korszak egész Európán teijedett ·volt 
ki, és a Föld fizikájának egy oly fázisát képezi. melyre az okot feltalálni 
eddig még nem sikerült. 

Hozzászólások: 
Dr. Staub Móri v z kiemeli azt, hogy mindeddig Magyarország j ég

korszakára nézve oly kimerítő tudomást nem vettünk, mint most a szakosztály 
elnökének megnyitó beszédéből és megjegyzi, hogy valószinüleg a gletserek 
olvadásából származó roppant vízmennyiségének tulajdoníthatjuk az Alföl
dünkön ismeretes és még nem ismeretes, azaz még létező és már nem 
létező nagy kiteijedésü tőzegterületek keletkezését. A j égkorszak alatt 
és ennek megszüntével hazánk alföldje olyan képet mutathatott, mint 
most a sí.ibériai tundrák. Ebből kifolyólag flórája is más volt mint 
ma. Igy hazánk növénygeographiai nevezetességeinek egyike az , hogy 
Pinus silvestris L . mint spontan növény nem ismeretes. De Szabadka mellett 
Z s igmondi Bé 1 a által folytatott kútfúrások alkalmával napfényre került 
egy fenyőtoboz, mely Pinus silvest1is L.-hoz tartozik és pedig S c h r őt e r 
és H e e r tanárok hozzájáruló véleménye alapján annak deflexa nevlí alakjá
hoz, mely még ma is Helvéczia tőzeges, mocsaras vidékein található és, 
úgy látszik, Bedő A 1 be r t, országos főerdőmester szép fölfedezése sze
rint Erdélyben a Szt.-Anna-tó közelében levő tőzeges helyeken is tenyészik. 
Ismeri az előadó a ma csak az északi vidékeken erdőket alkotó fa marad
ványait a gánóczi mésztuföhól is. és a hazai jégkorszak maradványai 
bizonyosan ama Salix myrtilloides L. levelek is, melyeket az előadó a feleki 
(Nagy-Szeben mellett) palaszénből megismertetett. 

Téglás Gábor szintén adatokat említ, a melyek mind a jégkornzak 
nyomaira utalnak. A Retyezáton talált fenékrnorénák karczolásai, a heg3i 
tavakban talált morénák, a Buhuj -barlangban talált harasi kecske koponyája. a 
Cerrvu megaceros agancsa a rándorbarlangban: mind a j égkorszak maradrányai. 

Mer k 1 Ede ide tartozó adatokul fölemliti, hogy a H átszegi rölgyben 
200 mázsás v;ándorköveket is látott; ilyenek a Biharhegység nyugati részén 
roppant száminal vannak. 
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Dr. Chyzer Kornél: Zemplén vármegye méhféléi. (Apidae 
Comitatus Zemplén.) 

(Hungariae superioris.) 

Zemplén vármegye faunáját kutatva 1) figyelmemet a rnéhfélék sem 
kerülték ki. Több éven át folytatott gyiijtéseirnnek eredményét van szerencsém 
a következőkben bemutatni . 

A gylíjtésben nagy segítségemre voltak Biró L aj o s és Mathiász 
Jó zs e f urak. kiknek ezért hálás köszönetemet kifejezni itt is kedves 
kötelességemnek tartom. . 

N évjegyzékem megbízhatóságának igazolásáúl szolgálj on azon körülmény 
hogy gyűjteményemet legnagyobb részben Mocsáry S á 11 do r úr határozt~ 
meg; továbbá F r i e s e Henrik Schwerinből és Dr. S c h mi e dek n e c h t 

. 0 t tó urak pedig rnltak szivesek részben megnevezni, részben revideálni. 
Hazánk a többi eddig átkutatott európai államokhoz viszonyítva, aránylag 

nagyon ga~dag a méhfélékben, épen így a nagyon változatos fekvéslí Zemplén 
vá~m~~ye i~ . . A több, mint ~00-ra menő eddig már meghatározott magyar 
me,~~felek, faJamak felet már is megtaláltam Zemplén Yármegyében s birom 
gyuJ temenyemben. . 
. ~Jzek k?zt van több olyan is, mely előbb Magyarországról 11em volt 
ismeretes. ,Mrnt_án a méhfélék élete gyakra11 nemcsak egyes növényhez, de 
sokszor m_eg sz1gor~ían _me~szabott időszakokhoz van kötve, a mi néha még 
~z ,egyes i_v~rokra IS kiterJed. hogy faunáink elősorolásai csak némileg is 
~r~~kkel ln.Ipn~k. e~kei:ül~ietetlenül szükséges. hogy fogásuk iclej e is meg legyen 
J,elolve; m~ert IS alabb1 felsorolásba11, melyet a S c h e n c k által felállított 
e~ -~ o I! ml e ~le k n ~ch t által 11agy miívében követett rendben adok. ezen 
korulmenyre 1s kello figyelemmel voltam. 

. Eddis· gyííjtött Zemplénvármegyei Apidáim a következők : 
Apis mellifica L. Közönséges. 
Bombus Latr. 

A Bombus nemnek 23 magyar fajából eddio· a következőket gyfíjtöttem: 
B. hortor_um L. K?zönséges. 

0 

B. Latreillellus Kirby. S.-A.-Ujhely. Nagymihály 30. 6. 1881. 
B. pra~oritm L_. Közönséges. • · 
B. Ra;ellus Kirby. S.-A.-Ujhely 19. 3. 81. Szőllőske 12. 5. 84-. - 23. 4. 

81. - 20. 6. 86. Szomotor 21. 6. 81. 
B. silvarum L. Közö11séges. 
B. agrorwn Fabr. Közönséges. 
B. cognatus Steph. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. S.-Patak 1. 7. 82. Szomotor 22. 
B.6. 81_. é_s _ 17. 6. ?2. Nagymihály 30. 6. 81. 

variabilis Schmied. Közönséges . 
B . l,?esus Mnr~w. = B. Mocsáryi Kriechh. Ezen leginkábh Turkesztánban 

el?.fordul? faJt a hazán~ban talált első példányok után Kriech baumer 
munchem hymenopterolog B. Mocsáryinak nevezte. Csak későblJ jöttek rá, 

1
) Az el ső rovarászati közleményt lásd a m. orvosok és termrszetvizsgálók XXII-ik 

Debreczenbe~ fart~t~ v_iíndorf!Jűlésének mu nkálataiban: Biró Lajos, Adatok Zemplén
megyc fenn eszetrn.1z1 1smcrrtéhez. 7.emplénmr<•yc Lop-arai és K o w a r z F e r din a 11 d 
Zem~!-~nmegye Jegyei. 'l'ovábh.i C h y z e r K o rn él: Ujabb adatok ZemplénmeO'ye boD"ár~ 
fannaJahoz. ( „Rovartani Lapok 1885. 5. 6. és 7. számaiban) és Adatok a felsö-ma,;'jarors~ági 
százlábuak faunájához (U. o. 1886. 4. füzet.) " 
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épen Mocsáry, hogy ugyanazonos a Morawi.tz által Turkesztánból valamiYel 
előbb leírt B. laesus fajjal. Dr. Sagemehl dorpati tanár szerint az északi 
tenger környékén is előfordul; de mindenfelé a legritkább. P éldányaimat 
Szomotoron 22. 6. 81. és Páczinban 1. 7. 82. fogtam. 

B. fragrans Pallas. 
Úgy nagysága, mint szép színe, de leginkább sajátságos vándorlása által 
feltűnő faj. Legelső Pallas által leírt példányai a Volga folyam hegyes 
Yidékéről kerültek elő. Azóta ugylátszik, mintha nyugatfelé vándorolna. A 
nyugateurópai gylíjteményekben található példányok többnyire magyaror
szágiak, hol a 70-es években gylíjtettek. Legújabban már Bécs környékén 
is találták. A Bombus fajok közt ez a legnagyobb, egyes példányokban és 
csak ritkábban fordul elő. Hime idáig csak kettő találtatott s ez a m. 
nemzeti muzeum birtokában van. Az én két példányom s.-a.-ujhelyi a 80-as 
évek elejéről. 

B. pomorum Pauz. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Szomotor 9. 5. 83. 
B. lapidarius L. Közönséges. 
B. soroensis Fabr. Szomotor 5. 7. 84. 
B. mastrucatus Gerst. 

Havasi állat, melyet Gácsország határán a Beszkédhegységen Zbojnál 9. 
7. 81. és Orosz-Huszkánál 10. 7. 84. fogtam. 

B. confusus Schenek. S.-A.-Ujhely 26. 7. 83. és 14. 6. 86. Nagymihály 
12. 9. 84. 

B. con(usus var. fallax Mocs. = paradoxus Dalla Torre. Nagymihály, 
Páczin 1. 7. 82. 

JJ. confusus var. atratus Mocsáry in litteris. 
Utóbbi érdekes, tiszta fekete válfaját én fedeztem fel a tokaji hegyen 
szeptember l-én 1883-ban. A példány a u. muzeum gylíjteményében yan. 
És sajátságos, hogy az Apidák mély belátású és nagyérdemíI búvára, 
Schmideknecht ezt mintegy megjö\'endölé, midőn Hoffer t anárnak a B. 
confusus-ra vonatkozó biologiai észleleteit bírálva, ezt mondj a, hogy .nem 
csudálkoznám, ha idővel ezen fajnál is tisztán fekete potrohu példányok, 
külö~ösen hímek találtatnának, mint a soroensis-faj megfelelő se1mlcralis
válfaJánál. Hasonló fekete válfajokat észleltek már a pratorum- és Latreil
lellus-fajoknál is. 

B. terrestris L. Közönséges. 
Nem lesz érdektelen itt megjegyezni, h.ogy fenti 16 fajon kivül hazánkban 
még a következők találtattak: B. distinguendus Mor„ vorticosus Gerst„ 
Scrimshiranus Kirby„ hypnorum L„ alticola Kriechb„ arenicola Thoms. 
és zonatus Smith. 

Saropoda bimaculata Ltr. S.-A.-Ujhely 5. 7. 82. Szőllőske 23. 7. 84. 
Anthophora albigena Fab. Tokaj. 5. 8. 84. 
A. garrula Rossi. S.-A.-Ujhely. 
A. nidulans Fab. Szőllőske 23. 7. 84. Szomotor 27. 6. 82. 
A. crinipes Smith. Szinna 6. 7. 81. 
A. intermedia Lep S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Tokaj 4. 5. 81. Terebes 7. 6. 81. 
A. quadrimaculata Fab. S.-A.-Ujhely 30. 6. 82. és 4. 7. 82. 0-Ruszka 

10. 7. 84. 
A. furcata Panz. Imreg 28. 6. 82. Homonna. 
A. aestivalis Panz. S.-A.-Ujhely 6. 5. 82. és 3. 6. 82. Szomotor 27. 6. 82. 
A. flabellifera Lep. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. Páczin 1. 7. 82. 
A. pilipes Fab. S.-A.-Ujhely 15. 4. 81. és 25. 3. · 82. Szomotor 13. 4. 81. 

N.-Tárkány 25. 5. 82. 
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A. pilipes var. retusa Fabr. S.-A.-Ujhely, Tokaj. 
T etralonia Spin. = Macrocera Latr. 

Ezen nem, épen úgy mint a következő az Eucera hazánk különlegessége. 
Ugyanis mí~ a több~ ~özép-~urópai orszá&ok ezen ne:i;riek. fajait illetőleg 
nagyon szegenyek, peldaul Nemetország alig három faJt kepes felmutatni, 
nálunk már eddig l 7 faj ismeretes. Eucera Németországban csak két faj 
t alálható, míg nálunk idáig már 22 faj gylíjtetett s valószíillí, hogy további 
kutatások még több faj felfedezésére fognak vezetni. 

T. Malvae Rossi. Tokaj 1. 7. 82. - 5. 8. 84. Lelesz 7. 7. 82. Szomotor 
3. 7. 84. Szőllőske 20. 6. 8G. 

T. ruficollis Brulté. Szomotor 1. 7. 82. - 17. 6. 86. 
T . dentata Ev. S.-A.-Ujhely 5. 7. 82. Szomotor 3. 7. 84. - 17. 6. 86. 
1: tricincta Er. Szomotor 22. 6. 82. - 27. 6. 82. - 3. 7. 84. 
T. basalis Moraw. Szőllőske 23. 7. 84. - 17. 8. 86. Tokaj 5. 8. 84. 
T. ruficornis F. Szőllőske 25. 7. 82. 
T. Salicariae Lep. Szőllőske 25. 7. 84. - 28. 7. 84. 
T. nana Moraw. Szőllőske 3. 4. 84. 
T. Scabiosae Mocsáry. Tokaj 5. 8. 84. Szőllőske 17. 8. 86. Sz.-Keresztúr. 
Eucera longicornis L. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. - 29. 5. 82. 
E. di(ficilis Dufour = linguaria Latr. S.-A.-Ujhely 5. 9. 81. Nagymihály 

30. 6. 81. K.-Azar. 
E. Perezi Mocs. Tokaj 4. 5. 81. 
E . interrupta Baer. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. - 3. 6. 81. - 13. 6. 86. 

Szőllőske 12. 5. 83. - 20. 6. 86. Szomotor 22. 6. 81. Nagymihály. · 
E. favosa Mocs. ( chrysopyga Perez). Junius 17-én 86. fogtuk Friese-vel 

Szomotoron. 
E. pannonica Mocs. Ritka, csak Carduuson élő faj, melyet S.-A.-Ujhelyben 

az úgynevezett Borsiháton fogtunk Friese-vel jun. 16. 86. 
E . c.lypeata Er. Szomotoron fogta Friese 17. 6. 86. 
Meliturga clavicornis Latr. Tokaj. 1. 7. 82. Szomotor 27. 6. 82. __:._ 3. 7. 84. 
Systropha planidens Gir. Homonna 5. 7. 81. H.-Rokitó 15. 7. 81. Tolcsra 

22. 6: 82 .. Szomotor 8. 8. 84. Nagymihály. 
S. curvicornis Scop. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. Szomotor 22. 6. 81. - 3. 7. 

84. - 7. 8. 84. 
Macropis la~iata Pz. S.-A.-Ujhely. Tok~j 1. 7. 82. Beszkédhegy Zbojnál 

9. 7. 81. es 0-Ruszkánál 10. 7. 84. S1monkacsúcs 2. 7. 81. Vihorlatcsúcs 
14. 7. 81. 

Ceratina ca_llosa F. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. Szőllőske 3. 7. 84. 
Xylocopa violacea L. S.-A.-Ujhely 17. 5. 85. Tokaj 4. 5. 81. Erdőbénye 

21. 6. 82. 
X . valga Gerst. S.-A.-Ujhely 5. 7. 82. - 1. 6. 84. Tokaj 4. 5. 81. Szomotor. 

27. 6. 82. 
Rhophites quinquespinosus Spin.. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. Szőllőske 3. 7. 84. -

28. 7. 84. Sz.-Olyka 15. 7. 84. B.-Szögh. 
llhopliitoides canus Ev. Tokaj 1. 7. 82. Szomotor 22. 6. 81. - 27. 6. 82. 

Szőllőske 3. 7. 84. 
Halictoides dentiventris Nyl. S.-A.-Ujhely 29. 7. 84. Tolcsva 30. 7. 81. 
H. inermis Nyl. S.-A.-Ujhely 29. 7. 84. 
Du(ourea vulgaris Schenek. Vihorlatcsúcs. 
Panurgus ater Latr. 0-Ruszka 10. 7. 84. 
P. calcaratus Sco11• Szőllőske 25. 7. 84. - 1 r;_ 8. 86 S t 7 8 84 e v • zomo or . . . 

Tokaj 11. 7. 82. 
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Camptopoeum frontalc F. 1'okaj 5. 8. 84. Szőllőske 30. 7. 84. 
Cilissa leporina Pz. = tricincta Leacb . S.-A.-Ujhely. Szomotor 17. 6. 86. -

27. 6. 82. 
0. dimidiata var. hungarica Mocs. Tokaj 1. 7. 82. 
Da.1ypoda hirtipcs F. Szomotor 3. 7. - 7. 8. - 8. 8. 84. Szőllőske 

12. 8. 86. 
Andrena Fahr. 

A. m~hféléknek eme gazdag ueméből, melyből Schrniedeknecht 186 európai 
f~J t ll' le nagy művében, hazánkból idáig 105 és Zemplémármeo·véből a 
következő 58 faj ismeretes. Utóbhiakból 7 i'1j a rnaO'yar faunára. "· 

A . morio Brullé. Tok~j 5. 8. 84. "' 
A . a~r.atula Friese in litt. Csak hazánkból ismert f~j. Szomotor 17. 6. 86. 
A. pilives Fab. Nagymihály. 
A. nasuta Gir. Nem közönséges faj . mely a futóhomokon az Anchusa offi

cinalison Szomotoron gyakori 22. 6. 81. - 27. 6. 82. - 3. 7. 84. -
17. 13 . 85. 

A cincraria L. S.-A.-Ujhely 15. 4. 81. Szőllőske 7. 4. 85. Nagymihál1 
15. 4. 85. . 

A. thoracica Fali. Szomotor 13. 4. 81. - 27. 6. 82. 
A. v~c~oralis Perez ~ .-A .-Ujhely. Tolcsrn 30. 7. 81. Tokaj 1. 7. 82. 
A. m tida K. S.-A.-U.Jhely 26. 4-. 81. Szomotor 13. 4. 81. Nagymihály 

15. 4. 85 . 
A. ovina Kt. _ Szőllőske 13. 4. 84. Szomotor 13. 4. 81. 
A. cilhica11s Miill = haemorrhoa Kb. S.-A.-Ujhely 15. 4-. 82. - 10. 4. 84. 

Czéke 2. 5. 84. Szőllőske 29. 3. - 7. 4. 84. Nagymihály 25. 4. 84. 
11. 4-. 86. Vihorlatcsúcs 7. 6. 

A . tihialis KIJ. S.-A.-Ujhely. Tokaj 1. 7. 82. Szomotor 1. 7. 82. - 25 . 4. 
84. N agyrnihály 11. 4. 86. 

A Morawitzi T homs. Kora tavaszkor füzeken Szőllőske 7. 4. 85. Szomotor 
13. 4. 81 . 

A . nigroaeneci K b. Simonkacsúcs 2. 7. 81. 
A. Trimmerana Kb. S.-A.Ujhely 15. 4. 81. Nagymihály 11. 4. 86. Gálszécs 

7. 4. 86. 

A. avicata Smith. Északi állat. Angliában, Dániában gyakoribb. nálunk ritka, 
k?ra tavaszszal a. legelső Andrenák egyike. Az általam Szőllőskén fogott 
peldány a nemzeti muzeum gyűjteményében látható. 

A . fulvago Ohrist. Tolcsva. 
A. fulvcscens Smith. Tokaj 4. 5. 81. Sirnonkacsúcs 2. 7. 81. Terebes. 
A . Taraxaci Gir. Déli állat, mely Bécsnél magasablJai1 még nem észleltetett. 

Nálunk s Délfrancziaországban gyakori. Tokaj 4. 5. 81. Varanno 17. 4. 84. 
Szőllőske 7. 4. 85. Nagymihály. 

A . rufohispida Dours. ·Az első magyar példányt S.-A.-Ujhelyen fogtam 13. 
G. 81. Olasz- Spanyol- és déli Francziaországban gyakori. 

A. Gwynana K. A tulajdonképeni faj első példányát fogta Priese Szomoto
ron 17. 6. 86. Azelőtt csak az aestiva válfaja \'Olt ismeretes S.-A.-Ujhelyből. 

A. praecox Scop. S.-A.-Ujhely 10. 4. 84. Gálszécs 7. 4. 86. :Nagymihály 11. 
4. 86. Szomotor 13. 4. 81. Szőllőske 13. 4. - 6. :J. 84. 

A. varians K. 'l'avaszszal nagyon közönséges. 
A. lapponica Zett. Havasi állat, melyet néha a középhegységekbe is találni. 

Az első magyar példányt a Beszkéd hegység Rabaszkala nevű határcsúcsán 
fogtam 0. 7. 81. 
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A. fucata Smith. A Rubus-fajokon található ritka faj. Vihorlatcsúcs 14. 7. 
81. Beszkédhegy Rabaszkala 9. 7. 81 és 0.-Ruszka 10. 7. 84. 

A. albicrus Kb. Szomotor 13. 4. - 9. 5. 83. 
A. mucida Kriechb. A nemzeti muzeum gyűjteményében leYŐ egyetlen magyar 

példfoyt Erdőbényén fogtam 21. 6. 81. 
A. parvula Kb. Igen korai közönséges faj . 
A minutula Kb. S.-A.-Ujhely 30. 7. 84. 
A. nana Kb. Szőllőske 10. 8. 86. 

A. sericata lmhoff. E ritka faj idáig csak Sv~jczból és Ausztria egy pon~járól 
volt ismeretes; de Magyarországon gyakoribhnak látszik. Mocsáry, Friese 
Budapest környékén a Rákospatak partjain ápril elején számos repdeső 
p~ldányt fogtak a Salix incana és purpprea körül. Találtatott e helyen 
klvül a budai kincstári erdőben, Duna-Orsön és Komárom mellett. Az én 
példányom Szőllőskéről való 7. 4. 85. 

A. ventralis lmhoff. Szőllőske 7. 4. 85. - 18. 4. 86. Varann6 17. 4. 84. 
A. Cet1:i Schranck. Scabiosán élő, legkésőbbi Andrenák egyike. Szőllőske 

9. 8. - 28. 7. 84. - 17. 8. 86. 
B. spinigera Kl. Kora tavaszszal Salixon, Szőllőske 7. 4. 85. Varannó 

17. 4-. 84. 
A. florea F. Piros potrohú szép nagy faj, mely délen gyakoribb, de Közép

Európábau csak egyes ritka példányokban és pedig csak a Bryonia alba 
és dioica virágain fogható. Nálunk Szőllős kén foo·ott nehány példányt 18. 
6., 86 .. Friese s neh~ny nappal később szintén Bryonián B.-Szöghön fiam 
Be la igen számos peldányt. Mocsáry N agyváradnál és Budapest mellett 
Promontoron is gyüjtötte, még pedig az Eleagnus angustifolia-n. 

A. austriaca Pz. Nem közönséges faj. S.-A.-Ujhely 25. 7. 85. Szőllőske 12. 
5. 83. Szomotoron 27. 6. 82. 

A. scita Ev. Délorosz. török és görög faj . Nálunk a Sisyrnbrium Columnae-n 
gyakrabban található. Zemplénben az első példányt Friese fogta Szomotoron 
17. 6. 86. 

A. Hattorfiana F. S.-A.-Ujhely 15. 6. - 23. 6. 82. 0.-Rnszka a Beszkéden 
10. 7. 84. 

A. Schencki Mor. S.-A.-Ujhely 21. 6. 81. - 29. 5. 82. Tolcsva 22. 6. 82. 
A. cingulata F. S.-A.-Ujhely 20. 5. - 3. 6. 81. Nagymihály. 
A. Gen~vensis Schmied. Ezt az új fajt egyidejűleg gyűjtöttük és küldtük 

Sch1medeknechtnek, Frey-Gessner tanár Genfből. Schulthess-Rechberg Zürich 
környé~éről és ~n a tokaji hegyről, hol 4. 5. 81. gyüjtérn. Azóta találtam 
S.-A.-UJhelyen is. de sokkal későbben július 11-ikén 1883-ban. Ezen 
magyar lelhelyein kivül találta még Friese és Biró Buda-Örsön áprilban 
a Potentilla Yerna-n. 

A. croceiventr1's JJ;I-or? Ezen nagyon ritka, csak délről ismert fajnak első és 
egyetlen S.-A.U.Jhelyen 3. 6. 81. fogott példányát kérdőjellel küldé nekem 
vissza Schrniedekuecht. 

A. truncatilabris Mor. Déloroszországi, de hazánkban keresztes Yirágokon 
nem ritka faj. Az első zempléni példányt Szőllőskén fogta Friese 18. 6. 86. 

A. curvungula Thoms. S.-A.-Ujhely 3. 6. 81. - 24. 5. 84. - 7. 5. 85. 
Simonkacsúcs 2. 7. 81. 

A. piceicornis Dufour. Ritka déli faj. Szőllőske 25. 7. 84. Tarczal 9. 6. 85. 
A. extricata Smith. S.-A.-Ujhely 26. 4. - 20. 5. 81. 'l'okaj 4. 5. 81. -

5. 8. 84. N agymibály 15. 4. 85. Gálszécs 7. 4. 86. Szomotor t . 8. 84. 
Czéke 2. 5. 81. 
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A. fitlvicrus Kb. 8.-A.-Ujhely 27. 5. 82. - 10. 4. 84. Nagymihály 15. 4. 
85. - 25. 4. 84. Szomotor 13. 4. 81. Szőllőske 29. 3. 84. 

A. labialis Kb. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. Szomotor 22. 6. 81. - 17. 5. 86. 
27. 6. 82. K.-Azar. Szőllőske 20. 6. 86. 

A. argentata Sm. Szomotor 13. 4. 81. - 9. 5. 83. - 27. 6. 82. 
A·. lucens Imhoff = nitidiuscula Schenek. H.-Rokitó. S.-A.-Ujhely 12. 7. 82. 

Szőllőske 12. 5. 83. - 15. 8. 86. 
A. chrysosceles Kb. Ritka faj, mely Közép-Burópában csak itt-ott egyes 

példányokban található. s.-A.-Ujhely. Szőllőske 30. 7. 84. Erdőbén;Te 21. 6. 82 . 
A. Shawella Kú. Vihorlatcsúcs 14. 7. 81. Szőllőske 17. 8. 86. 
A. erythrocnemis Mor. Délországi faj, mely hazánkban eddig csak Zemplénből. 

Tályá.ról és Tasnádról. hol Biró gyfijtötte, ismeretes. 
A. propinqua Schenek. Nálunk nagyon gyakori. 
A. ditbitata Schenclc. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. Szőllőske 28. 7. 84. Sz.-Olyka 

15. 7. 84. Szomotor 17. 6. 86. Nagymihály. 
A. xanthura Kb. S.-A.-Ujhely. K.-Azar. 
A. niveata Friese 11. spec. in litt. Ezen új, csak hazánkban és Mecklenburgban 

talált fajt maga l<~riese fogta keresztes virágoko11 Szornotoron 17. 6. 86. 
A. convexiuscula Kb. N áluuk egész nyáron nagyon gyakori. 
A. nigriceps Kb. Ezen rendkivül ritka középeurópai fajnak első magyar 

példányát én gylíjtöttem a Beszkéd Rabaszkala nevlí határcsúcsán Zbojnál 
9. 7. 81. 

A. nigrifrons Sm. 'l'avaszkor a Muscari-n. 8.-A.-Ujhely 1. 5. 81. Czéke 2. 5. 81. 
Ilalictus Latt-. 

A méhfélék ezen idáig kevésbbé tanulmányozott és kevesek által jól ismert 
neméből mintegy 50 faj ismeretes hazánkból. Ezekből Zernplémármegyében 
mostanáig 38-at gyfijtöttem. melyek közül 3 hazánkra új. 

II. sexcinctus F. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. - 14. 6. 86. Szomotor 22. 6. 81. 
17. 6. 84. -- 8. 8. 84. 

II. quadristrigatus L. Tokaj l. 7. 82. Nagymihály 12. 9. 84. 
H. Scabiosae lllig. Szomotor 27. 6. 82. - 3. 7. 84. 
H. patellatus Mor. Szomotor 7. 8. 84. 
H. xanthophus Kb. Szomotor 4. 5. 81. 
H. rubicundus Kb. 'l'okaj l. 7. 82. Sz.-Olyka 15. 7. 84. 0.-Ruszka 10. 7. 

84. Nagymihály 15. 9. 85. Szőllőske 15. 8. 86. 
H. quaclricinctus F. S.-A.-Ujhely 23. 6. 82. - 30. 7. 84. Szőllőske 3. 8. 84. 

15. 8. 86. Tolcsva 28. 9. 83. Nagymihály 15. 4. 85. Szinna. 
H. rufocinctiis Sichel. S.-A.-Ujhel.Y 26. 4. 81. - 1. 5. 81. Tokaj 4. 5. 81. 

Homonna 26. 4. 81. Nagymihály 15. 4. 85. Szőllőske 18. 4. 86. 
H. sexnotatus Kb. S.-Patak. 
H. zonulus Nyl. S.-A.-Ujhely 1. 5. 81. Erdőbénye 21. 6. 82. 
II. morbillosus Krb. Zemplén 18. 6. 81. Szőllőske 17. 8. 86. Tolcsva 22. 6. 

82. - 30. 7. 81. Tokaj 1. 7. 82. Nagymihály 12. 9. 84. Tarczal 9. 6. 85. 
H. quadrinotatus Kb. S.-A.-Ujhely 15. 6. 82. Czéke 2. 5. 81. Tolcsva 22. 6. 82. 
H. maculatus L: S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. Imreg 28. 6. 82. Tokaj 5. 8. 84. Mád. 
H. interruptus Pz. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. Szomotor 3. 7. 84. Szőllőske 

17. 8. 86. 
II. laevigatus Schenclc. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. - 29. 7. 84. Czéke 2. 5. 

81. Szőllőske 25. 7. 82. Ezen fajból a nemzeti muzeumban egyetlen budai 
sashegyi példány volt. Zemplémármegyében gyakorinak látszik. 

H. fasciatellus Schenclc. Ausztriában ritka. nálunk közönséges faj. S.-A.
Ujhely 10. 4. 84. Szőllőske 12. 5. 83. -- 13. 4. 84. 
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H. leucozonius Kú. A.z első magyar példányt régebben, S.-A.-Ujhelyen gyűj-
töttem, a~óta találtam Szomotoron és a Beszkéden 0-Ruszkán 10. 7. 84. 

H. malachurus Kb. Tavasztól őszig közönséges. 
H. afftnis Schenek. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. 
H. villosulits Kb. S.-A.-Ujhely 1. 5. 84. 
H. lucidulus Schenek. S.-A.-Ujhely 1. 5. 84. Szomotor 27. 6. 82 .. 
H. politus Schenek. S.-Patak 26. 6. 84. 
H. minutulus Kb. Szőllőske 3. 7. 84. - 25. 7. 82. 
H. elegans Lep. Tokaj 1. 7. 82. Szomotor 8. 8. 84. 
H. albipes F. Tavasztól őszig nagyon közönséges. 
H. abdominalis Kb. Szőllőske 25. 7. 82. 
H. cylindricus F. Nyáron közönséges. 
H. mucoreus Eversm. S.-A.-Ujhely 23. 6. 82. Erdőbénye 21. 6. 82. Tolcsva 

22. 6. 82. 
H. gemmeus Dours. Schmiedeknecht levele szerint ugyanazonos a H. cepha

licussal Mor., de Doursé az elsőség. Déleurópai faj. S.-A.-Ujhely 16. 10. 
81. Czéke 2. 5. 81. Monok. Mád. 

H. tumulorum L. N.-Tárkány 2. 10. 82. S.-A.-Ujhelv. Szerencs. 
H. varipe.~ Mor. S.-A.-Ujhely 15. 6. 82. - 12. 7. ·82. Tarczal 9. 6. 85. 

Tolcsva 28. 9. 83. Erdőbénye 21. 6. 82. Szőllőske 20. 6. 86. 
Il. flavipes Fabr. 0-Ruszka 10. 7. 81. Mezőlaborcz. 
Il. Smeathmanellus Kú. S.-A.-Ujhely 12. 7. 82. Szőllőske 3. 8. 84. 
11. aeratits Kb. S.-A.-Ujhely 1. 5. 81. Szomotor 8. 8. 84. 
H. morio Kb. S.-A.-Ujhely 25. 4. - 1. 5. 81. Szőllőske 31. 7. 84. Ladomér 

7. 7. 81. S.-Patak. K.-Azar. 
H punctic?llis Mor. S.-A.-Ujhely. Első magyar példány. 
H. pleitralis Mor. Tolcsva 22. 6. 82. Első magyar példány. 
H. punctulatus Kb. S.-A.-Ujhely. Szőllőske 7. 4. 84. · 
Colletes cunicitlarius L. Szőllőske 7. 4. 85. Szomotor 13. 4. 81. 
C. nasutus Sm. Délorosz és magyar, Zemplénben közönséges faj. Szomoto,· 

22. 6. 81. - 27. 6. 82. 
C. succinctus L. Szomotor. 
Nomia diversipes Latr. Tokaj 1. 7. 82. Szőllőske 3. 7. 84. Szomotor 27. 6. 82. 
Nomioides pulchellus Jur. Szornotor 22. 6. 81. - 7. 8. 84. 
N. minutissimus Rossi. Szomotor 22. 6. 81. 
Megachile centuncularis L. Nyáron és őszszel közönséges. 
M. argentata F. Az előbbivel közönséges. 
M. apicalis Spin. S.-A.-Ujhely 30. 6. 82. K.-Azar 15. 7. 82. Tokaj 1. 7. 

82. Páczin. 
M. octosignata Nyl. S.-A.-Ujhely 8. 6. 83. 
M. lagopoda. L. Sz.-Olyka. Szomotor 3. 7. 84. 
M. Willoughbiella Kb. Tokaj 5. 8. 84. 
M . maritima Kb. Szomotor 22. 6. 81. - 1. 7. 82. Lelesz 7. 7. 82·. Szőllőske 

20. 6. 86. Nagymihály. 
M. ericetorm Lep. Nyáron közönséges. 
M. pilicrus Mor. S.-A.-Ujhely 18. 7. 84. 
Osmia Panzer. 

Az Osmia nemnek Schmiedeknecht által felsorolt 88 európai fajából 
hazánkból eddig 33 és Zemplénvármegyéből 18 ismeretes. 

0. bicornis L. S.-A.-Ujhely. A.-Berecz1.i 17. 4. 84. , 
0. cornuta Latr. S.-A.-Ujhely 15. 4. 81. Szőllőske 7. 4. 85. Tokaj. 

16* 



- 244 

0. aenea L. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. - 8. 6. 83. Mád. Tokaj 4. 5. 81. 
Szőllőske 17. 8. 86. 

0. melnnogastra Spin. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. - 8. 6. 83. Szőllőske 3. 7. 
84. Nagymihály 30. 6. 81. Homonna 5. 7. 81. K.-Azar. 

0. fulvfrentris Pz. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. - 18. 7. 84. B.-Szögh 18. 5. 
86. 0-Ruszka 10. 7. 84. Szőllőske 20. 6. 86. 

0. Panzeri .Mor. S.-Patak 26. 6. 81. 
0. andrenoides Spin. S.-A.-Ujhely 20. 5. 81. 
U. rufohirta Latr. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. 
0. claviventris Thoms S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. 
0. leitcomelaena Kb. Tokaj 1. 7. 82. Szőllőske 3. 7. 84. 
0. villosa Schenek. Rabaszkalacsúcs a Beszkédeu 9. 7. 81. 
0. cidunca Latr. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. - - 25. 7. 84. Szőllőske 3. 7. 84. 

23. 7. 84. 
0. caementaria Gerst. S.-A.-Ujhely 3. 6. 81. - 4. 7. 82. - 8. 6. 83. 

Szőllőske 3. 7. 84. 0.-Ruszka 10. 7. 84. 
0. Leppelletieri Perez. Az első magyar példányokat 0-Ruszkán a Beszkéden 

fogtam 10. 7. 84. 
0. aitrulenta Pz. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. - 8. 6. 83. Szőllőske 3. 7. 84. 

Tarczal 9. 6. 85. 
0. Papaveris Latr. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. 
0. spinulosa Kb. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. 
0. bidentata Mor. Lelesz 7. 7. 82. 
Anthidium manicatum L Egész nyáron közönséges. 
A. laterale Latr. Szomotor 8. 8. 84. 
A. oblongatum Illig. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. 
A. }ntnctatum Latr. Tarczal 9. 6. 85. S.-A.-Ujhely. 
A. nanum Mocs. S.-A.-Ujhely. Tokaj 1. 7. 82. Szőllőske 3. 8. 84. 
A. florentinum F. Szőllőske . 
Trypetes truncorum L. közönséges. 
Cheilostoma maxillosum L. közönséges. 
Heriades nigricornis Nyl. S.-A.-Ujhely 31. 5. 82. -- 29. 7. 84. Erdőbénye. 
Sphecodes subqitadratus Srn. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. Tokaj 1. 7. 82. Sz.-Ke-

resztur 6. 5. 84. 
S. reticulatus Thoms. Tokaj 1. 7. 82. Tarczal 2. 10. 82. Szomotor 22. 6. 81. 
S. _qibbus L. S.-A.-Ujhely 20. 5. 81. - 10. 4. 84-. Szőllőske 15. 8. 86. 
S. ambiguus Mocsáry nov. sp. in litteris. S.-A.-Ujhely 1. 5. 81. 
S. ephippius L. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. Szomotor 22. 6. 81. 
S. fuscipennis Germ. Szomotor 13. 4. - 8. 8. 84. Tokaj. 
Prosopis pictipes Nyl. Tolcsva. 
P. variegata F. S.-A.-Ujhely 5. 7. 82 . Szőllőske 30. 7. 84. - 3. 8. 84. 

31. 7. 86. - 17. 8. 86. Szomotor 27. 6. 82. 
P. rhodius Lep. Tokaj. 1. 7. 82. 
P. clypearis Schenek. S.-A.-Ujhely 30. 7. 84. 
P. annitlata Kb. S.-A.-Ujhely 30. 7. 84. Mád. 0-Ruszka 10. 7. 84. 
P. signata Pz. S.-A.-Ujhely 30. 6. 82. - 25. 6. 84. 
P. subfasciata Schenk. Szőllőske 3. 7. 84. 
P. confi1sa Nyl. Szerencs. 
P. obscurata Selíenck. K.-Azar. 
P. propinqua Nyl. S.-A.-Ujhely 30. 6. 82. 
Psithyrits rupestris F. S.-A.-Ujhely 3. 10. 80. Erdőbénye 21. 6. 82. Szől

lőske 20. 6. 86. 
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P. campestris Pz. S.-A.-Ujhely. Tálya. Szinna 7. 7. 81. 
P. vestalis Fourcr S.-A.-Ujhely 2. 7. 81. Tolcsva 30. 7. 81. Szomotor 22. 

6. 81. Vihorlatci:;úcs 17. 7. 81. 
P. Barbutellus Kb. S.-A.-Ujhely 21. 8. 85. Szőllőske 25. 7. 82. Szomotor 

17. 6. 85. 
Melecta armata Pz. S.-A.-Ujhely 29. 5. 82. - 6. 5. 83. Tokaj 4. 5. 81. 

Nagymihály. 
Crocisa scutellaris Fabr. S.-A.-Ujhely 22. 6. 86. fogta Friese. 
::Vomada Fabr. 

Az élősdi méhfélék eme nagy neméből, melyből Schmiedeknecht 96 európai 
fajt ír le, hazánkban eddig 58 fajt találtak. 

N. succincta Pz. Czéke 2. 5. 81. 'l'okaj 4. 5. 81. 
N. lineola Pz. S.-A.-Ujhely 25. 4. 81. Szőllőske 7. 4. 85. Tokaj 4. 5. 81. 

Nagymihály 15. 4. 85. 
N. Marsharnella Kii. Nagymihály 15. 4. 85. 
N. nobilis H. Sch. Tarczal 9. 6. 85. 
N. fucata Pz. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Borsi. Málcza 7. 5. 81. Tokaj 4. 5. 81. 
N. Jacobeae Pz. S.-A.-Ujhely. Szőllőske 10. 8. 86. 
N. sex fasciata Pz. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Szomotor 17. ö. 84. 
N. trispinosa Schmied. Nagymihály 25. 4. 84. Szőllőske 12. 5. 83. 
N. quinquespinosa Thoms. Szomotor 9. 5. 83. 
N. zonata Panz. Szőllőske 17. 8. 86. 
N. ruficornis L. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. Czéke 2. 5. 81. Szőllőske 7. 4. 85. 

Nagymihály 11. 4. 86. N. rttficornis var. signata Jur. Czéke 4. 5. 81. 
N. alboguttata H. Sch. Páczin 1. 7. 82. Lelesz 7. 7. 82. 
N. fiavoguttata Kb. Nagymihály 15. 4. 85. 
X distinguenda Mor. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. 'l'olcsva. 
N. corcyrea Schmied. Szerzője csak Corfubau fogta áprilhóban. Bécsben van 

1 példány Livornóból. Ai egyetlen magyar példányt Tolcsrán fogtam 22. 
ö. 82. Schmiedeknecht maga annak ismerte el. 

N. immaculata Mor. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Szomotor 22. ö. 81. 
N. cinnabarina Mor. Ritka faj, melynek első magyar általam Szőllőskén 

fogott páldánya a n. muzeum gyiijteményében látható. Szőllőske 20. 6. 86. 
N. Fabriciana L. Tolcsva 30. 7. 81. 

A Nomada nemből fogtam még egy rendkívül ritka fajt a Zemplénnel 
szomszéd Sáros Yármegyében Bártfán a N. obtusifrons-t Nyl. 

Epeolus tristis Sm. S.-A.-Ujhely. Tokaj. 
Biastes brevicornis Pz. Szőllőske 16. 6. 85. 
Phiarus ahdominalis Ev. Délorosz és magyar állat. Szőllőske 16. 7. - 23. 

7. - 28. 7. 84. 
Stelys phaeoptera Kb. S.-A.-Ujhely 8. 6. 83. Páczin 7. 7. 82. Szinna 6. 7. 81. 
S. breviuscula Nyl. Tolcsva. 
Coelioxys vectis Curtis. Lelei:;z 7. 7. 81. Szőllőske 2. 8. 84. 
C. aurolimbata Först. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. - 20. 8. 84. Nagymihály. ,. 
C. rn{escens Lep. = fallax Mocs. 8.-A.-Ujhely 8. ö. 81. - 4. 7. 82. 
C. acitminata Nyl. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. Páczin 1. 7. 82. Tokaj 5. 8. 84. 

Erdőbénye. Nagymihály. 
C. brevis Ev. Páczin 1. 7. 82. Szőllőske 25. 7. 82. 
C. afra Lep. Tokaj. 
Dioxys tridentata Nyl. Hitka faj ; a ' harmadik magyar példányt fogtuk 

Friese-rel Szőllőskén 20. 6. 86. 
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Téglás Gábor: A Közép-Marosvölgy barlangtelepei. 

Az erdélyi .c.rczhegység szegélyzetében mutatkozó mész-képletek számos 
barlangját vevém 1881-től kezdve a m. tud. Akadémia megbizásából kutatás 
alá s míiködési szinteremet a Ruszka Pojana keleti ővére is kiteijesztém. 
Az ilyeténkép kinyomozott barlangok számbeli jelentékeny eredményéhez 
képest C§ekélynek mondható az ősembertani leletek jelentkezése, úgy hogy 
ebbeli adataim összegelése után némi lehangoltság vett. rajtam is erőt s 
szinte megcsappant lelkesedéssel folytatám buvárlatimat. Amde most. midőn 
az Arad-Krassó-Szörény megyéktől, vagyis Pietroszától az Ompolyig, tehát 
Zalatna-Gyulafehérvárig teijedő vidék barlangjai felett kellő átnézetet nyertem, 
a gyérszámu kulturmaradványok az erdélyi felföld őskori népmozgalmainak 
meg annyi útjelzőjeként tűnnek fel előttem. A Maros rµentét követő ősnépek 
e barlanglakásokban kifejeződő vonalakon hatoltak az Erczhegység belsejébe, 
hogy a természettől jól védett távol kilátást nyujtó szirttetőkön s a szikla
szorosok barlangjaiban jó időre nyughelyet találjanak. 

A barlanglakások során végig haladva a hegylánczok, szirttetők lejtőin 
ujabb praehistoricus telepekhez érkezünk s mintegy megelevenül lelki szeme
ink előtt a hajdankor, mikor a társulás révén nagyobb önbizalomhoz jutott 
hegyi lakósság a téresebb völgyeket birtokába vevé. 

Legyen szabad ennélfogva a jelen alkalommal azon barlangok rövid 
ismertetésével beszámolnom, melyek a nagy magyar Alföld és erdélyi medencze 
közt megnyiló Marosvölgy legrégibb czivilisatiójának szinteréül bizonyultak, 
s melyek Aradtól felfelé haladólag ily sorban látogathatók meg legköny
nyebben. 

1. A Zám vidékén található gódinesdi barlang és felső boji őstelep. 

Az Aradról Gyulafehérvárnak haladó Yölgyi rasut Z ám állomásáról 
gyalog, vagy lóháton pár óra alatt T ama s e s cl e n át · G o din e s d falura 
érkezünk. A hasonnevíi patak mellett apró házcsoportokban órányi távolságra 
felhúzódó falu közepetáján fogad a Colczu (Szikla) neríi mésztető teijeclelmes 
barlangja ;_ de ebben az ősember emlékét megtalálnom még nem sikerült. 
. Fennebb haladva jó magasból egy vízesés jelzi a második barlangot. 

A kettős kapuval megnyíló barlang hátsó részében harmincz méternyi 
magasból zuhog le patakunk, hangos lármájával ekiasztva a babonás falu
siakat. 

Anthropologiai szempontból csupán az előtornácz jöhet figyelembe. A 
vízmeder éppen a kulturrétegbe vájóclott be s a partból egész kényelmesen 
kifejthetjük a hamuval, kecske-, juh-, tulokcsontokkal vegyesen aláhulló cserép
nemüket. Ezek jól iszapolt anyagból készültek, kiviil-belől röthelgraphitmázt 
viselnek és gondos cziráda díszítést tüntetnek fel. Egy ivópohár talpát csil-
lagalakú ékitmény díszíti. · 

Kőezközökből egy-egy háromszögüvé idomított, minden csúcsán átlyu
kasztott gypslemez jöhet itt említésbe. Ehhez minden tekintetben hasonlót 
ismertetett 1884-ben Virchow Rudolf* a berlini anthropologiai társulat gyü
lésén. A mi példányunk is amulette gyanánt jöhet alkalmazásba, mint a 
Virchowé; vagy egy nyakék tagját képezi. 

• Verhandlungen d. berl. Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 
1884. Jahrgang XIX. 363. lap. 
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E barlang mögött keletre kimagasló hegyháton F .el s ő-B, o j. h~tár~n 
egy kőfejsze. egy furlyukból kibull?tt. nucleus s ~öbb szilánk kepviseh meg 
a neolith kort. Ugyanott őrlőkövek is fordultak ele. . , , 

Telepeink a Marosvölgyből a _Fehér-~ö~:ö~höz „Körösbánya tájekán atve-
zető völgyi közlekedés egyik állomasául rnrnol'ntheto. 

2. A Karácsonyfalva (Krecsiinye~d) Boiczr: .közt megnyiló sziklaszoros jobb 
varti barlangjai. 

A Déváról Bárdra vivő postaut derek4n éppen _Boicza ?lőtt mé~yedünk 
azon sziklaszorosak egyikébe, melyeken az Erczhegyseg te~weszetes vedfalá~1~ 
· elentkező mész hegyek a hátsó tájak vizeinek lefolyást nyitnak, A s~oros ?eh 
kijáróboz telepedett kis falu neve Karácsonyfalva (K~·ecsunyesd) s, itt mm~
két oldalon eO'y-egy Magura nevíí mésztető emelkedik. fel. A ket M~g~1 a 
hel rajzilag is 

0
külömbözik s els?, sorban a kar~c~onyfalvi ~.~ g ur á ra rntez

züil kirándulásunkat. Az ott levo barlangok kozul. három ~nzte m_eg ~ prae
historicus ember emlékét u. m. a Balogn. a Z1du cel dm sus es Zidu cel 
din ios. 

Mindjárt a Magura szélén fogad . . 
a) a B a 1 0 ()' u melyet én dr. Szabó József budapesti tud. e~yetemi tanár 

ur (egykori kedv~se~léklí tanárom) nevével „ki.vánok ~tüntet;ii. . A Magur~ 
délre néző meredekjén már távolról szembe ~umk a barlangnyllás, de megl~ _ 
hetős kerülővel közelíthetjük csak meg. „Belepve barlang~nkba, magas b.o~tn 
alá érkezünk. Annyira elvékony.ul a tetoz_e~, ho~ ~·ep edese.k táma~t~~ Ia.Jta. 
Az első barlangszakasz egy dolma alatt ~n el veget s az itt kez~odo m~s~
dik szakaszból kuszva érkezünk a harmadik sza~as,zba, ho~nan meg egy_ Jár
hatatlan végső fülke nyílik, melyet én volt tamtvanyom es buzgó segede~ 
Holitska Imre nevéről kereszteltem el. . „ „ . . . 

A jelentékeny barlang minden szakaszában j e~,emzo oskon cs.~rev.ekr e 
akadtunk. Legjutalmazóbb vala az ásatás mégis az elso, szakasz oldalful~eiben. 
Az itt tanyázásra különös előnyül szolgáltak az efi1;lltett. nyílások, sot e~y 
mellékágon át egyenesen ki is juthattak az egykon tulajdonosok a Magura 

tetejére. , 1 l d . ' bb · 
A fazekas készítmények minden változata elefordu ,a eg: ~v~, , es 

kézzel· idomított féleségtől egészen a ~oron_gon fo~·m~lt kek.~sszmü ~~e~~ny 
féleségig. Az anyagot olykor szénnel vegptett.e~ s mmdi~ ~ k~zel f?k~ o koz.et 
málladékát yették igénybe. A durvább edenyfajt~k ellenállasi. kepesseget ~-uarz
szemek beszorása által fokozzák. A finomabb fajtákat graplnt?s mázz.al, 10thel
lel festették át s köröm ujjbenyomásokból tervszerüleg alak1tott czirádázattal 

diszíték. b á t" d 'k 
Kőszerszámokból két nagyobb, csis~olt b a lta, }~l,, uz?g ny or~ e · 

vésőrészletek és nehány szilánk emllthetok. fel. Egy o~·lo~ovel is gazdagitám 
innen a hunyadmegyei történelmi régészeti társulat devai m~zeumát. A pa
rittyakövekül minősíthető köveken kiv~l agyag~asgöm~.ökke~ i~ ,talál_kozunki 
melyekkel cserépnémüikeu kivül valósimüleg saját testuket is . ekitettek. 

Csontokból árakat, tíiket, simítókat formáltak. Testük c,z1czornázására a 
röthelmázolás mellett medve-farkasfogakból füzött nyakdiszt h,aszn~}tak. 
Konyhaszükségleteiket juh, kec~~e, tu~ok tenyésztése által fedeztek, sot ~z 
őrlőkő tanusága szerint gabonafelekkel is rendelkeztek s nem valának a váltoi.ó 
vadász szerencsére utalva. 

b) A Hunfalvi János barlang (Zidu ccl din sus ). A Szab.ó J óz~ef ba:·-
lanO'tól felettébb veszélve~ ösvényt kell a meredek keskeny sz1kl apárkányam 

" . 
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követni. Egy szakadék felett csupán oldalt fordulva jutunk át s még onnan 
is ugyancsak nagy vigyázattal kapaszkodhatunk az egykor elfalazott nyiláshoz. 
A barlang tehát ujabb időkben is menedékül szolgált s tényleg 1849. tara
szán a környék faluinak compromittáltjai itt rejtegették homédeink elől biínös 
fejüket. Akkor nem egyszer próbálák kizavarni e biztos fellegvár lakóit s a 
boltozaton a honvédgolyók nyomai máig felismerhetők. A román elnevezés : 
felső elfalazott barlang (Zidu cel din sus) az egykori védőfalakra vonatkozik. 

. A baflang délTől északra több fordulóval magasság és szélességi mére
teiben alig változva hatol befelé s vége felé denevérrajok riadnak fel. Egykor 
vízfolyás színhelye lehetett s az időnkinti színtáj változások nyomai nem 
mosódtak el. Ma teljesen száraz és csupán nagyritkán halljuk egy-egy víz
csepp lepotyogását. E barlangot földrajzi irodalmunk kitűnősége, Hunfalvi 
János egyetemi tanár nevével kivántam megkülönböztetni. 

A Hunfalvi barlang a Szabó József barlangbeli cserepekhez hasonlókat 
tartalmaz, bár a csekély számból itélve oly tartós és népes lakás szinhelyét 
nem képezé. A konyhahulladékok szintén azonosok. 

c) ~z alsó elf~lazott barlang (Zicla cel din i?s). A Hunfalvi barlang 
alatt találjuk ezt a kis barlangot, melyhez most se Juthatunk el közvetlenül. 
Védelmezhetőségének fokozására ezt is elfalazták. Alig egy család vonulha
tott meg benne. Durva cserépneműi és konyhahulladékai arra utalnak hogy 
a neolithkoru ember se hagyta lakatlanul. ' 

3. A kisbányai (boiczai) Magiwa csűréi. 

A karácsonyfalvi Magurával átellenében emelkedő boiczai Magura nyu
gati meredekjén megnyíló öblös üregeket a nép csm (Sure) nérnn emlegeti. 
A bányászatáról ismeretes s régi okrnányainkban Ki~bánya néven ismert, ma 
azonban oláhosan Boiczának nevezett helységből Karácsonyfalv~.ra kell beke
rülnünk, honnan jó meredek ösvény visz felfelé. A mészfal alján felhalmozó
dott görélyhez szúrós tüskék járulnak, úgy hogy minden lépésünk fárad
ságba kerül. 

a) A legmagasabb Csí.ír egy rövid elő- és végszakból áll. Utóbbit szép 
cseppkövesedései miatt számos regében hozzák forgalomba, s midőn romai 
bányák után kutatva később ide Boiczára látogattam, engem készek lettek 
volna az itt rejtőző mesés kincsek felkeresésére rábírni. A nép szemében 
kincscsé minősülí.í cseppkövek változatos alakjai valóban bárkit elragadhatnak 
s különösen az "oltár" neví.í csoportozat a barlang megtekintését egymagá
ban is kiérdemli. 

. A barlang előrészében a bejáró pásztorok mostkori tüzhelymaradvá
nyai alatt rosszul iszapolt, még rosszabbul kiégetett s törési felületén leve
les, földes kinézéssel bíró cserepek kerülnek felszínre. A díszítést itt a röthel
és graphitmáz adta meg s korongon készült cserépre nem akadtam. Pár 
jaspis-szilánkon kivül kőszerszám sem fordult elé. A konyhahullaclékok juh-, 
kecske-, tulokcsontokból állnak. 

E barlangot az Akadémia math. természettudományi bizottsági előadója 
dr. báró Eötvös Lorand egyetemi tanár úr nevével tüntettem ki. 

b) Kevéssel alább egy tágas és jókora magasságú üregre akadunk. Ezt 
joggal nevezheti a földnép csürnek, mert három kijárójával valóban emlékez
tet is a csürökre. Tőszomszédságában egy más barlang is ilyen lehetett, 
csakhogy annak boltozata beomolván, csupán egykori szélessége állapítható 
most meg. 

A föüreg sziklatalaján alig maradt fenn hllturréteg; de a barlang előtt 
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s az említett barlangrom J1elyén szép grapltitos és csíszolt cserepeket talá
lunk. Valóban itt megadta a természet mind amaz előnyöket, melyek az 
ősember lakásához megkiYántattak. A messzire teijeclő s véletlen megtáma
clások ellen biztosító kilátás. a nehéz megközelíthetőség mellett egész közel
ben esik a Magura lapos .az egy szi_ntén minden .oldalró~ könnye~ védhető 
fensik, hol a barmok számára a dolrnák megannyi termeszetes v1ztartóknl 
kinálkozának. 

c) Nehezen járható sziklaomlaclványon küzdjük le. magunkat a köze
lebbi barlangig. Oda elébb egl sziklafalon ke~l fe~kuszm. A barla1~.g n~g~ 
termét a természet még szelelovel, füstelv~zetovel is elJát!a, mert kozep~rol 
kürtőszerüleg nyílik ki a szabadba egy clohna. J o~bra m~~ egy 13 m~,ter 
hosszt1, 4-5 méter széles oldalág fogacl, honnan UJabb nyilas vezet a teto~·e. 

A barlang valódi sziklaerősség s az ősembernek biztos védelmet nyu.it
hatott. Userépneműiből a röthellel mázolt féleség jő legnagyobb számban elé. 
Konyliahulladéka azonos az előbbiekkel s a lejtőn 1883. őszén Szinte Gábor 
főreálisk. tanár urral pár jaspis-szilánkot is gyűjtöttünk. 

E barlangot a hunyaclmegyei történelmi régészeti társulat nagy~uclomá
nyu elnöke, gróf Kuun Géza akadémiai tiszteleti tag ür nevével kiv~11tam 
megkülömböztetni, némi viszonzásáu.l azon. l~kö.tele~ő érdeklődésnek, nuvel a 
nemes gróf úr a barlangtanulmánya1mat kiserm szrveskeclett. 

4. A Gyógypatak völgyén előforduló őstelepek és barlanglakások. 

A Szászváros átellenében megnyíló aJgyógyi völgy torkolatánál, közret
lenül a helység felett s attól nyugatra egy Kő alj a nevlí mésztufa ~agas
lat vonja magára figyelmünket. Ennek több barlangocluja közül az eg~ik az 
által vált nevezetessé: hogy gróf Kmm Kocsárd úr, az országszerte ismert 
tanügyi Maecenas, síri nyughelyéül választá. . . 

a) 1876-ban az átalakítási munkálatok vezettek a b?.rla~g őskon leletei~ 
hez. A jelekből itél ve egy érdekes sírleletmaraclványát kcpez1k a szászvárosi 
ev. ref. Kuun-tanoda birtokába került koponyarészlet, edénytöredékek és 
kanna. Ugyanezen leletből 'l'orma Zsófia urnő muzeuma (Szászváros) is nyert 
mutatványokat. 

Kőszerszámokból jaspis-szilánkokat, egy idomtalan gneissfejszét, egy 
kőszekercze töredékét és őrlőkőrészletet említhetünk fel. A e s o n t s z e r s z á
m okhoz két csontár, egy clisznóagyarból alakított símító jöh.etnek ernli
tésbe. Végre tulok- és madárcsontok, szén · és hamumarac1ványok is fordultak 
itt elő . 

b) Az erdőfalYi gróf Kuun Kocsárd barlang. (Scopte sir-

gyilor.) " ' 1 1 cl B ' l l á " l ' ' 'k „1 l7 „ Algyógyról feli:ele rn a rn ózesne i rom1e e agaz1 a vo gy. ~oves-
sük a középső ágat, mely Erdőfalvához vezet. Az ott előnkbe lépő mészlán
czot a patak átmetszi s a jobb parti meredeken tátong a nép által Sz~rbek 
tanyájának (Scopte sirgyilor) nerezett barlang, melyet én a hunya.dmegyei ma
gyarság nagylelkü jótev~Je. gróf Kuun Kocsár,d .úr n.evé~el tisztele,k me~: 
A nehezen megközelítheto s szép cseppkövesedeseivel is figyelmet erclemlo 
barlang grapbitos és pirosra mázolt cseréptöredékeivel tartotta fenn a prae
historikus ember itt létének emlékezetét. 

c) A váracska (Cetecuja). Szemben a nagy barlanggal emelkedő 
szirtfok őskori erőclül szolgált s a nép most is Yáracskának nevezi. A tetőn 
és sziklalépcsőzetein bőven találjuk a jellemző praehistoricns CHerepeket. 
konyhahullaclékot. A cserepeken ujjbenyomással, körörn-átlmrczolással előállí-
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tott díszítést látni. A karácsonyfal vi Szabó József barlang kékes kőedényeit is 
képviselve találtam. A szövőipar gyakorlatát egy orsógyfirí:í. jelenléte igazolja. 
Agyagvasrögökön kívül 1884. tavaszán egy bronzlándzsahegy is fordul itt 
elé ; csakhogy a falusiak azt a czigány-kovács kezére bízták. 

d) E r d ő fa 1 v á n f e 1 ü 1 a barlangszikla (P i a t r a P e s te r e) és 
Mennyország (Raj) nevfi szirtfal szolgáltatnak praehistoricus leleteket. A barlang
szikla egy beomlott barlang s a boltív utolsó részlete még daczol az idővel. 
Kereken körül nagy bőségben találjuk az ősember gyarló fazekas készítmé
nyeit s egy szép diabas-vésőt sikerült itt 1884. nyarán találnom. 

A cserepek szerkezete, díszítése azonos a cetacujáéval; a szilánkok 
anyaga carneol. jaspis, mely ásványokról a gyógyi patak mente kiválóan 
ismeretes. 

A Mennyország (Raj) nevű sziklafalnak apró barlangjaiban őskoru em
lékeket nem találtam. A l ejtő görgetegeiben s a Muncsel nevfi tetőn azonban 
ismét jelentkeznek az előbbi telepekről ismert cserepek s innen egy jelenté
keny kőfejszéhez jutottam. 

Mindezen barlangok a Maros jobb partját kísérő hegységben fordulnak 
elé s a neolithkor czivilizácziójának emlékeit tárják fel egészen addig, míg 
a fémek ismerete éR használata is behatolt az erdélyi felföld eme zugaiba. 

Lendl Adolf: Adatok az Argyope Brünnichii (Scop.) élet
módjának ismeretéhez. 

(Egy táblával.) 

Az Argyope Brünnichi egyike a legelteijedtebb pókfajolrnak. ~ern
csak Európa legtöbb országaiban, Aegyptomban, Algierban, de még Azsia 
keleti részében is fordul elő . Inkább déli jellegí:í. faj, mely Európában a föld
közi tenger tartományaiban, Spanyol-, Franczia- és Olaszországban, a Balkán 
félszigeten, Svájcz-, Aúsztria-Magyarornzágban és Németországban található . 
Elteijedésének északi határa körülbelül Berlinig nyúl, hol azonban már a 
iitka fajok közé tartozik ezen pók. Hazánk minden vidékéről ismeretes, de 
sehol sem oly gyakori, mint Délmagyarországon. Számos helyen gyűjtöttem 
hazánk déli megyéiben, s a hol előfordult, ott mindig nagy számban talál-

- tam. A nyirkos helyeket kedvelik és különösen mocsarak szélén, árkok mentén 
szeretnek tartózkodni. A vizes, nedves területek buja növényzetében feszítik 
ki néha igen teijedelllfeS kerekhálóikat, gyakran oly közel egymáshoz, hogy 
hálóiknak keretei majdnem összeérnek. Például említem Rék a s o n a 
vasuti állomástól délre elterülő vizes rétek árkaiban oly sfirí:í.n laknak évről
évre, hogy minden lépésnyi távolságra biztosan egy példányt lehet számítani, 
de előfordul az is, hogy egy lépésre 5-6 háló esik. 

Valamely árok vagy álló vizzel telt mélyedés szélén a sötétszínü sás
leYelek között, vagy az árnyékot vető bokor alján van kifeszítve a többnyire 
elég nagy, erősszálú és nem nagyon szabályos kerekhálója. Ha nem széles 
az árok és a vize kiszárad, a háló rendesen egyik partról a . másikra, tehát 
az árkon keresztül teijed; szélesebb vizek mellett azonban csak az egyik 
oldalon levő növényszárak között lebeg. A háló nagysága kifejlődött, ivarérett 
nősténynél átlag 30-40 cm. átmérőben, habár egyes esetekben jóval nagyobb 
is. Hálójáról rögtön rá lehet ismerni, mert oly jellemző sajátságok tüntetik 
ki, melyek más kerekhálósok hálóinál nem találhatók. 

Rajz . Londl Aclo1f. Ny. Grund V Budapest 

Argyop e Brünniollii S cop . 
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Az A r gy o p e B r ü n ni ch i i mindig közel a föld vagy viz szinéhez 
építi fel hálóját. mely rendesen két részből áll. J~s pedig először egy kerek
hálóból külőkkel és csigafonalakkal. másodszor egy ez előtt, vele párhuza
mosan, rendetlenül, össze-vissza húzott szálakból alkotott, ritka, de erős
szálú hálóból, mely előbbinek védelmeiíl szolgál. A kerekháló kifeszítésénél 
csak ugy jár el az Argyope, mint a kere ·ztes pókok, előbb készíti a háló 
keretét erős, hosszú fonalakkal körülhatárolva a háló szélét. Ebbe húzza a 
küllőket, melyek körülbelül a közepén összefutnak, így képezve a háló tér
cséjét, melyet a pók számos vékony fonállal apró-likacsos mezővé alakit át. 
A küllők száma nagy, slírün egymás mellett haladnak szét és egymás között 
nem hagynak nagy tért. A legtöbb esetben 32-37 küllőt számláltam meg 
egy kifejlett nőstény hálójában; néha azonban felemelkedett e szám 47-re is. 
A spiralfonalak közel a tércséhez szabályosan vannak húzva. a háló s~éle 
felé pedig rendetlenebbül és ritkábban. Hogy miképpen jár el a pók mmcl
ezen fonalak húzásánál, s hogy bajlódik különösen az elsőknél, azt itt leírni 
fölöslegesnek tartom, mert már több helyen lett ismertetve, így Herman 
Ottó l)Ók-faunájában is igen érthetően és részletesen tárgyalja a keresztes 
pókoknál. Az Argyope Brünnichii pedig egész hasonló úton-módon csinálja. 

Ha már a spiralfonalakat is kifeszítette a tércsétől felfelé és lefelé haladó 
czikczakos, széles fehér szalagot készít két-két küllő közzé, mely néha igen 
feltünő, főképpen frissen szőtt hálóknál. Némelykor ezen zög-zugos fehér 
szalag 7-8 cm. Jiosszú, mind felfelé mind lefelé 10 -15, sőt több szögle
tet képez. A himeknél, melyek általában kisebb, gyengébb, de szabályosabb 
hálót kötnek, a czikczakos szalag helyett rendesen egyenes, igen széles sáv 
található, mely a hálót szintén csak oly feltünővé teszi, mint a nősténynél 
a zögzugos szalag. Más kerekhálósoknál is előfordul az, hogy a háló tércsé
jétől fel és lefelé függőleges irányban ily szalagok vannak húzva, de ilyen 
feltünően egyik sem alkalmazza, mint az Argyope Brünnichii. 

Rendesen kissé dült helyzete van a hálónak, de közel áll a függélyes
hez. Az alsó oldalon szokott tartózkodni a pók, és ezen oldalon van a hálója 
másik része is, a védőháló, mely a kerekhálótól 20-30 crn.-nyire van és 
számos rendetlenül húzott fonalból áll. Ezen fonalak nem is képeznek úgy
szólva egy egészet, hanem csak összekötik a sásleveleket, növényszárakat stb. 
a kerekháló alsó oldala előtt talán azért, hogy az ezen oldalon tartózkodó 
pók védve legyen, s hogy erről a nagyobb rovarok be ne repülhessenek a 
kerekbálóba. Egyes szálak összekötik a kerekhálóval és így a i1ók megérzi a 
védőháló rnegrezzenését is. Kezdetben azt hittem, hogy valamely más fajta, 
rendetlen hálót kötő pók készíti ezen Yédőhálót azon czélból, hogy talán az 
Argyo11e zsákmányából neki is jusson, vagy hogy ennek kerekhálója elől 
elfogja a prédát. míg végre meggyőződtem, hogy maga az Argyope feszíti 
ki e hálót saját védelmére. Csakis erős fonalakat használ ezen védőhálóra. 
olyanokat, mint a kerekháló kereténél és minél több növényszárt, leveret, 
vagy más tárgyakat igyekszik abba befonni, hogy annál szilárdabban álljon 
meg. A párzás idejében a hímek ilzokták e hálót tartózkodási helyül válasz
tani, de nem számukra készült, mert egész fiatal, fejletlen nöstények is alkal
mazzák és maguk a hímek is kerekhálójuk alsó oldala elé. 

Ezen védőháló valamint a kerekhálóban levő fehér, fel és lefelé haladó, 
czikczakos szalag különösen jellemzik az Argyope Brünnichii hálóját. 

Alant, közel a viz színéhez, hova a nap hősugarai nem oly könnyen 
jutnak, hol a magas fű vagy sáslevelek és bokrok állandóan hlís árnyékot 
tartanak, ott ül hálója közepén a díszes fehér selyemfényü Argyope. A sötét 
háttérből feltünően emelkedik ki a széles fehér szalaggal díszített háló a fényes, 
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él~nkszinű, nagy pókkal. mely a tércsén függv e. ho8szú lábait négy irányban 
szetterpesz,~v,~ , n:ozdulatlanul ,lebeg. Fehér. sel.)~rnes fejtoij a, élénk sárgaszínű 
P,otrohi; surun , all.? fekete savok~al, a kinyujtott sárga. feketén gyürüzött 
lab~k , cs <~ hálo z?g.~zugos s~al~gi a együttvéve ?ly képet alkotnak, mely kirí 
a sotet kornyezetebol. S meg is halad el hálóJa mellett ember ember után 
anélkül, hogy észrevenné; útak melletti árkokban háló háló mellett van kife
:;z~tve, feltün_öen, alig egy lépésnyire a gyalogösvénytöl és az arra menők 
meg sem látják. Más, különösen az apróbb állatok mondhatom védelmet 
n~ernek s~~nezetük1 ala~juk. tartó~lrnclásuk ~~b . . által. Szi~ük többnyire olyan. 
mmt a kornyezete s igy nem igen vehetok eszre, alakjuk hasonlít valami 
tá~·gyhoz. levélhez,. faághoz, rügyhöz stb., mi által fel nem tünnek, vagy 
reJtet keresve elbu.inak a nagyouu állatok és emberek fürkésző szeme elől és 
úgy menekülnek meg. A pókok legtöbbje hasonlóan védi magát; a földön 
ta~'tózkodók a. föld színével bírnak. a fatörzseu meglapult PhiJoclromus poecilu8 
:;zmeze~e an~1yll'a_ meg:f elel a fa kérgének, hogy azon még a leggyakorlottabb 
s~em is ahg pillantp meg; a keresztes pókok valami rejtekbe vonulnak 
vi~sza. ~101 .egyhamar nem találhatók fel; a Trochosa földbe ássa magát. 
masok 18met kövek alá húzoclnak. E szerint mindegyik igyekszik elkerülni a 
figy~l?,rn~; h?gy életét bizt~ sítsa . De az Arg!ope Brünnichii nem iparkodik 
elreJtozkoclm, ott van százaval az út melletti árokban a sás között; közvet
len mellette haladnak el az emberek és még se veszik észre feltünősége 
daczára, mert m o z cl u 1at1anu1 ül hálójában. 

„ . Hol nem oly dú~ a növényzet és a száraz talajból nád vagy sás nem 
no ki, .s h?l nem taka~·Ja a sötét árnyék élénk szinüket, ott több elővigyá
zattal IS ~1.rnak. I&'Y r~tek~n , a hol csa~ a magasabb füszálak közzé kényte
lenek .hálojukat ~Ifesz1tem, ott az egesz háló gyengébb, feltünő czikczakos 
szalagia sokszor lnányzik s a pók maga nem is tartózkodik a hálóban. hanem 
lebocsátkozik a fü aljára és annak szárai között bújik el nappal; csák alko
nyatkor, vagy éjjel merészkedik fel hálójára. 

A hálóban ülve nyug?dtan, mozclulatla!rnl vár naphosszat példás türe
lemm e.~. Ha veszedelmet sejt,. nem bocsátkozik le rögtön a földre, mint azt 
~ leg~obb ke~·esztes pók te~zl. han~m ~í~va !llagában ij es~,tésre fogja a dol
got . . : agy talan csak ~aragiát akaiJa kifeJezm. de oly erovel rezzen ti meg 
~álóJa~, hogy, az. ma~cl b~leszakacl, néhány perczig vagy még tovább is úgy 
rá~gatJ~ azt .es h!-11Jbalódz1k benne sokszor oly gyorsasággal és erővel , hogy 
szu~te y1s~~ana~z~a ~z .ember,t. Ha ez n~m javit ,helyzetén és látja ellensége 
tovabbi torekveset. o IS futasban keresi meneclekét; hirtelen lebocsátkozik 
mintegy leejti magát egy szálon és eltünik a füben. Midőn ismét nytwalon~ 
á.~l.o~t be,. lassan.'. vi~".yázva tér ~is~za ~lha~-yott la~ásába. A hálóján e~etleg 
tortent h~bát kijav1~~a s ocl~ ul Ismet m~1it azelott annak közepére szétter
pes.ztett l~.ba.~kal , feJjel lefele. A megrongalt hálót. nagyobb szakadást, vagy 
elte:~:iett kulloket csak alkonyatkor szokta helyre igazítani. Nappal csak kény
szentve ~o.~og; v eszedelembe~. ha ~álóját vagy öt magát meglökik, akkor 
mozog, külomben nem. mert Jól tnclJa, hogy mozdulataival könnyen elárulja 
magát. 

~a hálój~t elszakítják, rendesen ugyanazon helyre építi fel újra és fel
használja l~h.etoleg ~ meg!llaradt 8zálakat. A fonás-szövés mesternégét azon
b.an nem buJa annyHa, mmt a legtöbb kernsztes pók; már a második hálót 
ntkán, kö~i ol.Y s zép~n mint. az elsőt. s ha kétszer egymásután kell hálót 
fe1fesz1ten~e,, lmony kimerül es már csak egyes szálakat képes húzni; csak 
hosszabb icló mulva, miközben táplálkozott is. épit fel ismét rendesebb kerek
hálót. Fejlődése alatt többször változtatja lakhelyét, mert a J1álók használat 
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folytán - a beuuakaclt rov;u·ok vergődése következtében - megrongál1óclna~, s ío-y hosszabb-rövidebb idő mulva már nem alkalmasak. Ilyenkor ott rngyJa 
a fiatal pók e rozzant lakását. más helyre kültö~köclik és új há~ót,. erő.sebbe~, 
nagyobbat készít. Ezt ismétli többször, míg tel~es nagysá.~át es ivarerettse
o·ét eléri : de aztán már csak kényszerítve válik el hálóJ~üól, hogy másutt 
~jat kössön és ezen utolsó már soha sem oly szép és rendes, mint az elöb
J)iek. a zög-zugos szalag hiányzik belőle és sokszor véclőh álój a sincsen. A~ért 
ősz felé, midőn már csupán kifejlett példányok nnnak, melyeknek nagy resze 
utólagosan vándorolni kénytelen volt, a hálók ritkán ~pek, ren~etlenül vannak 
kifeszítve és össze-vis:;za szaggatva úgy, hogy nem is hasonhtanak azokhoz 
a szép, tiszta és rendes hálókhoz, melyeket a pó~ taraszkor és nyáron épite~t. 

Mindig csak a hálója egyik oldalán é8 pedig alsó o.ldalán tartózkod~k 
a pók. s így előtte nn kifeszit1·e a védő háló. ,O~t vár:ia nyugodtan m~g 
valami rovar berepül. Az apró rovarokkal nem töródik. szunyogok, legyecskek 
nem kellenek neki. hanem csak nagyobbakat. szitakötőket. sáskcikat, méhe
ket stb. ilyeneket kiván: ezek képezik leginkább táplálékát. 

Az Argyope 8zomszéclja a nádi keresztes p?k (E p_,e ~ r a e o r n t~ t a C.1.) 
és az apróbb Te t rag na t ha ex te n s a L. Mmdketto igen gyakon s szrn
tén a mocsaras helyeket kedvelik, minthogy ott az alsóbbrenclüek, a rovarok 
közül különösen a légyfélék serege legelőnyösebb létfeltételeiket találják, így 
roppant számban ott repkedve, a póli.oknak igen alkalmas táplálékul szolgál
nak. Itt uralkodik a nádi keresztes-pók, a nádbojtok csucsától le a víz színéig. 
minden magasságban, minden hézagban, a mint a körülmények kívánják, úgy 
feszíti ki hálóját, függőlegesen, clülten sőt vizszintesen; szép, rendes. és erői' 
kerekhálót sző. :Este müködik és szorgalmával míg a nap lealkonyoclik, nagy 
kiterjedéslí hálóját elkészíti. Erre visszaYonul ügyesen épitet~ lakás~ba, hogy 
onnét hálóba esett rovarokra kirohanva. azokat hatalmába eJtse. N eha azon
ban hiába ül a lesben, mert valamire-Í1aló rovar, melyet megfognia érclem~s 
volna, csak nem repül a hálóba. Szunyogok ezréYel. a legapróbb legyecskek 
tömérdek sokaságban ott repkednek játszva a légben. felemelkednek, leszállnak 
és beleesnek az észre nem vett hálóba; egyik a másik után, mindig több és 
több míg el van lepve a háló ily apró rovarkákkal, oly slírlín néha, hogy 
egészen fehérnek látszik a háló és így igen feltünő. bbbe most már nem 
akad csak valamivel naayobb rovar i8, melyet a pók felhasználhatua, mert 
mess

1
ziröl látja a feltünő
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hálót, melyet könnyen kikerülhet. Mire re&'gel le~z, 
ott hagyhatja a nádi keresztes-pók a még csak tegnap kötött hálóját, upt 
kéShíthet. minthogy a szunyogokkal és apró legyecs~ékkel ellepett ~álóhan 
hiába várna prédára. azt látja és kerüli most már mrnclen rovar. UJ hálót 
feszít ki ehelyett, talán több szerencsével. 

Az Argyope Brünnichii ilyesmit nem ismer. Miért, hiszen az Ö hálója 
is ott van a tó partján. sás között, a hol az előbbié ; csakúgy sietnek az 
apró lények a vizből előtte is, csakúgy hemzsegnek hálója előtt és még sem 
esnek bele. Miért? Az Arg-yope hálójában húzott feltünő czikczako~ f~hér 
szalag és az ott ülő hatalmas pók eléggé jelzik a veszedelmet. intve-mtik ,a 
szunyogsereget s ezek ij edten hagyják el a háló közelét. Szunyogokk~l es 
apró legyecskékkel ellepett Argyope-hálót én soha sem találtam, mert eszre
veszik és kerülik a feltünő hálót. Igy feltünőségével v~di magát az Argyop~ 
Brünnichii a sok alkalmatlankodó apróságtól s hálójának ragadós szálai 
tisztán maradnak. 

Leainkább a szitakötők kerülnek hálójába; ezek egymást hajtva pontról-
pontra r~pülnek, kóróról-kóróra, egyik feltünőbb virágról a mási~ra. Valame
lyik ügyetlen társát kergetve. végig repül az árkokban és nem látp a kereszt-
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be.n ~~s~ített hálót - életével fizeti vigyázatlanságát. Láttam, midőn egy 
szitakoto a hálónak azon, oldaláról jött. melyen a védőháló volt kifeszítve, s 
abban megakadt, egynehany szárnycsapkodással azonban ismét kiszabadult 
mert ezen háló s~álai erőseb.~.ek u.gyan, ~e nem ragadósak. Most megkerült~ 
a hálót s a másik oldalról Jott vissza, eppen a pókra tartott. mintha csak 
arra akart volna ülni, s mert ezen oldalról védőháló nincsen a kerekháló 
raga~ó~ '.onala~l10z ~1:t és a mindi~· éber póknak zsákmányul esett, daczára 
verg?desenek es „ ereJ~n,~k, mert hi~·telen megkapja a pók, megforgatja lábai
val es fonószemolcsei~o~ vastag szalakat bocsátva megköti úgy, hogy mozogni 
sem. tud.: ~rre egy csipes.se! beere.szti mérgét és csakhamar megszünik élni 
a s~1t~koto. ~z alatt be is burko~a, befonja egészen fehér selyemmel és most 
felviszi, a .feh~r coconhoz ha~o,nló . p~·édát hálój a közepér,~, hogy ott előbbi 
helyzetet ism~t elfog:lalva, v~ret kisz1vhassa. A nálunk eloforduló legnagyobb 
A e s ch n a-faJokkal lS csii,k ily könnyen bánik el. A pók nagy előnvére szol
gál az, hogy„ezen aránylag sok~al er~sebb és nagyobb rovarok csak· az egyik 
oldalról l:epulhetne~ a hálóba es pechg nem arról az oldalról, melyen a pók 
tartózk~~ik; mert lnszen .az előtt van a védőháló. Jgy a rovar csapkodása a 
háló eros es f~szes szálarn keresztül nem érheti a pókot. A szitakötők, me
ly~knek l_iossz~.' ~eskeny potroha ~em _alkalmas a beburkolásra, kénytelenek 
meg .a~~ lS , elturm. hogy .~ yók'. mrntán .már meg vannak fogva, potrohukat 
felhaJlltJa es hátukhoz kot1, miáltal rövidebbek lesznek és könnyebben von
ható,~ be a b~rokkal. A. J?réd~ megkötésénél és befonásánál szélesen, szalag
szeruen er~szt1 a fonómmgyei . váladékát a prédára, melyet a hátsó lábaival 
forgat addig:, míg az egészen be van burkolva; nehány perez alatt bevéo·zi 
ei.en mun~áJát. Ott. hol ez történik a háló szálai természetesen elszakadn~k, 
1111,á~tal hezag tám,~~ .abban, , eze~ n:;o.st áth~1zza áldozatát és felczipeli a tér
cs~r e s ott meg~ros1ti„ ~zu~an kiszivJa akkent, hogy a burokban hagyott kis 
ny1lá,so1: benyo_m}a sz~Jre~zeit. ~sak a rovar folyékony nedveit, vérét képes 
felsz1vm,. a szilard reszeit pe~1g nem ha~ználhatja. Ha jól lakott, még el 
ne!11 dobJa a hul~át, h.anem masnapra hagyJa, hogy szükség esetén tovább 
sz1vhassa. Ha boven JUt a zsákmányból, sokszor lehet látni három-négy ily 
b~b~~rk?lt rovart a háló ,tércséje alatt függőleges sorban csüngeni, mi több 
kulf?ld1 keresztespókra es a nálunk előforduló C y r t h o p h o r a e o ni e á-ra 
emlekeztet. 
, ,„ A_ s~it~kötő~ön kivül más nagyobb rovarokkal is táplálkozik. Bogarakat 
e~ eJJeh pille~et _ntk.ábban, de sáskákat és méheket igen gyakran fog. M e 11 g e, 
ki a pókok eletet ntka buzgal~mmal és szép ,sikerrel tanulmányozta, említi. 
~10gy a ker,esztes pókok a hálóJukba akadt meheket és darazsakat nem fog
Ják meg, felve azoknak fu~á~kjától. sőt még elősegítik megmenekülésüket a 
h~lóból az ~lta~, ~.og~ elte,p1k. a fonal.akat, melyeken az illetők ragadnak. Az 
Ai gyope Brunmchn, ugy latszik, e tekintetben nem oly félénk mert nem tart 
a méhek szur~sától, megfogja és befonja ezeket is, mint bárm'ely más rovart. 
oly gyorsan es ügyesen, hogy szuráshoz nem is jut idő. 

„ !'-z A1~gyope, ha kellően táplálkozhatik, igen gyorsan fejlődik. J ulius 
~o~epen, ~1eg aprók a példányok és későbbi nagyságok felét nem érték el 
jU~rns v~gen azonb,an !11ár. kifejlettek és, ivar.érettek. Ekkor tűnik elő szép 
szmezetr:knek sokfelesege IS. Vannak egesz VIlágos, fehéressárgás példányok, 
melyeknel, a fekete sá.vok alig látszanak oly keskenyek, vannak ismét söté
tebbek, vegre o}yanok is, melyeknél a fekete szín az uralkodó és a sárga. 
vagy narancsszm csak egyes keskeny vonalakra szorítkozik ez utóbbiaknál 
mé~ .a lábak. is majdnem egészen feketék. A legtöbb pókfajnál találhatók 
vanatiók a szmezetben, de ily feltűnő változatosságban csak az A.i·gyope 
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Brünnichii és mé()' eo·yuehány keresztes pók mutatja. Alakban. de még inkább 
nagyságban is ig~n különböznek egymástól. . . 

A. hímek melyek külömben sokkal apróbbak, szrnezetben mkább egye~-
nek meg egy~ással; legfeljebb nagyság tekint~tében ~u~atnak nag~obb ~~te
réseket. Nem oly diszesek és más alakuak ~mt a, nosteny~k. Juh_us k?ze
péig egyenkint élnek, de már ezen hó_nap ~e~e f~le elhagyják há~~1kat ~s a 
nöstények felkeresésére indulnak. Juhu~ vegere es. augusztus elejere„ esik a 
párzás ideje (Dél-Magyarországon). Errol azonban itt. nei:n ?karok bo.vel?ben 
szólani s csak röviden említem. hogy az Argyope Brü~mcl~1 szereln:n e}ete 
sokkal élénkebb mint a közel rokon keresztes pókoke, m1 magyarazatat a 
hímek nagy szá~ában találja; s~~<l<.~l 1:agyobb. a vetél~edés., Né~a két-l1áro~1 
llím valósáo·os harczot vív egy uostenyert, mm nem ntkán eletebc vagy cg}~ 
két lábába "'kerül egyik yagy másik hímnek. Aki ép, l,1i~átlan híme~ fogm 
akar, az még párzás ideje előtt gyüjtse azokat, mert kesobbei~ már ahg talál 
épet, a legtöbbnek hiányzik egy-két lába, sőt találtam olyat IS, melynek ,s 
lába közül csak l1árom maradt meg; de azért fel nem hagyta a !iarczot es 
nem mondott le minden reményről, hanem ott c,süngött, habár feloldalt, „a 
nőstény hálóján és ujból támadt győzte~ ellenfelere. Egy esetben találtam ?~ 
hímet eo-y nőstény hálóján, többször negyet vagy hármat, rer~.desen pedig 
kettőt. Többnyire a nőstény védőhálóján foglalnak helyet, ott k~zdene~ egy
más ellen miközben sokszor leesnek, de ujból felmászva folytatják a VIada~t; 
vagy megfut az egyik és csellel igyekszik ~lő~1yt ._kivívni. .Nyugod~~n , vái:ia, 
mig a másikat észrevétlenül megkerülheti es koze~~~het1k a ~ostenyhez. 
A koronás keresztes pók hímje csak a legnag-yobb elov1gyázattal es foly~onos 
halálfélelrnek között közeledhetik a nőstényhez; itt pedig nem nagyon felnek 
a hímek. Futkosással ingerlik a nőstényt, hogy párzásra birják, ha nem sike
rül. várnak egy-két napig a hálóján, mig ez végre megengedi ,a k?zel~dést. 

A nőstény mindig megtartja nyugodtságát; bárhogy rancz~~álJák. ~ 
veszekedő hímek hálóját, azért meg nen;i mozdul. ~a ~ov~i: repu~. ~z ido 
alatt hálójába, azt csak úgy fogja meg mmt máskor es kisz1vJa. Kulomb~n 
is hálátlansággal fizeti a hímek fáradozását és .küzdelmét,· mert elfogadja 
egyik után a má::;iknak udvarlását is, mi persze UJabb harczra ad okot. 

Párzás után, néha még előbb is megvastagodik nagyon a nőstény potr?h.a 
a nagyszámú peték gyors fejlődése következtében. Augu~ztus utolsó nar.iai
ban kezdődik a peterakás ideje. (H e r rn,a n 0 t tó szermt csak szeptember 
véaén és október elején következik az be. En rendesen találtam már augusztus 
végén petéket, töb?nyire a háló közelében, nö~,én~ekkez erős,itve.) . , 

Peterakás utan hamar pusztulnak el a nostenyek, a hnnek pechg meg 
előbb vesztik el életüket. 

Fogságban, mint általában a kerekhálós pókok nem jól tarthatók; hálót 
nem kötnek és így éhen halnak, mert csak a hálóban képesek rovarokat 
megfogni. 

Hanusz István: A magyar puszták növényzetének 
létküzdelme. 

A pusztaképződés, hogy éppen sivatagot n~ mondjunk. első sorban bár 
a térítő körük mentén fordul elő, hol a légkön csapadékok elosztakozása a 
lehető legszabálytalanabb, mert kimaradhat oly~or az es? ~O év~:e . is,. ~e 
kisebb méretek szerint berendezett puszta lehetseges a mersekelt ovi vide-
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keken is mindenütt, a, hol erőteljesen fölmelegített síkság találkoiilr s annak 
áradmányi talaja a légkörből elegendő nedvességgel magát ellátni nem büja. 
Az ilyen tájat szelíden hullámzott fölülete, határtalan látóköre, csalogató 
délibábja a mérhetlen tenger síkjához teszi hasonlóvá. Első tekintete fölemel, 
mert korlátlan rolta vágyat költ a kebelben száguldva rohanni rajta végig; 
a hol ellenben erdővel érintkezik, az annak komor sűrűjéből kibontakozó 
vándorra, mint váratlan jelenség, vidámító hatást gyakorol. De mivel az ér 
megfelelő szakában mindig ugyanaz rajta a gyér növényzet képe, vég nélkül 
való egyformaságával mi hamarább kifáraszt s melancholikus érzelmekre 
hangol. 1

) Hogy szép-e a puszta? e kérdésre csak az felelhet meg, kinek 
lelke hangulata, annak sajátos bájaival megegyez, mert a természet képei 
abban a mértékben hatnak ránk, a mint érzelmeink velök szorosabb vagy 
lazább összefüggésben állanak. 

A mi hazánk délibábos nagyobbik alfölde is ott, hol a közel hegyvi
dékről alá csörgő lJatakok, erek egymásba szövődő vizszalagai bőkezüségéből 
kellő öntözésben nem részesül, vagy pedig nagyobb folyóink árterén kívül 
esve, azoknak föld a1att átszürendő nedvéből is keveset kap : egészen a 
téritőköri puszták, sőt helyenkint éppen a sivatagok jellemvonásait viseli 
magán, kivált olyan példátlanul száraz nyárban, mint az 1886-iki és 23 év 
előtt az 1863-iki volt. Ha meghuzódik is valahol Alföldünk beláthatlan sík
ján egy-egy tölgyes, nyárias szerény erdődarab, rajta csak szigetkét alkot az, 
pihentetőt a szemnek, mint valamely magános atollt a mérhetlen óczeán 
hullámfodros tükrén. És az ilyen csekélyke erdőfejlődés is Alföldünkön csu
pán ott keletkezhetik, hol a talajnedvesség s a meteorviz elosztakozása a 
fatenyészet boldogulását megengedi. Mostohább pontjain már puszta van, 
mely nálunk sok helyt művelés alá fogott földdarab. De a hol még az ember 
szere, kapa vagy eke gazdaságot meg nem kezdett rajta s a növényélet egyik 
leglényegesebb tényezője, a vizelem, a lehető legfogyatékosabb arányokban 
jelentkezik: sivatag ott a tájnak a képe, vigasztalás nélkül való sí vár, 
melyet csak itt-ott váltogatnak kisebb-nagyobb kiteijedésü semlyékek, hol a 
csombor (Pulegium), menta, pimpó (Potentilla), szittyó (Juncus) megvonja 
magát. 

De midőn azt látjuk, hogy nemcsak az árnyéktalan utak mentén, föl
szántatlan tarlókon, pihentetett ugaron, a beláthatlan teijedelmü legelőn és 
nyomáson, sőt még az örökmozgó homokbuczkák közt is van élet, s hogy 
maga a vadpuszta is képes minden száraz dajkasága mellett, sivár ölében 
némi növénytenyészetet ápolni, önként tolakodik előtérbe a kérdés, miképen 
sikerül ott Flóra némely szép gyermekeinek nemcsak életben maradniok, de 
még tovább tenyészniök? mert áll az, hogy a növényélet föltételei közül az 
egyik igen lényegest, a meleget, képes pótolni bizonyos mértékig a világos
ság, de nem megfordítva, a kellő nedvesség hiányát azonban helyre nem 
ütheti e világon semmi, mert mint a görög költő is énekelte, viz az élet 
ős anyaga. 

A tétel első felének igazol~sául álljon pár phytophaenologiai tény a 
magas észak dermesztő tájairól. lm Skandináviában növény, virágzik ott a 
rózsabokor is ; elég Altengardban, a sarkkörön belül, az árpának csirázásától 
magvai megérlelésére 55 nap, holott Algir subtropikus hősége 135 nap alatt 
bilja azt megfőzni, sőt Cumbalban 168 nap kell e végre az egyenlítő alatt. 
De ennek oka az, hogy mig a szélesség 70-ik foka alatt 2 hónapon át éjjel 
nappal a látóhatár fölött időz a nö\'ény fejlesitő égi test, a 36° tájékán még 

1) W. Zimmermann: Der Weltall 1866. Pag. 295. 
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a nyári napforduló idején sem igen tovább 14 óránál, az egyenlítő alatt 
pedig mindig csak 12 óra hosszant. Altenben a 70-ik fok alatt 384 növény
fajt számítanak, a fenylík 20, a nyirfák 15 m. magasságot érnek el. Walden 
Islandban (80L/ 2°) még tízféle virágos növény van. Az Enara-tó mellékén 
gabona vetések hullámzanak, zöld rétek pompáznak. Hammerfest a 71° alatt 
annyi kelt, répát, labodát, burgonyát és salátát termeszt, hogy ellát velök 
távolabbi vidékeket is. 

N orvégországi útja rajzában azt mondja Halász Mihály, hogy még 
Dronthjemben is talált platánfákat; junius 16-án kezdtek bár azok csak 
hajtani, de már 28-ig liatalmas lombsátort fejlesztettek. Megterem Svéd
országban a különben elég kényes bodzafa is, de nem minden évben érik 
meg a gyümölcse, mint pl. Upsalában 1885-ben; mely alapon kételkedik is 
Andersson a fölött, hogy e cseije ősi lakója lenne Skandináviának, hol 
müvelYe Aalfjordig, a szélesség 64° fokáig jön elő, virágzik de gyümölcsét 
meg nem érleli. Dronthjemnél azonban már, mely csak 1/ 2 fokkal van kisebb 
szélesség alatt, némely meleg nyár folyamában megérnek bogyói. Müvelik 
Hernösandban a 62° alatt már erfü;en. Azt mondja Locoq, hogy Finnlandban 
csakis a lakások közelében találkozni vele; tehát az ember gondviselése alatt 
él a bodzafa, madarak nem is teijeszthették éjszak felé, mert azok már gyü~ 
mölcse pirhadása táján dél felé költözködnek. 1) 

A tétel másik felének, mely a kellő nedvesség szükséges voltát hang
súlyozza, igazolója az, hogy bár nem hiányzik a térítő körök mentén a meleg 
és világosság: de a· víznek fogyatékossága - lehetetlenné teszi a növényzet 
boldogulását, mert fejlődése közben annak állandó nedváramlásra van szük
sége. Viznek kell fölhágnia a gyökerektől a levelekig, hogy pótolva legyen a 
nedv, mely a levéllapok szájnyilásain elpárolva vagy a növény táplálkozására 
felhasználódik. De mivel az áthasonításra fordított vízmennyiség elenyészőleg 
csekély az elpárolgás utján kiválakozóhoz képest, körülbelül úgy vehetjük, 
hogy a mit a gyökerek fölszívnak, ugyanakkora mennyiség a levelek utján el 
is párolog. A fák átlag minden 2 nap alatt akkora súlyú nedvességet emel
nek ki a talajb?l és k!-Hdenek a szelek szárnyán1, mint a mennyit ők magok 
nyomnak. Szám1tások 1gazolták, hogy egy középszerüen fejlett fa naponkint 
13 1/ 2 kilogr. súlyú vizet párologhat el. M 'Nab kísérletei szerint a borostyán 
c~eresznye .(P~·unus laurocerasus) 51 ·81 °lo-nyi, a fagyalfa 26·78%, a szilfa 
fö·61°/o-ny1 Hzet vesztett 24 óra alatt ahhoz a súlyhoz képest, mit a kisér
letre fölhasznált galyak nyomtak. 

Mivel pedig a nedváramlás egyáltalán elkerülhetlen ana, hogy a talaj 
tápláló a~yagait a levelek csúcsáig vezesse : annak megfogyatkozása vagy 
megakasztja egy időre a tovább menő erőteljesebb tenyészést vagy 
megsemmisítheti magát a növény életét is; mert ezt a légköri csapadékok 
bizonyos mértékű jelenlétéből és elosztakozásától függ. 2) És ez az oka annak, 
hogy a puszták nem mindig alakíthatók át gazdagon termő szántóföldekké; 
mert ha maga a talaj, vegyi összetételei alapján, képes vohia is buja növény
zet táplálására, a nyárnak szokatlanul száraz melege megöli a rajta sa1jadt 
életet. vagy legalább aszú kórókat senyveszt elkopárodott arczulatán. Ha még 
kemény telek után tavaszi utófagyok sem hiányzanak, mint a hogy a mi 
Alfölc1ünkön akár hány esztendőben megesik, a növényi élet a legmostollább létvi
szonyokkal kénytelen megküzdeni. Ennek képét festi Arany János Toldija e kép : 

1) Naturforscher 1886. pag. 300. 
2

) Peschel-Leipoldt: Physische Erdkunde TI. 1880. pag. 494. 

17 
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„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, 
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; 
Nincs egy árva fiiszál a tors közt kelőben, 
Xincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben." 

A hozzánk nem éppen messze Földközi tenger vidékének örökzöld fái, 
bokrai, cseijésedő apróbb növényei nyáron szintén aszályossággal vívják meg 
a nehéz létharczot. de erőgyűjtésre kapnak meleg esőt a megelőző tél folytán 
eleget és még sem alkalmas az ő ' szülőhazájok arra, hogy ott az ember a 
mienkhez hasonló méretekben ekegazdaságot lízzön. A mekkora darab földet 
a spanyol be bir foglalni kaktusz-cserjékkel és naponkint megöntözni, azon 
csak várhat aratást, de kívüle nem, mert még tejelő állatai számára is télviz 
idején kénytelen takarmányt gyűjteni, hogy azok nyár folytán el ne ressze
nek, mert a kiégett mezőkön nem találnak semmit; még a pacsirtáról is azt 
mondja a spanyol közmondás, hogy takarmányt vigyen magával, ha az 
ó-kasztiliai vagy manchai pusztákon nyár folytán keresztül akar repülni. 
Csodálatos azonban, mint Kant mondja, a természet gondoskodása, melylyel 
teremtmény(lit beléjük oltott intézkedései segítségével mindennemű eshetősé
gek:re előkészíti, hogy azok a változó égalj és talajhoz alkalmazkodhassanak. 

Dél-Európában a növényzet sorsa a következő: Junius kezdetén a rege
tativ működés telöpontját érte el, ekkor a földközi tengeri flórának igen 
számos és annyira jellemző picziny egyéves füvei és pillangós virágai teljes 
virágzásban állanak; azután gyornan apad a virító fajok száma, juliusban 
virágzanak még a myrtusok, a csöngetyükefélék, némely ajakos virágnak és 
szalmavirágú compositák, - elvirágzásuk a nyári flóra végét jelzi. A légköri 
csapadékok augusztus kezdetén a minimumra szállanak 1e, egyetlen harmat
csöpp sem nedvesíti a talajt és csak gyorsan elvonuló égiháborus esők áztat
ják időnkint a földet. A sok egyéves, gyorsan megérő növény most megsár
gult, vagy nyomtalanul eltűnt, az évelő növények gyümölcseiket érlelik, de 
másnemű i1övésök fönnakad és a növényrilág ekkor szemlátomást nyári pihe
nőt tart, mondja korona-örökösünk ő Fensége könyve. 1) 

Dél-Európa örökzöld növényzete e forró és száraz nyárban következőleg 
védi magát: Számos egyévi sekélyesen gyökerező növény már a nyár dere
kának kezdete előtt teljesen megérlelte magvait és a száraz időszakot mag
állapotban tölti; a liliomok és nőszirmok, a sáfrányok és nárczisok, az 
Asphodelus és az orchideák, melyekben a földközi tengeri flóra annyira bővel
kedik, földalatti hagymákkal, gumókkal és tőkékkel nyaralnak át, sőt a 
ranunculaceáknak, ernyősöknek, valerianeáknak és compositáknak, tehát oly 
növénycsoportokuak több fajai, melyeknél más flóraterületeken gumóképződést 
nem észlelni, itt gumóalakúan vastagodott, húsos s a kiszáradás ellen meg
rédett gyökereket képeznek. A félcseijék, csei:jék é::; fák egyáltalán igen mélyl'e 
menő gyökérágakkal vannak ellátva. ezekkel még a nyár derekán is soha 
teljesen ki nem száradó talajrétegekbe hatolnak és többnyire aromatikus. 
bőrnemií, merev, örökzöld s hámjok sajátságos szerkezete fo1ytán a szerfölött 
nagy elpárolgás ellen védett lombozatot viselnek, vagy pedig nyáron zöld 
leveleket, melyek slírlí pöhölylyel, vagy ::;zőrbundával avagy gyapjúnemezzel 
bevonva, igy a kiszáradás ellen meg vannak védve. Ezen körühhényekből 
megmagyarázható, hogy nyár derekán, ha az egész növények eltűntek s a 
hagymás és g11m6s növények régóta behuzódtak, verőfényes llányókon (Halden) 
csak kétféle növénytipus található; ugyanis a merev és bőrnernlí levelüeké, 
vagy a szőrös és szürke lombozattí.aké, mely szinvegyületnek nem kevés része 

1
) Az osztrák-magyar monarchia irásban és képben. Bevezető köt. J92-193. lap. 
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van a Földközi tengeI partvidékei sajátságos tájképi jellemének meghatáro-
zásában. d , 

E növények hámjának sajátságos szerkezete a~ban áll, hogy ne ve~se-
O"ének elpárolgása csak azokban a sejtekben me&"y vegbe, mel~e~. a l~vegovel 
köz1·etlen érintkezésben vannak, különösen pedig a levelek leguregeiben. A 
sejLekuek csekélyebb fokú a duzzadása a száraz évszakban, ekkor elzáróc~nak 
a 'mikroskopi kicsinységű nyilások, mely_~~- a „légüre~ekl~e~ vezet_nek, __ .mm~~ 
következtében a nöi·ény levele, mely az orokzoldek1~el kulonben. is bon~e~u?, 
vastao· fölbőrrel van ellátva, s a kiszáradástól· elegendoen megóvódik. Megonz1k 
bár ekép ned vöket, mint a ~i kak~uszain~, t~len, "de ~ t~_váb.b~1övés proc~~
susa egyidőre megakad, mit csa~s az o~z1 esok v1zc~oppJei ~ozn.ak UJrn 
mozgásba, a mennyiben földúzzasztJák a sejteket, m~gtágitJák a legnyil~sokat 
és ujra beáll a levelek fölületének párolgásáv~l egyutt az anyagcsere is. 

De bármennyire biztosítva vannak , az ilyen vas,tag leve~ekkel e~látott 
örökzöld növények az elszáradás ellen, epen oly keves ellenallást kepesek 
kifejteni a fagygyal szembe?, mi_velh?gy _nélkülözik le;él- é~ . . ~r~grüg~.ei~ a 
védő burkolatot, mely a m1 növenyemknel i~eg~·an . És a~, ?1okzold noveny
zetre nézve annál nao-yobb az elfagyás veszelyenek eshetosege, mert olykor 
már jauuár végén bo~togatjá~ rügyeiket, pedig il~en ~o~·án, min pl. 1 ~8.?-ban 
is történt, egészen kurucz idók állhatnak . be a Földkoz1 ~~nge~·nek knl~nben 
langylevegőjű partjain. A mikor a földköz.1 tenger flóraterul~teip már mrn~en 
hajt és. zöldel, a pontusi flóra növényvilága, melybe a m1 s1kságunk zold 
meze is tartozik, még javában alussza téli álmát és rá ~ézre káros ~?ro~
kénti fagyoktól a tenyészeti idő beállta után, egészen máJUS hó közepeig is 
lehet tartani. 

Ezentúl azonban a hőmérsék gyorsan növekszik és majdnem egyszerre 
tetemes magasságig emelkedik. A növények fejlé~e en_nek n_iegfel~l~en rend
kivül gyors; a késedelem sebtébei,1 pótolva van es mar. n,1áJ~~s v~g.evel vagy 
legalább június kezdetén, sok növeny található a pontus1 es fol~koz1 teng~~·ek 
flóraterületein eO"észen azonos fejlődési állapotban. A pontus1 flóra-terulet 
legnagyobb rés~ében a legtöbb eső júniusban esik és csak késő . ősszel, 
novemberben áll be a légköri csapadékok második másodlagos maxmmma. 
De a· kom nyári esők június hóban ritkán igen bőtermők. s az ?sztrák
magyar monarchiában általában nagy területek, kivált ped1~· a s1kságok, 
esőben a leO'szeO'ényebb vidékek közé tartoznak. A rónákon a z11•ataros zápor
esők is iO"eif ritkák és mivel nyár derekán a fokozatosan emelkedő meleggel 
a talajnak esővel való átnedvesedése ne1?1csak hogy ~em gyarap.o~i~; hanem 
már július hóbau rohamosan csökken: epen oly nyán, szárazság~ idoszak áll 
be, mint a minő ugyanakkor a földközi tenger területen uralkod1~. 

Július kezdetén virágoznak még a homok-kikerics: szalmavll'~gú. com
positák a libatoppok és a sós talaj más növényei. A mrnt ezek elrnágoztak, 
mi rendesen még július vége előtt megtörténik, a tenyész? feJl?désben ~eljes 
szünet áll be. A füvek, a fás és más növények vegetat1v ev1 m~nkáJ,o~at 
befejezték és működésök még csak a gyümölcsök és magvak megerlelesere 
szorítkozik. Mező és erdő nyári álmukat alusszák. A növények általában 
80--90°/0 nedvet tartalmaznak s ?Jihe~yt e~ből v~szitei~.e~, é.~ettev~.ke,nységö~ 
ernyed de meg is állhat, meg is szunhet1k, m1 a kulonbozo novenyeknel 
különbÖző fokban áll be. Veszithetnek a kaktusz-félék 50- 60°/o-nyi nedvet, 
sőL a szu,ka f;lgyik faja, a Sedum elegans, akár 90'1/ 0-ot is, úgy, hogy csak 
95 11

/ 0 vesztés mellett pusztul el. A szagos müg:e (A~perul~ odorata) . egyes 
esetekben 52-56'1

/ 61 ·5"/ , sőt 72·4°/0 nedvesseget 1s veszithetett, mmt azt 
Schroeder kipróbált~. Leg~Jlenállóbbak kétségkívül a magvak. Igy némely 
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pillangós (Papilionacea) 1wveny magrai 60 eng is elálltak szárazau ; az 
árpamag kitartja 11-12 hétig. hacsak 1 °lu Yiz rnn is bellne. 'l'ermészetcs, 
hogy igen érzékeny a ncdnesztéssel szemben a fíízfa rngy a rizs magra. A 
múmia-búzákról szóló eseteket csak regéknek lehet tekinteni, mint a N atur
forscher mondja. 

Nem egy nyáron nálunk is kerés hfján a déleurópai aszályos nyarak 
szárazságával kell az Alföld nörényzetéuck megküzdenie, néha pedig alig 
rnn különbség július, augusztus és szeptember hónapokbaJJ a valódi siratagi 
klíma és hazánk Alfölde időjárása közt. midőn az esővárásuak minden prog
nosticona cserbeu hagyja a meteorologot. Ilyenkor a beálló afrikai hőség 
ugyancsak hamar elpárologta~j a a lehullott kevés eső egy részét. másik 
részét pedig elissza phylloxera-ellenes homokuuk. Sajátságos is az, hogy a 
sfkságok jellemrnnását az éghajlati Yiszonyok szabják meg. A hegységet. 
erdőt, tengert uralja a klima, engedelmeskedik nekik, dc a síkságon ő a 
parancsoló. Ha bő némely évben nálunk az ég harmata. s maga a föld 
áija, a mint népünk a talajYizet nerezi, ősrétek (prairiek) hullámzanak 
embermagasságú füyeikkel, félcseijéikkel; ha rendesek a vizYiszonyok. akkor 
steppe a mi Alföldünk, melyen gabonaretések. repczék sárgálnak. a meg 
nem miivelt pontokon ellenben köYér mező zöldel; de ha kimarad nehány 
hétre az eső. mint 1886- rngy 1863-ban. valóságos siYatag a képe Alföl
dünknek. 

A hortobágyi pusztáról pl. 1886. augusztus elején haza hajtatták a, 
debreczeni birtokosok gulyáikat, hogy azok ott a kisült, kiélt legelőkön éhen 
ne vesszenek. Hogy néha rnlóságos sivatag a képe Alföldünknek, könnylí 
belátni, ha annak tüneményeit a sirntagok ősalakjának. a Szaharának hasonló 
jelenségeivel vetjük össze ; mert meglep az aualogia. Már Humboldt meg
mondta, 1) hogy némely kérdések. melyekre a földismerő a maga éjszakihb 
hazájában soká megfelelni nem birt, a magok megoldását az egyenlítőhöz 
közelebb eső tájakon lelik föl. 

Dr. Csapodi szerinti) a nagy róna8ág abban is megegyezik a Szaharárnl. 
hogy fenevadjai, oroszlánjai vannak az iszonytató komondorok képében. de 
ezek is csak a tanyák és nyájak rédelmében fejtik ki rettenetes haragjokat. 
Jellemzőbb közös hasonlósági jegy azonbau és nem metaforaszerlí az a gyors 
és szinte átmenetek nélkül rnló váltakozás, mely a légnek mérsékletében 
nyilatkozik. Azt mondja ,Az osztrák-magyar monarchia irásban és képben'" 
bevezető részének 167-ik lapján Hann Gyula. hogy alaptalanul fogták 
rá eddigelé a magyar sikságokra. mintha azok a hőmérséklet nagy Yálto
zásainak volnának alávetre. Ezzel ellentétbeu engedje meg a jeles bécsi 
meteorolog nekünk, kik a magyar pusztákon élünk. hogy öntapasztalásból 
hadd ismeijük alaposabban égaljunk szélsőségeit. melyekből bizony elenged
nénk édes örömest. ha lehetne. 

Föltüzesedhetik nálunk a görög dinnye főző mátraalji homok 67 fokra 
csakúgy, mint a Szaharában. szinte süti az ember talpát még a lábbelin 
keresztül is, de viszonyt leszállhat napköltéig akár 6 foknyira: mert mint 
dr. Hunfalvy János mondja, kiki tapasztalásból ismeri az alföldi híhös 
éjszakák és forró nappalok közti mérsékletkülönbséget, mely száraz nyáron 
23 fokot is tehet. Nálunk sem hiányzanak a levegőben ama finom lebegő 
homokszemek il.yenkor, melyek a sugárzó hőnek apró czentrurnai: ha nem 
is épen ügy 41-44° R. melegek is. mint a Szaliarábau. hol a murzuki 

') Ansichten der Natur 1877. Pag. 294, 
2) Budapesti Hirlap 1883, nov, 9. 
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oázban Ritchi.e-t és Lyon kapitányt e re~ülő d,émonok hétszámra kino,ztálr. 
A. homoknak erős fölmelegedése náluuk si\'atagi lázt .nem ok?z bár, mmt .a 
minőt a szaharai utazók tapasztalnak, de naptlízést igen, .. nnre azt ~1~ndJa 
népünk. hogy fölforr az ember feje. Teremt ez,enfölül cso~des, verofenyes 
délelőttökön blíl'ös délibábot a száraz puszta belathatlan síkJán. , 

Szaharai tünemény nálunk a jászeső is, mit. a né~, gúnyból nevez igy, 
mert annak slírü porfcllcgeiből ugyan egy árva csöpp eso ~em hull alá. _Nem 
jön ez az orosz · száraz pusztákról, sem a tei~gerek felol, l.ianem nal~nk 
születik épen úgy, mint a forgószelek e!Syes elsziget~lt oszlopai. Ez utób?ia~ 
megjelenése kicsinyben épen ,ol,yan, ~m~t az _ap l~,rei llan?~ ~g!-egy po1fo1-
gatagáé. melyek Déla,m.erika sikJ~n szmte~: szelc~~n~be~ es. 'árnt~a1~ul kelet
keznek, csúcsuk lefele irányul, mmt a porgettyuc es ~ebe~ tovafoig~sukban 
fölszednek avart. fütörmeléket, förényt s boszorkánytánczban sodorJák azt 
végig a síkon. 

Vacrr soha sem láttál olyan forgószelet, 
~fint" az, a ki mindjárt megbirkózik veled? 
És az utat nyalja sebesen haladva, 
Miutha fiistokádó nagy kémény szaladna." (Arany J,) 

A. jászeső ellcuben tágabb k?rlí tünemén,y .i a i~1~~1t a nap reg_ge\ 8-9 
óra tájt föltüzcsíti a talajt s az viszont áthenti, a folotte .nyugvó ~egrnteget, 
mozgásba jön a leregő és mint föltámadt szel sz~rny~,11'~ sz~di . a„ posza 
homokot, hordja egész áldott nap és csak este h~gyJa le?lm;, n~~ko~ o ma15a 
is pihenőre tér; utána azonban a legragyogó~lb csillagos, es hus eJ ko,retkczik: 
Kicsinyben számum szél ez, csakhogy annyiban hasonht hozzá, mm~ a m,~ 
piczi fürge gyíkunk a hatalmas krokodilhoz. házi macskánk a verengzo 
tigrishez, bókoló nádunk az emeletna_g~rsá~ú baIY!lrns~okhoz, maró csalám~k 
ama forróöYi csalánokhoz, melyek enntese halalt is okozhat. Ha meg' ~n 
Afrikának a Szahara és Kalabara sivatagokban a maga struczma~ara, D~l
amerika pampáinak 3-féle nanduja, Ausztrália belső alfö~déne~ 2-fele e!DuJa. 
Délázsiának 5-féle kazuáija: a mi Alföldünknek sem hiányzik pusztai futó 
madara és ez a túzok. „ 

Különösen Délmagyarország némely pontjára nézve jeµemí? Wessely 
(Der europaische Flugsand und seine Kultur 1883.) eKv1k nyilatkoza~a: 
_lm ungarischen Banate existirt eine Flugsandge~end,, deren Kern --: en~e 
W üste im rollsten Sinne cler W ortes -- an W ildheit und Grossart1gkeit 
seines Gleichen lange nicht findet. Der Wind hat d,ort wandernde San~berge 
bis 180 Fuss Höhe emporgetrleben. von deren Grpfel man. so w~_it das 
A.uge reicht, nichts als nackten, weissen Sand erblickt, der vo,n Busche!1, 
Grasstreifen zwar hie uud da belebt, aber nicht unterbrochen, J ed~smal rn 
in volle Bewegung gerath. als ein auch i~assiger Lufts,!ro~n übe~· ihn ~~~g
streicht. Fürwahr. ware clic Kunde von diesem rnerkwurchgen Fleck J~1 ~e 
über den Kreis cler dortigell'- Hirten hinaus gedrungen, N aturforsclrnr wie 
Touristen würden schon laugst W allfahrten clahin veranstalten." Bu~·ópa ezen 
legimpozánsabb futóhomok-területe, melyet t~n i:nagyar ~aharának is lel\~tne 
nevezni, éjszaknyugoti irányban e~nyúlt ellipszis al~ku hullámo~ te~-~let, 
melynek hosszabb tengelye 36. römlehb ten~elye pedig 12 Km.,, s , tei,~le~e 
körülbelül 400 O Km. Egy-egy buczka relativ magassága 50 mete1t kozeht 
meg s haladása évenkint átlag 2·21 m. 1

), „ , „ „ .' , , . _ 
Ha tehát nm létküzílelrnök a szegeny novenyeknek a kulso Hlágreszek · 

I) Helyrajzi emlékmű a magyar onosok és tcnnészctvizsgálók lrnúás-temcsvári 
XXlll. vánclorgyűlésére 1886. 23. lap. 
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s~v~tagain, pusztáin.: nálun~ sincsenek híjá-rnl hasonló nehéz helyzetnek és 
kisertetbe hoz ennyi analogia, hogy a Naturforscher 1886. 279- 281. lapjairól 
~· Volkens után beszőjem rajzát a küzdelemnek. melyet az egyiptomi-arab 
sirntag növényzete a mostoha éghajlati viszonyokkal \'égig dvui kéuytelen ; 
~ert e rövid rajz so~ tekintetben megvilágítja a mi pusztai Yegetácziónk 
kmszenvedését a nyán száraz hónapok folytán, mert a mi pusztáink ilyenkor 
a mérsékelt ővi sivatagokat képviselik. A pontusi flóra területében ékelt 
szálerdő nélküli terület, mely nemcsak klímája, délibábja, talajképződése. 
hanem növ~ny- és állatYilágában is a puszta képét mutatja, mint Kerner 
Antal mondJa, Magyarotszágon 3 szélességi fokon ( 45-48'') át körülbelül 
3~,000, O kilométerre teijed. Legnagyobb e rónaság kiteijedése éjszakról 
del fele azon 2~6. km. hossz~ vonalon, melynek végpontjai Tokaj és Titel. 
Nyug~tról k~~eti, uányban pedig a pusztaság legnagyobb ki~eijedése 148 km. 
hosszu, a deh reszen a 45 és 46 szélességi fokok között. Ejszak felé Szeged 
lá~óköre ~latt ~~ Aradtól Kis-Zomborig és Halastól a Rózsamajor pusztáig 
e~ore nyul?. erdosáYok az erdőtlen területet csak 37 kilométernyi keskeny
~egre szontJák ~ssze, ~e éjszak felé a pusztaság ismét jobban kiszélesedik 
es a .4?-,~8 sz.eles~égi fo~~k ~~zt átlag 90;;-118 kilométert tesz, mig végre 
TokaJnal :J~z~ csucsp.ontJat en el. "Azelott Yalamely Yidék nöYényYilága 
megfigyelesenel, ". mondJa a N aturforscher, "arra fektették a fő súlyt, hogy a 
gondosan. fölsorolt növényalakok mely osztályokba rendezhetők be ; ma 
ellenben i~káb? arr~ törekszenek a kutatók, hogy anatomiai és élettani alapon 
r;iutathassak ~i a viszony kölcsönösségét, mely 1·alamely vidék növényalakjai 
es az ott előjövő létföltételek ú. m. éghajlat, talaj stb. közt fönnáll. Az oki 
ö~szefügg~~n~k ilyetén f?lderit~se az adott külső körülmények állandósága és 
ne.me~Y .. novenya~a~ok letezhetese közt,„ uta~ késút annak a megértéséhez. 
mi kulonben VaJ.mi sokszor talányszeru. mikép élhet meg némely növény 
ol:ya~ m?stoha ,;'iszony?k közt, a minők keretében épprn őt az ember találja; 
~mel saJ~t~zerub~ pedig: valan)-ely növényi állandó lelőhely, annál élesebben 
lepnek .el~te,r?,e nemely Jellemző létföltét~lek s annál inkább izgatnak arra, 
hogy kieleg1to magyarázatukat megtalálm ügyekezzünk. • 
, Az egyiptomi-arab s,ivat~.g nagy teijedelmű. vidékét, mely nem egészen 

s1k, nanem dombsorok es volgyekkel váltakozik csak a rövidke február 
márcziusi esős időszak alatt .borítja hamar elmúló' zöld ékesség, némi virág~ 
po,~pával,, - .a ~10ssz~~tartó „ h,őség „ és szárazság ellenben ar:t egyhangú, 
szmke r;ie~zel, rn~azza f~~· A fotenyezok, melyek magának a matagnak is 
al~p.~o.~rnsa1 ·. es . Jelle_rnzoi, ,,a növ~nyzetre nézrn a só, hőség és vízhiány. 
Kulonos~n az utóbbi kettore teiJesztette ki leginkább figyelmét Volkens. 
~e~cs.~~elyebb. befolyást gyakorolnak ezek olyan növényekre, melyek egész 
l,e~1deJok,et, csuázásuktól fogva magvaik megérleléseig, a rövid esős időszakban 
ehk le .es e gyorsan végzett munkájok után a szárazság hosszú időszakát 
ragy mmt fölöttébb ellenállás-képes magrnk töltik át, vagy mint a talajba 
szárazon beágyazott alvó hagymák. . 

A_rna számosabb növényeknél ellenben. melyek élete évekre nyúlik, olyan 
a .szervi berendezés, mely képesíti őket a forróság és vizhiánynak kár nélkül 
nemcsak elviselésé~·e, de még ~rra is, hogy akadálytalanúl tovább tenyész
sze~ek. E bei:er:de~es „.vagy oda uányul, ho.gy a talaj és légnek bármi csekély 
fokú, ne~vesseget 1s f~!s~e~hesse, ;,agy pedig arra, hogy a növényben meglerő 
t~?y,eszv.1znek. elveszelodes~t l~hetoleg meg~kadályozza. Jgy a siratag némely 
novenyei, mrnt az Acacia es Colocynth1s, rendkirül hosszú gyökérzettel 
va.n~ak. ellátva és az a talajba mélyen nyomúl be, hogy annak nedyesebb 
táJam is fölkereshesse a Yizet; más növények ellenben inkább arra képesítYék, 

, 
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hogy a leYegő nyirkosságát ragy. a ~ő harmatot szivh~ssák föl. J?.en elteije~t 
ilyen siYatagi cseije a Re~um~na lmtella. ~ely~t ~ge~z~n elbont ~zem?s~s 
sóréteg s az még az esos eyszakb~n „ válik ki , r.olbor~n. E s? r~ndkivul 
ltygroskopi tulajdonságú és a száraz 1?osza~ban„ eJJelenkm~ an!.1Y1t fo.l~zed a 
lég nedvességéből, hogy az egész növeny~ fenylo harmatgyön~fok bontják. el. 
Napközben fölszívja a nörény , ezt, a v~zet,„ ~. só burkolat ~Fa n~egszá1~~· 
hogy estére t'tj vízcsöppek fölvetelere kcpesnlJon. Tgy hasznalJ~ ki e .cserJ.e 
a lég csekély páratartalmát is önfönntartására. Mások más~ep , veszik föl 
éjjel a harmatvizet. Igy a Diplotaxis , barra :rnríí keresztesvuáguna~. me~~ 
késő nyárig Yirít, rézsút felmereszkedó leYel.ei vai~n~k s, azokon SaJátsz~i ü 
szőrök. Viznyelő szervek ezek, melyek a raJtok veg1g szirárgó harmatcsop-
peket bázisos nedrtartalmú sejtjeikkel szírják föl. ., . 

A berendezésnek egy még másik neme oda irányúl, hogy az eros .~1~dvvesz~e~t 
kisebbitse és itt olyan intézkedés történt, hogy a párolgó folulet mrnel 
csekélyebb legyen. Némely sivatagi nörény ennélfogvást ,egészen ~eve,letlen 
ragy legalább nagyon is dunányos leYélszervekkel van ellatva P,L tuskekke~ ; 
ha pedig levelei raunak, azok aprók és csekély számú~k. de ~eg ezeknek is 
ehesziti egy részét. mihelyt a forróság beáll, a m:nnyiben t. }· ~lszái:adnak. 
Másoknak igen rastaa, ripacsos a fólbőrük s az meg olykor e:·os. nas~reteggel 
is van borítva, mi. a 

0
11övénvnek szíírkés szint kölcsönöz; száJiiyilása1k pedig. 

melyek rendeltetése az, hÖgy a nöYény belseje és a kühilág közt a pár~k 
kicserélkezését eszközölje, igen mélyen vannak ep~elyezre,'.. ~ely bere~dezes
mód a légnek ki- s bejutását szerfölött megneheziti. Sok novenynek, mmt pl. 
az Acacia, Reseda stbinek fölbőrsejtjeik sífrű rostnyálkát ta,rtalmaz!1~k,, r;ie~y 
nemcsak a föhett vizet köti meg erősen, hanem a nedressegnek kilepeset is 
nagyon megakadályozza a belső szö1'etekből. . „ „ . 

A száraz helyeken élő növényeknek föltiinő Jellemvonása a suru nemez
hurkolat mely kiválóan a sivataO"ok nörénycinél általános. Midőn ezek a 
szőrszál~k. a levelek és Yékonyabb 

0

ágak fölületén ~űrlín összevissza Jo~~ó~nak. 
erős akadályt állítanak az elpárolgás elé. Az ilyen moholy kepzo~e~hez 
olykor még más is járul t. i. ether-olajok ki~álása. Ji'.z ese~ben a no~enyt 
olyan légréteg veszi körül. melyet az illó .olajok párája tehtve tart. es, ~z 
ilyen, mikép Tyndall kísérletileg próbált ki. sokszorta nehezel~~e,n bocsa~1a 
keresztül a súgárzó hőt, mint a tiszta lég s megótalmazza a novenyt nappal 
az erős fölmelegedés, éjjel pedig a nagyfokú lehíílés ellenében. . „ 

A sivatagi nörények más csoportja n~lkül?zi Mi: a ~~!sorolt ~eclo 
eszközöket, de elég nekik a csekélyke nedvesseg. mit a nyirkos eJ folyamaban 
fölYettek: sok esetben azonban nem hiányz.anak nálok olyan szervek. melyek 
a mily k,öunyedén szedik föl a ned1'ességet. olyan oksierlíen használják föl. 
llyen a nálunk is kultivált jégvirág (Mesembryanthemum ). n!ely a.~n~,k 
köszoni jégkristályszerlí kiilsej_ét. hogy hólyagsz~rlí~n fölfúvódott, kiálló ~olbor 
sejtjei vannak. ezek tele szedik magokat az e~os idoszak alatt ~edvess~.g~el. 
megfeszülnek és fényesek lesznek . . ~a megjön a szárazság··· es a ~10veny 
máshonnan vizet nem kap. fölhasználJa azt. a mely benne folhalmozódott. 
.Alulról fölfelé egyik szárdarab a másiknak adja át vizét, míg csak. a magrak 
megérlelése be nem fejeződik. Több ilyen be.r~ndezésű növ~ny is rnn. de 
ezek némelyike belül rejtve tartja vízreseno11:1át. hogy szüket ne lásson. 
midőn a szomjazás ideje beáll." . . „ .. , . . 

Bzen és ilyen eszközökkel küzdenek a 1111 Alf"oldnnk novenyei is az 
aszály ellen. Erősen képviselvék köztök. a füfé~e és h~gymás növények. ~z 
elsők kifejlődésére elég 6 hét. az utóbbia~at l'edelmezi a ~okszor,os. a 1~m! 
a nép tar~ja, hétféle burkolat. melyek közól elszáraclhat akar a harom külso 
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is a sÍYár hon~~kba~, de meg:húz?dik ~elül. az élet,. mint a csiga a maga 
házában. Elbontja osszel a kikencs (Colclucum) violapiros YirágaiYal a 
p~sztát, de a sárga ?árma . (~agea) , fehér zöldcsík (Ornithogalum) és kék 
k1gyóh~l~'Yma (M1~scan) be buJák rárni a jöl'Ő kikeletet is. Jáczint és tulipán 
hagym~mkk~l m1 „ s~m teszü.nk egyebet. mint elrakjuk száraz homokba és 
azok bekesseges turessel vá1Ják be ott a föltámadás óráját. A füfélék aszú. 
de ;·ostos. gyökérsz~l~i ~;iég az évsz~kho~ sem !gen kötik az üj életre kelést, 
tevekeny~egre. buz~1tja okot a leg:elso eso bárnukor. Gyorsan kalászba mennek 
a.z árvalanyhaj (~.t1p.~ pcnnata), jllhcsenkesz (~estuca ovina), peije (Poa) és 
szám~alan más koztok,. mert telt hozzánk eleg abból a mintegy 6000 féle 
grammeából, a mennyi a földtekén el van te1jedl'e. 

A halophytá~ vagy só~növények közöl. melyek a sziket. gipszet yagy 
konyhasót. kedve~~k.: ~'Y~~onak ~iálunk, ~. somócsing (Salicornia). paréj 
(Cheno~odmm~. toroksopru (Kochia). szekful'ek. pozdorok rngy scorzonerák. 
mag.lapel (A~nple~/ · ,ba~lang~ (Salsol~) :. Vala1!1ennyinek apró a virága. a 
tala~nak nyá1011 szurkeszold, oszszel roroses szmt kölcsönöznek s különösen 
natnun~tartalm.~ . nedv~k„ nagyon nehezen párolog el. Azt a tapasztalást 
Rzerez~ek a nove_nygyűjtok a, !~alophyták körül, hogy az ilyenek még a 
herbanumokban 1s sokkal kesobb száradnak meO' mint mások. A mi sós 
n~v.ényeink dudvás szárúak, de az ázsiai arali sikg~ és Angolországban fárá 
fe~hk a Halo~ylou ammodendron vagy szaxaul, a sivatagok egyedüli tüzelő
fáJa, mely n~;nt egy:egy megfordított söprű mered a száraz légbe. sőt 7 m. 
ma~as ~'.e~~zo.ket haJt, n:~elyeken tokokba zárt apró lerélkék foglalnak helyet, 
de. erg,yunn mncsenek. lCmyaral nálunk a legmostohább riszonyok közt többféle 
cz1kks~ár, m.~lyek közöl kü.lönöse? .a madárporcsin (Polygonum aYiculare ), 
melybol az oreg Katon~ Den~s piansta 1?~.g in~igót is gyártott. 

„ , A fu.~óhomok-mczok elemte csak .keson csirázó gyorsan növő egyéres 
novenyekbol állanak, melyek sok feh er hosszú gyökérszálaikkal a nedves 
homokot áthálózzák és azután nyár derekán, ha a szél a homokhnllámokat 
tov~bb hordja s igy a növények egy részét a YirágokiO' eltemeti más részét 
pe~1g a g~ö~erek .fölső részén föltakmja , még miJ~dig belefogódzhatnak 
me~yebb g!o~erszál.a1k~a;, azon helybe, hol csíráztak. A kopár futóhomoknak 
e~~~. telep~tve~yesei l~~''.'.Ll?.an: a homok-czikkszár, királydinnye, maglapél 
no~ enyek es fuvek, kulonosen ~ . rozsnok s az~tán egy rozsfaj, mely a mi 
ten~esztett rozsunkhoz a c~alódas1g hasonló, Yegül a szürkezöld Kochia- és 
Conspermum-alakok, valammt a tiíhöz hasonló leYél alakkal ellátott Helian
themum fumana. 

Molyhos bm:ko.lata va~ az üi:?mnek (Artemisia), mely minden égövi 
puszt~n 

1 
el ;an szclteben te1;~dve, . sot a. szulkhir nevü, mint Lóczy Lajos 

mondja ) az embe.rnek táplale~ot is nyujt, mert apró magrninak lisztes anya
~~t .~ mongolok tesztába gyú1~ák. Az lirömnek legismertebb alfajai nálunk a 
sopn!ruta (~b·r.otanum) .. ~~gy istenf~,. mely leg:inkáb? kertjeinkben húzódik 
meg, a feher es fekete urom (Artem1sia absynthrnm es A. vulgaris), továbbá 
~ tárko1w -~A . . ~~·acunculus), mely népü?l~ közt erő~en elteijedt füszer. A szá
raz mezokon eloket nemezburkolatuk ved1 a nedvesítés ellen és méO' hozzá 
bőven párolgó illó olaju~ is, mint pl. a szikfüvet (Matricaria). 

0 

, Kora _nyárb.a1~ vegz1k gyümöl?sözésöket a kökörcsin (Anemone), c~illag-
hur (Stellana), ke,sobb a keresztes v.1rágúak (Cruciferae) és ernyősök (Umbelli
ferae ), ut~?b „ a feszkesek (Compositae) és pillangósok (Papilionaceae ), köztök 
a bókoló ordogborda (Astragalns), melyet meg kell különböztetni az ördög-

') A khinai birodalom 1886. 654. lap. 
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szekértől (Eryngiurn ). az ernyőstől, melyet termőhelyéről a szeszélyes forgó
szelek a harmadik határba is elgördítcnek. Különösen belevöröt;öclik a nagy 
hőséabe a szarvaskerepnek (Lotus) ·árga Yirága. Az ebtej (Euphorbia) és 
bojto~jáu ('I.'ribulns) épen ólech1ck a nagy mclegt.?L. Tén,y is ~z. hogy a fül'é
lók gyors o·yümölcsözéssel menekülnek a nagy hoseg elol. sz1 rósabb ellenál
lást inkább

0
mások fejt.enek ki. lgy amaz 500-félc virágos növény közt, melye

ket Claus és Göhel Azsiában a barabinszki sivatagon összeszedett, a fészkesek 
(Synanthereac ), libatoppfélék (Chenopodiaceae )„ és ker:sztesvii:ágúak (Uruci
fcrne) voltak a legszámosabbak ; m1g az elsok 1

/ 7 es 1
/ 9 reszt tettek, az 

utóbbiak 1J11 részt az egészből. 
Szépen festi Radde a Kaukazus északi tövénél elter ülő orosz Alföld 

kópét, a mint az érszakról-évszakra változik. Egy-egy hideg tél után. mely 
mindent egyhangú hóburkolattal födve tartott, mint varázsütésre .Yáltozik meg 
ápril végén vagy május elején a puszta képe és pompás nrágmezt ölt 
magára. Talajából a kedves gyöngyike (Muscari) fejecskéi ütögetik fö l mago
kat, melléjök a zöldcsik (Ornithogalum) fehér l'irága társul, közölök emel
kednek ki a violaszin vagy világossárga nőszirom (Iris) bokrok, Yelök keve
redve a nefelejts-szerü Hocheliák. dc mindannyiokat föltünő ellentét gyanánt 
a füfélék elereuzöld kerete foglalja be. Május első napjai elmultával hamar 
vége van a költői színpompának, beáll száraz melegérnl a nyár, kihal a 
puszta élete, lesül rajta minden zöld, a szürkeszínű dudvák merevek és töré
kenyek, mint az üreg, a talaj a hőségtől megrepedezik. Még szomorúbb a 
kora ősz képe, midőn a puszták futói, az iringó és ballangó kezdik meg 
boszorkánytánczukat; mint kísértetek rohannak e letöredezett száraz kórók a 
vihar előtt, pihenő nélkül tesznek ölnyi szökéseket, összecsomósodnak és 
messze távolba elgördülnek. Elszóródik azonban ezuttal a növények magva 
s az elpusztultak nyomában elhintődik számtalan uj életnek a csirája.1

) 

Az oroszországi délvidék pusztáfról van bár e kép véve, de sok tekin
tetben ráillik a mienkre is, hol gyönyörü a csöndes nyári napnyugot, midőn 
a beláthatlan sík tág peremére! összeolvadó égnek alján köröskörül utánoz
hatlanul szép violaszínű Yilágitás dcre11g, melynek látása azonban a li egyYi
déki ember kedélyét mégis a .De profundis" zsoltár búskomor érzelmeire 
hangolja. Azért monja Ritter, hogy a puszták még kultivált vidéken ü; hatal
mas befolyást gyakorolnak a lakosság ked élyére és példa gyanán t éppen a mi 
nagyobbik Alföldünket hozí.a föl, hol szerinte szinte nehéz az embereknek 
községgé tömörülniök, magok közt ipari és mürészeti ágak üzésót meghono
sítaniok; korlátlan természetü hajlamaiknak kifejezői a széles utak, házaik 
sajátszerű építési modora. Kedvesebben hatnak azonban a már megmürelt 
síkok; hol a növényi takarónak változatossága lépten-nyomon az ember keze 
munkáját tünteti föl, hol barátságosan hívogató kertek, facsoportok , lako tt 
pontok, szabályozott útak a rendezettség képét nyujtják. 

Három xcrophil alföldi nöl'ény leírásával már évek előtt foglalkoztam, 
ezúttal nehéz volt azok klimatikailag jellemző tulajdonságaikról l1 allgatnom, 
de ismétlésekbe bonyolódni nem akartam. Ezek egyike az endemikus t'trvnlány
haj (Stipa pennata),i) a másik kettő északamerikai jörnl'ény t. i. a szcprencze 
küllőrojt (Erigeron canadense) 3) és az akáczfa (Hobinia). 4) Alföldünk e magyar 
fája, mely szárazság kedrelése tekintetéből olyan ellenlábasa a fü;1,nek, mint a 

1) Pcschel-Krlimmel: Europaeischc Staatcnkunde 1880, pag. 76. 
') 'l'crmészcttudományi füzetek 1883. !l7-104. lap . 
3) Ugyanott 1882. 103-106. lap. 
') Természettudományi Közlöny 1881. 376-381. lap. 
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datolyap.álma a kókusznak s tág elte1jedésével csak azt igazolj a, hogy a m 
nagyobbik Magyaralföldünk már rendezett kulturális viszonyok közt él. de 
mikor azt váratlanul i~e~ve~ éve~ lepik meg~ éppen az akácz sínyli meg leg
hamarább, mert fa letere is h1re a steppeJellegnek, melyet maga a magyar 
nép is legjobban kedvel. · 

Különben mintegy, akár prairie, akár steppe, akár sivatag legyen Alföl
dünk tág arczulata az esőzési viszonyok évenkénti alakulása szerint mindig 
változatos élet sa1jad annak kebeléből, mert határhegyeinek belsŐ pereme 
oly szerencsés összetételü kőzetekből alaki:Jlt meg, hogy azok törmeléke akár 
a vizáradások utján, akár a jászesők viharainak szárnyán terítkezik is szét 
i:ajta, mind a két. esetben édes nevelő dajkája a rajta megtelepült növény
eletnek csak úgy, mpit a népnek, mely az Alföld határain kívül rnló létezést 
életnek sem tartja. Es igaza van, mert az Alföld barázdáin van a Fölföld aratása 
is és ~~nt Eötvös mo1;1clja, ha van hely, hol a hazának nagy eszméje a leg
egyszerubb emberben is föltámadhat, ez határtalan rónaságunk melyen a 
növényvilág pusztai jellegét csak a koronként visszatérő korán heálló aszá-
lyos időjárás okozza. ' · 

Dr. Staub Móricz: „A nadrági kréta-növényekről és a 
krétakor flórájáról általában." 

(Kivonatosan.) 

, A Ló?zy Lajos ált~l Nadrág mellett Krassó-Szörény megyében, az ottani 
kretakoru retegekben gyüjtött fosszil növények igen fogyatékosak lévén, a biztos 
me~határozást nem engedik meg ; de összeségükben mégis igen érdekes képet. 
nyujt~nak. A növények oda utalnak, hogy a rétegek, melyek magukba zárják, 
brakv1zben vagy tengerparton rakodtak le. Erre mutat első sorban egy tengeri 
moszat, i;iely ha ennek ~sakugyan hebizonyulna , a F u c o ide s c a u da e q u i 
n. sp. nevvel volna legiobban megjelölhető, és az aránylag vél'e számos fíí-, 
nád~ meg sá~maraclvány. Ez az ujnak vélt moszat azonban minden valószinüség 
szerint ama erdekes maracl\'ányok közé lesz számítható, melyek mindeddig mosza
toknak tekintetvé1~, ujabb - időben Na t h o r s t kitünő tanulmányai alapján 
állatny?moknak b1zonyult::rk. A fíínemüek közül az egyik élénken emlékeztet 
az ed~1g csak Grönland felső krétájából ismeretessé lett A rund o G r ön-
1ancl1 c a H e e r-re, melyet az európai cenomannak mefelelő amerikai 
krétából Jeirt P h r a g m i t e s c r e t a c e a L e s q x.-tól nem tudom 
megk~l~nböztetni. Ide járul még egy a N aj a d a e e á k-hoz tartozó 
- kizarólagosan a tengereket és édes vizeket lakó növény-crenus -
és. C a·u 1 i ni te s név alatt ismeretes maradvány. A kétszikübek közül 
~rnd~n egyes Lóczy által gyűjtött darab érdemel kiváló figyelmet. Az eddig 
torecle~es voltának daczára a C re cl ne r i a W e s fa 1 i e a H o s.-hoz annyira 
haso_nlit, hogy azzal egyenesen azonosítható. E növény eddig csak a 
harz1 cenomanból és a westfáliai turonból volt ismeretes. Van a nadrági 
növények kö~ött karélyos levél is. mely megmaradt része után meghatá
rozva nagyoms megegyezik az amerikai S a s s a fr a s eret a e e u m New b
val. Végül van még egy töredékes maradvány, mely a harmadkorban 
nagyon elte1jedt Fi c u s ti 1iaefo1 i a AJ. Br.-tól meg nem különböztet
hető. E növénynek a krétaflórában való szereplése nem volna olyan meglepő. 
mert a Cenomanhoz tartozó grönlandi Atane-rétegek flórájában szerepel a 
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Fi c u s pro t o g a e a Hr.; a csehországi pernci rétegekben 5, a moleteini
ban 3, a nieclerscltönaiban 3, a gosauiban 2. a westfáliai senonban 3 Ficus
faj. Nem meglepő továbbá már azért sem, mert a harmadkor clominálö nöré
nye , a G ly p t o s t r o b u s E u l' o p a e u s V e 1 e no Y s k y által a peruci 
krétából lett megismertetve; Bank s i a 1ongifo1 i a E t't g s h. pedig a 
niederschönai quaclerból. A krétakorszak flóráját éppen az teszi annyira ér~le
kessé, hogy míg egyrészt a két~zikü növényeket váratlanul és rögtön l:itJuk 
föllépni, és köztük olyanokat, melyek változatlanul a harmad- és negyedkoron 
át egészen a jelenkorig tartják meg jellegeiket; addig más, rendszertanilag 
meg nem fejthető alakok, mint a minők a Creclneriák, meseszerüen 
föltünnek és a krétakorszak végén nyom nélkül eltünnek. . 

A milyen hiányosak is tehát ama növények, melyeket Lóczy gyiiJ
tött; belőlök mégis megállapítható volt, hogy a rétegek, melyekben tal~l~ 
tattak, brakvizben képződtek; másrészt megengedik azolmak geologrnI 
korára való következtetést. Sajátságos, 11ogy hazánkban, hol a kréta olyan 
hatalmas kiképzőclésben részesült, oly kevés vegeta bilikus maradvány jutott 
eddig tudomásunkra. A krétakoru rétegek a nyugoti kárpátokban szabályosan 
települnek a krystallinikus szigetekre és ezenkívül két hatalmas vonulatot 
képeznek, melyek kelet felé huzódnak. Az északi hazánkon kivül esik; a ~éli 
ennél sokkal hosszabb ; kezelődik a kis kárpátok északkeleti végén és tei::iecl 
a kis Kriván északi tövéig. Az Árrában folytatódik Trsztenáig, kanyarodik 
aztán kelet és tovább délkelet felé, és Epe1jestől északkeletre kiékelődik az 
eocenkoru homokkövek között. Ebből az egész területből nem ismerünk növé
nyi maradványt, kivéve az egyedüli problematikus F u c o i cl e s B r i a n tus 
Ma s s. nevü moszatot, melyet S t u r és P a u 1 a Vág balpartj áról említenek. 

A keleti kárpátokban képezi a krétaforrnátió a persányi hegység domi
náló kőzetét és mutatkozik a clélerdélyi határvonulat északi szélén is egyes 
részletekben, így Déva környékén és a Zsilvölgyben. Onnét Déva környékéről 
isme1jük még a léggazdagabb magyarhoni krétaflórát, minthogy onnan S t u r 
és Unger leírták a Pecopteris linearis, Stbg. nevü harasztot, a 
G e i ni t z i a eret a c e a E n cl 1. és a S e quo i a fa s ti g i a t a Endl. sp. 
nevü tűlevelü fákat és végre a következő dicotyl növényeket: P te r o sp e r
m u 111 c re t a c e u m, Ung .. C o mp t o ni te s a n ti q u u s, Ung., M e 1 a
st o mit e s p a r vu 1 a, Ung., S a 1 vert i a T r a n s y 1 van i c a, Ung., 
P h y 11 i te s S turi, Un g. Ezek a krétaformatió cenoman nevü emeletére 
utalnak. 

A kréta továbbá hatalmasan lép föl a nyugoterdélyi határhegységben, 
a bihari tömzsben és kisebb mértékben vesz részt az észak-délre nyuló bán
sági hegység keleti, de sokkal tetemesebb mértékben eun'ek nyugoti réteg
csoportjaiban. S o 1 y mos B u e sáv á-ról (Araclmegye) említi L 6 ez y a 
Ch o n dr i te s Tar g ion i B r n g t. nevü moszatot; szerinte a réteg, . mely
ben előfordul, nem fiatalabb az alsó krétánál. A mult évben pedig akadt 
T. R o t h L aj o s a P o ny ász k a völgyben (Krassó-Szörénymegye) mészsziklák 
közé ékelődve sárgásszürke, márgás homokkőre, melylyel - de alárendelten 
- kékesszürke, homokos agyagmárga lép föl. E homokkövekben Roth a 
Ly t o e e r a s cf. S a c y a F o r b. sp. nevü ammonitet, hal (Lamna) fog- és 
csigolyatöredékeket, s a S e quo i a Rei ch e n bachi i G e i n. sp. nevü 
tfüeYClü töredéket találta. A palaeontologiai leletek alapján Roth e homok
követ a cenomanba helyezi. 

'l'öbb növényt a magyarországi krétaformatióból, mely a pécsi és a 
dél13zlavon hegységből végkép hiányzik, de délre Pécsről Beremend mellett, 
továbbá a péterváradi hegység innen ki van fejlődve és a magyar közép-
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~-~gység~en, _ne~ezetesen. a ~~konyban fontos jelentőséget nyer, nem isme
rnn~, ~gyszeismmd azt is latjuk, hogy a nadráo·i flóra lényeg·esen különbözik 
a clevaitól. 0 

, . A /w~al~enformatióuál fiatalabl? ~ neocom, melynek flórája egyedül a 

1 
v e :s t fa~ \a i _u e o c_ o 

0
m által va~ kepvi~elve. P:- harasztgenusok száma leapadt 

J~mrn_ 61 ~ /o-I~l ~~ 1 /,u-r~; a Yl!"á~·o~ es pedig monocotyl növények marad
' anyai meg mmchg ketsegesek. E viszony rögtön megváltozik a következő 
emeletben az u r go n-hoz tartozó Hohenegger-féle w e r n s do r fi rétegekben 
A har~sztgenusok száma leapadt 23·00/o-ra; a coHiferáké tetemesen növeke~ 

(c:et~ ps·4°/o); . a .c~_cacleák mé~· ~ neoco~b~n elf?glalt helyét megtartják 
30 _4 / ~). Az e~y~zikuo~ ~z E o l i r ion p r lm igen i u m Schenk nevű fajjal 

már, .~i~_clen .!rntseget k1zai~? módon lépnek föl. Az urgonhoz számítja H e e r 
az _e~zaki Gronlanclban _ ler? kome-rétegeket is. Föltünő, hogy ezek gazdag 
flóráJában a harasztok ismet nagy tekintélyre rergődnt::k ( 45·5°1o) és ha benne 
n~m a monocotylok nagyobb számával és egyszersmind nem a 1ege1 s ő 
cl i c o ~ ! 1 ok k a~ _találkoznánk; akkor azt tehetnök föl, hogy a grönlandi 
~.on~.e-ioteg~_k __ rn~~ „a 1~ e?comhoz tartoznak, vagy helye::; ama nézet is, mely 
:szennt a kul~n~?zo. v1clel~ok rétegeibe zárt megegyező szervezetek még nem 
ra~u~k?,clna~ _a ie~egek o~y~oruság~ról; mert a szervezeteknek vándorlásaik-
lOZ iclo, meg pechg sok iclo kell es ezt elfogadva, a grönlandi kome-réteo·ek 

olyan neoco~;n~ornak lehetnek, melyekben az első dicotyl növények keletkez
tek, i~e!~. noven,rek aztán onnét folytatták utjokat délfelé. 

, Folotte ~aJnálnunk kell, hogy a közép - krétára. a gault tlórájára 
nezve oly keves adatot biruuk. 
-. De m?st a f ~-1 s ő -k r é ~ á v a 1 nevezete::; fordulat áll be és pedig a 

( e n o m„ ~ ~ 1 e _n . nev.~. aloszt~lyab_an. A~ harasztok genusainak száma egyszerre 

9~a~ac1_ lu _2 /0-1~~ faJ,mrnk ~zama is 18«:>n/0-ra; hasonlókép a cycadeák genusai 
? (.o, faJa~ _7·~ /~~-r~; a tulevelüek &·enfümi lö·5"'/0 ; fajai 17·5''/0-ra; a két

szikuek ~ec~1~ feltunoen, emelkednek es elég feltünően az egész felső krétá
~a~/ m;gtait~.ák arán~sz<:m.~1lrn_~· , Számításom. szerint a felső krétához tartozó 
lórakban teszen a ketsz1ku noYenyek genusarnak fajainak száma: 

Észak-Grönland, Atane-rétegek 
Csehország. pernci-rétegek . 
Moletein . . . . . 
Quedlinburg 
Niederschöna 

. . Gosau . 
Westfália, alsó Sonon 

felső Senon 

Gen. Spec. 

~4·5% 52·5% 
03·1 °lo 65·3°1o 
58·8% 65·2% 
57·1 °lo 52·3°1o 
67·7% 72"5% 
50·0% 43·0°/0 
50·0°!o 50·0°!o 
60·0°/ 0 71 ·00fo 

d, .. A m~no?otylok ennek ellenélJen feltünő lassuságot tanusitanak fejlő-
~sukben cs igy palaeontologiailag is Lehizonyítva látjuk azt a mit nem 

regen más botani~1s morphologiai tanulmányában olvast.am J;OflJ' a mono
?o,tklok ,csak a d1c?tylok után,, juto~tak dnsabb kifojlőclés;·c és tulajdonkép 
r~, 1~~:st va~~a~ kivá~_ásuk, totopontJán. A }'étszikü növények egyszerre való 

1~. _eves,~ 1:ek i __ eJ_~el~.es tunem~nye az. mely meg eddig magyarázatra nem talált. 
1 ;;11 ~, nez~ e kul~.nboznek a v~lemé~ye,k. Azt mondják, lelietséges, hogy e fej
}o~le:,; , ~l~:nte la:ssan, de. clreJtve tö:tent; erre azonban liiányzanak nekünk n 
~~z~n} ite~ok;. azt mondJá~ ,továbba,_ hogy másutt. előttünk még ismeretlen 
\lde~e?: e~ _lnzouyos h el~ es. rendhvüli körülmények behatása alatt ment e 
változas vegbe; de erre is luányzanak a bizonyítékok. Nagyobb valószinüsé-
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get nyer ama feltevé:> . hogy az a rovarok közhelépé::;éuek tulajdonítható. 
A rovarok a keresztezés hatályát bizonyos adott időben rögtön fokozták; mi 
által a kétszikii nö1•ények fejlődésére szükséges föltételek meg voltak adYa. 
De ez a hypothozis megint föltételezi azt, hogy a ronrok fej lődésélJen is 
Yáratlau és rögtön vúltozás állott he és hogy e keresztezés hatása is gyor
san. sőt rögtön rnlíködött. Végre még azt is állítják. lehr.tsrges, hogy 
aránylag YéYe rövid idő és előttünk ma ismeretlen okok befolyása elegendő 
volt e jelenség rlőiclézésére. 

E föltevé~t nem szi\'osen fogadják el azok. kik mindenben a tlarwinis
mus bizonyítékait keresik, de tény az, hogy e tünemény igazat ad azoknak 
kik azt hiszik. hogy ha a természetben elfogadható a ki s ugrás, akkor a 
n a gy o t is kell elfogadni. 

]~s itt a cenornanban is akaijuk a uadrági fogyatékos flóra helyét 
keresni. Mindarna fajok. melyek a nacln\gi nö1'ényekhez leginkább liasonlí
tanak, sőt ha ezek tökéletesebb rnapothan rolnának. velök egyenesen azo
nosíthatók volnának, a cenomanhan fordulnak elő; kivéve ()re dn e r i ri 
Westfalica-t, moly a turonbanistah\ltatott.Picus tiliaefolia Al. Br. 
pedig eddigi ismeretoi11k alapján máshovú mint a cenomanba alig helyezhető. 

A mint hazánkba11, épp ugy az alpesokbon is hatalmasan van kiképződ\'e a 
kréta. ltt a felső-kréta egyik nevezetesebb részét képezi a Go s a u forma ti ó. 
mely tiszta typikus kifejlődésében csak az északi alpok keleti részének mészlánczola
tában lép föl. Az osztrák geologusok e forrnatiót részint a cenoman-, részint pedig 
a turonhoz számítják. Kövületekben clus, de flórája szegény. Mindössze 20 genust 
2iJ fajjal bírtam az irodalomból. összeszedni. A Gosau eme 25 faj a közül 11, 
tehát majdnem a fele a cenornanban; söt kis részben az alsó krétában is 
fordul elő és csak a már többször említett S e quo i a Rei eh e n b a ch i i 
G e i n. sp. az. mely a cenomauuál fiatalabb rétegekben is fordul elő . 
A Gosau flórája tehát cenoman jellemet mutat. Csak sajnálandó, hog.r a 
turon flóráját még nem igen ismerjük. de a s e non már tanulságosabh. mert 
ebben a harasztok háttérbe való szoruhísa mintegy befejezése kiiszölJén áll. 
lévén e flórában a harasztok genusainak szúrna 7·2% az alsó, és 5·0 ''/0 a 
felső senonban. 

Dr. Kuhn Lajos: A madárköltés Nagy-Szent-Miklós és 
Nagyfalu környékén az 1880-tól 1886-ig terjedő években saját 

megfigyelései ala pj á.n . 

Már közel tiz éve, hogy Délmagyarország madárvilágát tanulmányozom, 
és ha edcligi fáradozásaim eredménye nagyon is szerény, mégis azt lüszem, 
hogy munkám a magyar ornithologia szempontjából nem teljesen felesleges 
és hasznavehetlen. Mivel a megfigyelések igen sok iclőt és fáradságot vesznek 
igénybe, e téren is a munkafelosztás nagyon szükséges, azért madártani 
megfigyeléseim csak Délmagyarországra, azaz Torontál-, Temes- és Krassó
Szörény vármegyékre te1jednek ki. E sorokban azonban csak azon madarakról 
akarok megemlékezni, melyek N agy-Szt-Miklós és N agyfalu környékén köl
tenek, amint azt az 1880-tól 1886-ig tei:jodő években megfigyeltem. 

Dr. Ma cl a rá sz Gyula, kitűnő magyar ornithologus adatai .„ szerint 

* Rendszeres névsora a magyaro,rszági madaraknak stb. Közli: Dr. Madarász Gyula, 
Budapest, 1881. 
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Magyarországban összesen 345 madárfaj fordul elő, saját adataim szerint 
ezekből Délmagyarországban 245 faj észleltetett. Ezen 2·l5 madárfaj közöl 
Nagy-Szt-Miklós és Nagyfalu környékén magam 135 fajt észleltem szemé
lyesen, ezen 135 madárfaj közt van 104 vándoi·-madárfaj és 31 állandó 
madárfaj. Az állandó madarak természetesen valamennyien. mig a 104 vándor
rnadárföj közül csak 60 faj fészkel N agy-Szt-Miklós és N agyfalu környékén 
vagyis összesen 91 faj. Megjegyzendő, hogy Nagyfalrn1ál eű'y 16G holdas rét 
és nádas van, melyben a vízimadarak költenek. "' 

A) Állandó madárfajok névjegyzéke : 

1. Astur palumbarius, Linn. - Köz. héja. 
2. Accipiter nisus, Linn. - Karraly. 
3. Buteo vnlgaris, Bechst. - Egerész ölyv. 
4. Athene noctita, Retz. - Köz. csUYik. 
5. Syrniitm aluco, Linn. - Erdei bagoly. 
6. Strix flammea, Linn. - Láng bagoly. 
7. Otus vulgaris, F'lemm. - Füles bagoly. 
8. Brachyotus palustris, Forszter. - Hövidfülü bagoly. 
9. Lycos monedula, Linn. - Csóka. 

10. Corvus corax, Linn. -- Holló. 
11. corone, Linn. - Fekete va1:ju. 
12. cornix, Linn. - Hamvas va1:ju. 
13. " frugilegus, Linn. - Vetési vm:ju. 
14. Pica caudata, Boje. - Szarka. 
15. Garritlus glanclarius, Linn. - Cser szajkó. 
16. Picus medius, Linn. - Közép b~rkály. 
17. Troglodytes varvitlus, Linn. - Okörszem. 
18. Parus major, Linn. - Szén-czinke. 
19. " coeruleus, Linn. - Kék czinke. 
20. Acredula caudat((,, Linn. - Hosszúfarku czinke. 
21. Merula vulgaris, Leach. ~ Fekete rigó. 
22. Galerida cristata, Linn. - Búbos pacsirta. 
23. llfiliaria eitropaea, Swaius. - Sordély. 
24. Emberiza citrinella, Linn. - Czitrom sármány. 
25. Schoenicula schoeniclus, Linn. - Nádi veréb. 
26. Passer domesticus, Linn. - Házi veréb. 
27. Tringilla coelebs, Linn. - ]~rdei pinty. 
28. Ligurinus chlm·is, Linn. -- Zöldike pinty. 
29. Cannabina sanguinea, Landb. - Kenderike. 
30. Starna cinerea, L. - Köz. fogoly. 
31. Otis tarda, Linn. - Lomha túzok. 

.J e gy z e t. Ezen állandó madarak közt a legközönségesebbek a y e r é b, 
szarka, búbos pacsirta, hamvas vmju, vetési vaiju. -A fog o 1 y és túzok 
a vadászat tárgyát képezi. A fog o 1 y 10-30 dbból álló csapatokban talál
ható a mezőn, a túzok még nagyobb falkákban. de nehezen leliet megköze
líteni ;, a túzokvadászat az Alföldön nagy hirre kapott. - A varjuk sokszor 
nagy mennyiségben fészkelnek egy erdőben é~ ugyne\'ezett k ö 1 t é s i te 1 e
P. eke t„ képeznek, ilyen költési telep van 0-Bébán Torontálmegyében egy 
kis erdoben, hol legalább 400-500 va1ju fészkel a különféle fajokból. 
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B) Vándormadár-fajok névjegyzéke: 

1. Milvus regalis, auct. - Köz. kánya. 
2. Cerchneis tinnunculus, Linn. - Vércse sólyom. 
3. Circus cyaneus, Linn. - Kékes örvöly, Nagyfalu. 
4. Circus cineraceus, ,!font. ,,__ Hamvas örvöly, Nagyfalu. 
5. Hi1 undo rustica, Linn. - Füsti fecske. 
6. Hirundo urbica, Linn. - Városi fecske. 
7. Hirundo riparia, Linn. - Parti fecske. 
8. Cuculus ' canorus, Linn. - Kakuk. 
9. Merops apiaster, Linn. - Gyurgyalag. 

10. Oriolus galbula, Linn. - Sárga rigó. 
11. Sturnus vulgaris, linn. - Seregély. 
12. Upupa epops, Linn. - Búbos banka. 
13. Lanius minor, Linn. - Kis gébics. 
14. Lanius collurio, Linn. - Vörösllátu gébics. 
15. Phyllopneuste trochilus, fÁnn. - Fitislomb madár. 
16. Acrocephalus arimdinacea, Nawn. - Nádi rigó. 
17. Acrocephalus turdoides, Meyer. - Rigó zenér. 
18. Calamoherpe phragmitis, Bechst. - Nádi zenér. 
19. Sylvia citrruca, Linn. - Sövény zenér. 
20. Sylvia cinerea, Lath. - Szürke zenér. 
21. Sylvia nisoria, Bechst. - Karvaly zenér. 
22. Sylvia atricapilla, Linn. - Barátka zenér. 
23. Turdus musicus, Linn. - Éneklő rigó. 
24. Luscinia philomela, flechst. - Fülemüle. 
25. Motacilla alba, Linn. - Barázda billegető. 
26. Budytes fiavus, Linn. - Sárga billegető. 
27. Alauda arvensis, Linn. - Mezei pacsirta. 
28. Turtur auritus, Ray. - Vadgerlicze. 
29. Coturnix dactylisonans, Meyer. -- Frnj. 
30. Vanellus cristatus, Linn. - Bibicz. 
31. Ciconia alba, Bechst. - Gólya. 
32. Platalea leucorodia, Linn. - Kanalas gém. 
33. Falcinellits igneus, Leach. - Magyar batla. 
34. Ardea cinerea, Linn. - Szürke gém. 
35. Ardea purpurea, Linn. - Bibor gém. 
36. Ardea garzetta, Linn. - Kócsag. 
37. Ardea ralloides, Scop. - Búbos gém. 
38. Ardetta minuta, Linn. - Törpe gém. 
39. Nycticorax griseus, Strickl. -- Vak varju. 
40. Botaurits stellaris, Linn. - Dobos gém. 
41. Rallus aquaticus, Linn. - Vizi guvat. 
42. Cre.v pratensis, Bechst. - Haris . 
43. Gallinula minuta, Pall. - Kis vízicsibe. 
44. Gallinula porsana, Linn. - Petyezett vizicsibe. 
45. Gallimila chloropus, Linn. - Zöldlábu hóda. N agyfalu. 
46. Fulica atra, Linn - Szárcsa. 
4 7. Himantopus rufipes, Bechst. - Széki szarka. 
48. Spatula clypeata, Linn. - Kanalas kacsa. Nagyfalu. 
49. Anas boschas, Linn. - Töke kacsa. 
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50. Anas strepera, Linn. - Csörgő kacsa. 
51. Anas querquedula, Linn. - 'l'elelő kacsa. Nagyfalu. 
52 . .Anas crecca, Linn. - Apró rucza. Nagyfalu. 
53. Fuligula nyroca, Güldenst. - Fehérszemü kacsa. N"agyfalu. 
54. Fuligula ferina, Linn. - Hamvas kacsa. Nagyfalu. 
;)5. Podiceps cristatus, Linn. -- Búbos vöcsök. Nagyfalu. 
56. Podiceps riibricollis, Gm. - Vörösnyakú vöcsök. N agyfalu. 
57 . Podiceps nigricollis, Sundew. - Feketenyakű vöcsök. Nagyfalu. 
58. Podiceps minor, Gm. - Törpe vöcsök. Nagyfalu. 
59. Hydrochelidon ni:gra, Boje. - Fekete halászka. N agyfalu. 
60. Hyclrochelidon leucoptera, M. és Sch. - Fehérszárnyu halászka. 

Nagyfalu. 

Jegyzet. Az elősorolt vándormadárfajok közöl némelyek nagy társa
ságban költenek vagyis ugynernzett k ö 1 tési te 1 e p e k e t létesítenek. így 
a gémfélék nagyszerű gémtelepeket képeznek Nagyfalun és Kis
Becskereken a réten és nádasban. sokszor 200 egész 500 pár gém költ itt 
együtt és egész pusztítást hajt végre a nádban, a mennyiben a nádat legá
zolják, összetörik, hogy annál kényelmesebben reá rakbassák fészkeiket; itt 
lehet azután az elősorolt vízí-madarak tojásait összegyiijteni, ha ugyanis 
sikerül a sífrff nádon keresztülhatolni a költési telepig. Ily társaságban köl
tenek továbbá a parti fecskék és gyurgyalag a Marosparton Csanúd 
és Apátfalva közt. hol vagy 50 pár parti - fecske és vagy 10 pár gyúr-. 
gy a 1 a g fészkel a parton levő lyukakban. A rndászat tárgyát képezik a 
k a e s a f é 1 ék, melyek közt a legközönségesebb a tőke - kacs a; azután a 
v a cl g e r 1 i c z e és a fürj is nagy mennyiségben lövetik augusztus és szep
tember hónapokban és hüsuk a legkedvesebb nyalánkságok közé tartozik. 
A fü 1emű1 e és a zenére k kertjeinkben és legelőinkben fészkelnek nagy 
mennyiségben és bájos dallamaikkal gyönyörködtetik a sétálókat, ügy hogy 
vidéküuken park ngy, kert nem is képzelhető a fülemüle vagy a zenérek 
kedves énekeik nélkül. J~pp úgy élénkítik nádasainkat a n á cl i z e né re k mesz
sze hallható dallamaik által, míg a mezőt a pacsirta és fürj uralják 
ismeretes kedves hangjaikkal. Ellenben a g ó 1 y ama dár közvetlen az ember 
közelében rak a ház kérnényeire fészket és onnét kerepeh'e mulattatja házi
gazdáját. A g ó 1 y a és a fecske egyuttal vidékünkön a fa:wasz hírnökei. 

Frivaldszky János: Pótadatok a „Délmagyarország állat
tani tekintetben" dr. '-I.1ömösváry Ödön által összeállított jegy

zékhez. 

Dr. Tömösváry Ödön, a hazai állattani tudomúnyok nagy veszteségére 
korán elhünyt jeles tennészetbú1rár. a föntebbi czím alatt. nehány szaktárs 
közrernííködése mellett állítá össze Temes- és Krassó-Szörény megyék faunájá
nak jellemző fajait. A berezetés után. az első pontbau röviden, de érdekesen 
ecseteli e természeti szepségekkel megáldott Yidék gazdag faunájút. mely e 
tekintetben az első helyet foglalja el liazánkban s ezt a közép tengeri terii let
hez számítja. Ennek igazolására fölemlít az egyes állatcsoportokl.Jól néhány 
jellemző fajt. köztök a Xiphiclium trastatum-ot, mint az Alföld rónájának 
jellemző faját, mely azonban nem itt, hanem a Herkulesfürdői Coronini 
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, , . . ú zintén a Platyphyma Giornae-t. mel;'r?l 
maaaslat közeleben tenyesz1k' kgy s. d 'ken él holott az Nagyvárad környt>krn 
azt o áUítja, hogy hazá~kban csa . e ~l evaunal~ sorolva az egve:< osztályok c'·c: 
is előfordul. A máso.c11k po~t ~la·ttl ""'1111'- ra'u11a;·1111·a nézve kiifonhen is rrd. ekes 

"d'l ellernzo iaoy 1„z, 'I< ' ' f ·r. r.1 rendeknek-~ 1·1 e.ffe JA · .1 · 'ieÚffielvek csupán· a rnndárosztálJ töhb a.1<w,1 
fajok s lelohelyeik; z ~. ~ .... · · · lio· kívánatos lett vohia a Car11~d?Ct~R 
nincsenek mege~1~1tve; lrnlon~terr··1·~~· ';'erni mi.után e ritka északázsrn1 PR 

roseus Pall. . eloforduló l1elye o .J of.'i cl, '1.·t elo" a bl1da1· heo·yséo"ben. hol az ' ' kb l eo·yszer or 1l , ' 0 t:> 
szibériai faj hazan . an csa ', 0 

1 .. .. ,
0

. , )irókokkal együtt hálóval fogatott. 
az 1850-ik évi decze?1beráfÜ~1\~ '~~onil~~1~~ Ljo::; esperes-pléhánoR: a hártya-

A madarakat ossze o, a .. , k t 's e enesRzárnyúakat Mocsáry 
szárnyúakat, legyeket, r~cze;;z~1~ŰuG~za _e a le~kéket Pável JánoR; a töhl1i. 
Sándor; a fél~zárnyú?kat r. di .

01
: sz~rző :U~ga. részint saját észlel~tei ut~n. 

osztályúakat es ren~íieket pe ú gk t . , . t pedig más szerzők munkái nyornan. 
mint a Tbysanúrák es százlá\óah.~' If~s·d~l elő a Bibio macer-nél. hol Orsov~ 
A legyek közt egy durva saJ i ~ k I(Coleo tera) nem képezvén a szerzo 
helyett Borsa sze_d~tett., A b?ga~~ szerfut vannak közölve s itt is némely 
szakmáját, csak reg1bb e~ ~rndvels UJ aldtat ál Meháclia helyett Grebeuácz; a 
. 'tá t d" u m C1cm e a so u a-n t" , Rl a 10-az1 s een o, · · . d. b r . a Cantharis bana ica es 1, -
Corticus tauri~us helyett Corti~us r;/~ ao ~~~dchius sinuatocollis helyett Mn~
gonycha. banat1ca _ugyan1azo~ ~oY . J ~e;rnis és erypthroptera szintén egy. fa.J. 
chinus smuatocolhs; a ep ma n l _ , O" közelebbi tíz év alatt igen 
Minthogy ez utóbbi rovarrendre vonat~~t11aoda~okból is több e vidék faunáját 
nevezetes fölfedezések történtek s ~ reg~k~ a közlötteket úgy számra. mint 
jellemző faj kimar~dt, m_elyek (~ ~egyze e_n kat) fölülmúlják s az e vidék 
pedig. a fajok b~cse~e á~rn~~e föld:·~J:i ae~te~~:Msét nagyon érdekessé „ tef'zi.k. 
faunáJának gaz agsag h k. t lelőheiveikkel együtt a következo jeg~'-elhatároztam magamat, ogy azo a • 
zékben összeállítsam. 

Ezek a következők: , , · .t.lfa j 
Cicindela hybrida L. var. Sahlbe~gi lj'isch. E cleloroszorszag1 'a . 

a Grebenácz falu melletti ho.mokos taTlaJon elá.. „ cl 'kén gyakori; különben 
Melancarabus hungaricus F. eme.sv I .n e 

északnyugotra csak Osztrák- és Csehország1g terjed. . , hát . közép-
Carabus montivagus Palli. A krassó-szö1lénymegyei es szegi 

hegyeken és a Bal_k~nban. H á k "át faJ·a mely a krassó-szörénymegyei, 
Leistus gracilis Fuss. az n , saJ ' 

brassói s lm:ilyadmegy~i .~aI~sioi: ~-déli faj Grebenácz falunál fordúl elő . 
Tachys haemo~r ioiDa ~s HeJ.á k 1 kó. a mely csak a krassó-szörény-
Trechus 1ianattcus CJ. az 11 a J ', 
· , szomszéd erdélyi hegységekben el. 

megyeP:t~·o~us styriacus Chaud., Ugyanott Kés. Sláj~rorszáB~~:~ország faja. a 
Chlaenius fiavipes Mén. Del-Európa; is- zsrn s 

Herkulesfürdőnél a Cserna partján .gyakon. ·z- D · E görög-, török- s 
Chlaenius aeneo~ephalus. DeJ. ~arán~~a~::kl ;J~ találta. 

oroszországi és kis-á~sia~.ryálfaDJ~lOFr~Vlcz. a- és Dél-Oroszországban; uálunk a 
Atranus collaris .iuen. e - I ancz1 

Csern3n~t:~~isv~~:;:~::~ Rossi. E dé~.~eu~;ó~ai és kis-0áz~:~~~ ~:~~~znr~éki faj 

Fehértemplom, Oravicza és ~eFrkulh ~~tfurd~n: !iR~fn ~s Ulmánli s azonkívül 
Ophonus mendax Rossi. e ei emp 0 

Dél-Európában. t8 
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Harpalus pygmaeus Dej. Mehádia vidékén és Dél-Európában. 
, , Stenolophus teutonus Schrk. var. abdominalis Gené. Temesvár mellett 
es Del-Európában . 

•• „ Amara saphyreu Dej. Herkulesfürdő, Temesvár s Nagyvárad ~örül s 
Torokországban. 

!lfolops. robus~us Dej. Hazánk saját faja, mely a krassó-szörénymegyei 
hegysegben es Erclelyben teuyészik. · 

Molops orthogonius Chaud. Ugyanott s az európai Törökországban. 
Calopte~us fossulatu.s . Sch. va~·· Klugi Dej. Hasonló lelőhelyeken. 
Pterostichus cophoswides DeJ. A krassó-szörénymeayei hegységben 

Erdélvben és Szlavoniában. 
0 

' 

"Pterosiicltus cylindricus IIerbst. 1:ar. ftli fonnís Dej. Temesvárnál, 
Ulmánál, azonlrivül Arad- és Biharmegyékben. 

... Pterosti.chus r1;,fi~1..wsis Dej. var. tenuimarginatits Chaud. A krassó
szorenymegyei s erdelyt havasok erdeiben. 

Pterost~chus brevis Du(t . . Ugyanott s Horvátországban. 
• „ P_,terostichus c~.qnatus DeJ. A Cserna-völgyben, Domogleden s Horvát 
es Toroh:ország erdeiben. 

Poecilus cursurius Dcj. Herkulesfürdőnél, Erdélyben s Olasz- és Franczia
országban. 

, "!tatynus banaticus, F'_riv. Hazánk saját faja, mely a korniarerai s 
erdely1 alhavasokon tenyesz1k. 

Dromius longulus Friv. Hazánk kizárólagos sajátja, mely Ferenczfalvánál 
Merkl Ede által födöztetett fel. 

Deronectes platynotus Germ. A krassó-szörénymeayei s németbirodalmi 
havasokon. • 

0 

. . !Jolit?.~hara cximia Eppelsh. Hazánk saját faja, mely Resicza s Mehádia 
v1deken gyuJtetett. 

Euryusa brachelytra Kiesw. A krassó-szörénymegyei máramarosi erdélyi 
s 11orvát és stájerországi hegységekben. ' ' ·· 

. Leptu~a eximiu Kr. Hazánk saját faja, mely az északkeleti és dél
keleti hegy.sege_kben, nevezetesen: Ferenczfalvánál, Herkulesfürdőnél, a Kerczi
hegyeken es Hoverlán fordúl elő. 

Leptusa Bodemeyeri Eppelsh. Szintén csupán hazánkban találtatott a 
Szekul-bányásztelep környékén Krassómegyében. 

Ocalea angulata !!Jppclsh. Krnssómegyében Merkl Ede által födöztetett fel. 
llyo~ales Mer?cli ljJPJJPlsh: Ugyanott; mind a kettő hazánk sajá~ja. 

. Callicer!'s atricollis Auue. var. fuZ.Vicornis Eppelsh. Krassómegyében 
es Herczegovmában. 

Homa.lota capititlata Eppelsh. Hazánk sajátja, mely Krassó-Szörény-
megye lakóJa. -

Ocyusa crassa Eppelsh. Csupán Resicza vidékéről ismeretes. 
Coproporus colchicus Kr. E déleurópai faj a Herkulesfürdőnél Uj-

Moldovánál, valamint Szlavoniában és Horvátországban fordul elő. - ' 
Megacronus multi1Juncfotus Ham1ie. A Herkulesfürdőnél s Horvát

országban. 
Xantholinus decorus ·Erich. Ugyanott; továbbá Pécs vidékén Biharban 

Erdélyl~en, Sz~avon_iában, Horv~tországban és Görögországba11. ' ' 
. . _xa_ntholit?'us vrocerus Erich. Közép- és Dél-Europa e ritka faja Mehádia 

v1deken is gyüJtetett. 
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Campsochilus Heydeni Eppelsh. Temesvár és Pancsova vidékén, vala
mint Martonkátánál, Pécsett és S~lavon-Horvátországban s Asztrachán-nál 
találtatik. 

Geodromicus plagiatus P. var. puncticollis Weíse. A Krassó-szörény
megyei hegységben, Máramarosban és Erdélyben. 

Bythinus sculptifrons Reitt. Krassó-Szörénymegyében, Szerbiában és 
Krajnában. 

Bythinus bajulus Hampe. Herkulesfürdőnél, Erdélyben és Szerbiában. 
Bythinus Attila Saulc. Hazánk e saját faja a Herkulesfürdőnél talál

tatott. 
Bythinus V'iertli Reitt. Mint az előbbi. 
Bythinus Curtisi Denny. var. himgarir11s Reitt. Resiczánál és a Her

kulesfürdőnél. 
Bythinus lunicornis Reitt. Hnzánk saját fajn, mely szintén a Herkules-

fürdőnél födöztetett fel. 
Bythinus Hopffgarteni Reitt. Hasonlóképen és csak a Domogleden. 
Bythinus kninensis Reitt. E dalmátországi faj a Herkulesfürdőnél él. 
Pselaphus mehadiensis Friv. Hazánk saját faja, mely a Herkulesfürdőnél 

Pável János által födöztetett fel. 
Trimium domogleti Reitt. Szintén o-tt tenyészik és csak e helyről 

ismeretes. 
l'rimium latiusculum Reitt. Krnssómegyében, Horvátországban és 

Karinthiában. 
Clavigcr nitidus Ham11e. A Herlrnlesfürdőnél s Horvát- és Szerb

országban. 
Euthiconus parallelocollis Saulcy. Hazánk saját faja, mely a Herkules

fürdőnél s Erdélyben él. 
E1,thia Merlcli Simon. Hazánk lakója s azt Resiczánál Merkl Ede 

találta. 
Cephennium laticolle A. Oraviczánál, Horvátországban s Karinthiában . 
Cephennium difficile Reitt. A Herkulesfürdőnél. 
Cephennium hungaricum Reitt. Ugynnott s Eruélyben; mind n kettő 

;hazánk sajátja. 
Cephennium carpathicum Reitt. A Herkulesfürdőnél s a máramarosi 

Kárpátokban és Szileziában. 
Cephennium turgidum Reitt. Szörénymegyében, Stájer- és Dalmát

országban, valamint a Kaukazusban is. 
Neuraphes leptocerus Reitt. Szörénymegyében és Olaszországban. 
Neuraphes geticus Saulcy. A Herkulesfürdőnél és a Szemenik hegyen, 

rnlamint Csapnál, Erdélyben és Ausztriában. 
Neuraphes subparallelus Saulcy. Az észak- és délkeleti Kárpátokan. 
Neuraphes latitans Saulcy. A Szemenikhegyen, Herkulesfürdő vidékén 

és Spanyolországban. 
Neuraphes tricavulus Reitt. A Domogleden és Dalmátországban. 
Neuraphes flopffgarteni Reitt. Krassó-Szörénymegyében, Horvátországban 

és Karinthiában. 
Neuraphes nigrescens Reitt. Csupán hazánkban Mehádia vidékén. 
Neuraphes ornatus Reitt. Krassó·Szörénymegyében és Szerbiában. 
Neuraphes Merkli Saulcy. Ugyanott. 
Euconnus . transsylvanicus Saulcy. Az észak- és délkeleti Kárpátok 

hegységeiben. 
18* 
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Bathyscia Reitteri Friv. Hazánk e saját faját a szörénymegyei hegy
ségben Pável János födözte fel. 

Ptomaphagus nitidicollis Kr. E francziaországi és kaukazusi faj a 
Hei kulesfürdő vidékén is előfordul. 

Catops validus Kr. Hazánk lakója; a Domoaleden találtatik. 
Blitophaga Soiiverbiei Fairm. var. alpicola ° Küst. A Szarkó, Gugu 

havasokon, ~rdélyben, és az Altái hegységben tenyészik. 
J-i?'rasilpha ob.longa Küst. var. alpestris Kr. A korniarevai hegyeken. 
L10des calcarifera Reitt. E kaukazusi faj Reitter Edmund szerint 

Krassó-Szörénymegyében is előfordul. 

Agathidium banaticum Reitt. Hazánk saját faja melyet Merkl Ede 
Resiczánál talált. . ' · 

Loricaster Viertli Reitt. Szintén csak liazánk Iakója mely Mehádiánál 
éR Pécs vidékén teny_észik. · ' . , 

Astatopteryx hungarica Reitt. Hasonlóképen és Ferenczfalvánál s Pécs 
vidékén találtatott. 

Pleganop,horus bispinosus Hampe. E csápjainak különös alkata által 
nevezetes, Erdelyben fölfedezett faj Mehádiánál a Cserteghegyen és Görög-
országban a hangyák társaságában található. ·, 

Clemnits troglodytes llampe. A Herkules-fürdőnél, Horvátországban és 
~~hl~lli. . 

Alex~a 1,":'nc~at.a Reitt: Krassó-Szörénymegyében és Szerbiába1i. 
. , Al~x,~a J?ilo~~ssima Friv. var. E K!sázsiában Brussánál fölfedezett faj 

k1sse eltero vesmenynyel a Herkulesfürdő vidékén fordul elő. 
A~exia ylabm Reitt. Krassó-Szörénymegyében és Boszniában. • 
Dtphyllus frater .Attbé. E déleurópai faj a Herkulesfürdőnél és a 

Szom batságon találtatik. 

qryptophagus nitidulus Reitt. Resiczánál, Pécs vidékén. Erdélyben és 
Ausztnában. · . 

Cryptophagus rufus Briss. Krassovánál és Francziaország·ban s Pie
montban. 
, Cryl!tophagus refiexicolUs Reitt. Krassó-Szörénymegyében, Máramarosban 
es Francziaországban. 

Atomar~a form~sa J!eitt. ~azánk e saját faja ~zörénymegyében tenyészik. 
Atomaria rubricoll.is Briss. Ugyanott s Dél-Európában. 

_ Lobero_q.osmus f asci~_t'!ls ~ole;i. E kaukazusi ritka fajból egy példány 
\aJl a Ne~zeti Muz~um gyujtemenyeben, melyet néhai Wolf kapitány, temesvári 
lakos, álhtása szennt 'l'emesmegyében talált s a nevezett intézetnek ajándé-
kozott. ., · 

.. ,Langcland·ia anophthalma Aubl-. E déleurópai faj a Herkulesfürdő 
k_ozeleben Pecsenecska falunál és Erdélyben fordúl elő. 

Metophthalmus hungaricits Reitt. Hazánk saját faja mely Herkules-
fiirdőnél találtatott. ' · 

Micropeplus laevipennis Eppelsh. Resiczánál és Oroszorszáaban. 
Meligethes Gredleri Reitt. Oraviczánál és Tirolban. 

0 

!J.Js quercus Reitt. Ternesmegyében Ulmánál, Pécs vidékén és Bihar
rnegyeben a Szombatságon s Görögországban. 

Trogosita coerulea Ol. E déleurópai faj ·a Herkulesfürdő vidékén. 
Bduapestnél és Karintbiában fordúl elő. · · 

Corticus tubercidatus Germ. Resicza Mehádia, Török- és Dél-Orosz 
országban. 
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Apistus Rondani Vi!la. A Herkulesfür~őné~, ~o~csvánál ,és Dél-~urópában· 
Dechomus siilcicollis Germ. Mehádia v1deken, Erdelyben es Kauka-

zusban. , " , E d ' l b · 
Cerylon evanescens Reitt. Resiczánál, a Herkulesfürdonel, r e y en es 

Horvátországban. 
Cerylon semistri(J,tum Perris. Krassó-Szörénymegyében és Dél-Euró-

pában. . 
Dermestes latissúnus Bielz. 11] kizárólag hazánk faJa a Domogleden és 

Erdélyben tenyészik. 
Curimus decorus Steff. Hasonlóképen csak hazánkban Moldovánál, a 

Szemenik hegyen és a korniarevai hegységben. , .· 
Epierus italicus Payk. Szintén Moldovánál es Stájerországban. . 
Saprinits grossipes Mars. Dél-Európában s a Grebenácz falu melletti 

homokon. 
Scarabaeus sacer L. és pius Ill. Hasonlóképen ugyanott együtt for-

dul elő. . 
Chaetonyx robiist·us Schaum. Ez érdekes törökországi faJt Merkl Ede 

Moldovánál gyüjtötte. 
Hybosorus llligeri Reiche. Szintén általa ~,reben~cznál ta~ált~t~tt. , 
Triodonta aqitila Lap. Ulmánál fordul elo s mmt az elobb1 is Del-

Európa faja. . .. .. , , 
Homaloplia ruricola F. var. vruinosa Kust. Krassó-Szorenymegyeben, 

Dalmát- és Törökországban. , . . 
Phyllopertha hirtella Brull. E. török- és görögorszag1 faj a Domogleden 

egy példányban találtatott. 
· Anomala praticola F. var. Dél-Európa s Dél-Oroszon;zág e faja a 
Grebenácz falu melletti homokos buczkákon repül. 

Anthaxia diadema Fisch. E cléloroszországi és kaukazusi faj Herkules-
fürdő környékén is előfordul. . 

Anthaxia cónfusa Lap. Dél-Európában s az Alhon-h~gyen Orso~án_~l. 
Coraebus aeneicollis Vill. Báziásnál s Dél-Európában es Pest s Gomor

megyében. 
Trachys pumila Ill. var. scrobiculata Mars. Krassómegyében és 

D almátországban. . . . 
Dirrhagus Sahlbergi Mannh. Ezen ntkább hegyi faJ Moldovánál a 

Kulmia hegyen és Slavoniában is él. . 
Farsus unicolor Latr. Az Allion hegyen, Mátrában és Olasz-Franczia-

országban. . . .. , . . 
Cryptohypnus rivularius Gyll. Ezen _ havasi faj a szorenymegyei hegye-

ken is előfordul. , T .. ·· k 
Athous Sacheri Kiesw. A Herkules-fürdőnél, Erdélyben es oro or-

szágban. . d M' K ó s ·· , 'b Má1·amarosban és Athous circum uctus cn. rass -~ zorenymegye en, · ' 
Oroszországban. . 

Corymbites chrysocomus Germ. Hazánk saját lakója, mely Mehádia 
mellett a Cserteghegyen és Pécs vidékén találtatott. , , 

Silesis terminatus Er. Resiczánál s a Dunaszoro~ban es Deleur?,pá~a~. 
Eucinetus Hopff.qarteni Reitt. Hazánk e saját faJa a Herkulesfurdonel 

és Ferenczfalvánál fordul elő. . 
Cantharis hospes Rosh. és pagana Rosh. E, két faj Rosenbauer szermt 

Oraviczánál találtatik; azonkívül Törökországban is. 
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Cantharís longicollis Kiesw. A Domogleden, Ferenczfalvánál és .Erdély
ben, továbbá Ausztria- és Görögországban. 

Rhagon,ycha Meisteri Gredl. A szörénymegyei hegységben és Tirolban 
s Karinthiában. 

Rhagonycha viduata Küst . A Domogleden és Dalmátia- s Görögországban, 
Rhagonycha rorida Kiesw. Eddig csupán hazánkban · a Herkulesfürdő 

vidékén s Erdélyben. 
Malthinus seriepuncttitus Kiesw. J escbelniczánál s Déleurópában. 
Malthinus balteatus Suffr. A szörénymegyei hegységben és Észak

N émetországban. 

Eboeus coerulescens Er. A Dunaszorosban és a Domogled alatt, vala
mint Délemópában s . Ausztriában. 

Psilothrix femoralís Morav. A grebenáczi s pesti homokos talajon és 
Déloroszországban. 

Haplocnemus pulverulentus Küst. Orsovánál és a Herkulesfürdőnél s 
Dalmát- és Törökországban. 

Haplocnemus basalis Küst. Krassó-Szörénymegyében és Déleuropában. 
Haplocnemus serbicus Kiew. A Herkulesfürdőnél és Szerbiában. 
Cerallus rubidus Gyll. E kivált hazánk faja a Herkulesfürdőnél a-

Domogled alatt is találtatik. 

Danacaea serbica Kiesw. Ferenczfalvánál, Pécsnél, Budapest mellett 
és Szerbiában. 

Tarsostenus univittatus Rossi. Pecsenecskánál s Közép- és Dél
európában. 

Ptilinus fissicollis Reitt. A Szörénymegyei hegységben és Ausztriában. 
Xyletinits macitlatus Kiesw. Szintén a szörénymegyei hegységben, 

Hunyadmegyében és Déloroszországban. 
Trogoxylon impres.~um Comolli. A Herkulesfürdőnél és Déleurópában. 
Bostrychus (Apate) varius Ill. Orsovánál az Allion-hegyen, a korniarevai 

hegységben, a Bakonyban és Déleurópában. 
Xylopertha pustulata F. A Herkulesfürdőnél, Orsovánál és Déleurópában 

s Tirolban. 
X'!jlograph.us bostrychoides Duf Ugyanott; de Felső-Magyarországban is. 
Cis quadridens Mell. A szörénymegyei, erdélyi magasabb hegyeken és 

a Pyraneusokban. 

C~s fiss~corn:is Mell. U:gy~nott s Oroszországban. 
Cis fissicollis. Mell. Szmten ama hazai hegységekben és Máramarosban 

a Hovei:lán, va~a?lmt 91asz- és Francziország s a Kaukázus hegyein. 
C~s Per~isi Abeilt. Fere~czfalvánál, a Bakonyban és Francziaországban. 
C~s vestitu~ Mel!. Meh~dia .vidékén, Erdélyben és Francziaországban. 
Cis Merkl1. Abetll. Eddig kizárólag Resiczánál. 
R~op.alodont'!'s Baudueri Abeill. A Szemenik-hegyen és Francziaországban. 
Dwhillu~ minutus Sol. !1 Herkulesfürdőnél és Déleurópában. 
Anthracias cornutits Fisch. A szörénymegyei hegységben, a Bakonvban 

Aradmegyében és Szlavoniában s Déloroszországban. • ' 
Sitophagus t·urcicits Reitt. E ritka balkáni faj a Herkulesfürdőnél is 

találtatott egy példányban. · 

Lliena Hopffyarteni Weise. Oraviczánál és Szerbiában. 
Laena Reitteri Weise. Ferenczfalvánál, Zemplén- és Máramarosmegyében 

s Erdélyben. . 
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Acanthopus caraboides Petagn. Krassó-Szörénymegyében, a Bakonyban, 
Szlavoniában és Olaszországban. 

Stenomax exaratus Germ. Ferenczfalvánál, Pecsenecskánál és Dalmát-

országban. , D 'l ó áb 
Eryx laevis Küst. A. Herkulesfürdőnél, Erdélyben es .. e eur P a~. 
MycetochareS quadrimac·ulata Latr. Moldovánál, Tuolban, Olasz- s 

Francziaországban. . . . „ „ , 

Omophlus artwillatus Britll Az Allion-begyen, Szicz1hában, Torok- es 

Görögországban. , , . . · á ·b 
Orchesia luteipalpis Muls. A Domogled,hegyen ~s Delf!·anczia?,rsz g a~. 
Orcheisa blandula Brancs. Krassó-Szörenymegyeben es Felso-Magyar-

országon; hazánk saját faja: , 
Phloeotrya Stephensi Duv. (Vaudoueri Muls.) Kras~ó-Szörénym~gyebe~, 

Buda vidékén, Barsban és a Mátra-hegységben, valammt Szlavomában es 
Francziaországban. . „ , . 

Xylita livida Sahlb. E n;iagas ~egye~ lakóJ,a a szore~yn;iegye1 hegy-
ségben, Máramarosban, Trencsenmegyeben e.~ E.~·d~lyben ~nyesz1~'. , 

Marolia variegata Bosc. A Herkulesfürdonel, Erdelyben es Olasz- s 
Francziaország magas hegyein. . 

Phryganophilus ritficollis 1". Krassó-S~örényme_gy~ben, Szlavomában, 
Erdélyben, Finn- és Oroszorsz~gban s Auszt~·ia h~gysegeiben. . „. „ , 

Euglenes serricornis Reitt. Hazánk SaJát faJa, mely a Herkulesfurdonel 
födöztetett fel. . , 

Noto:„us miles Schm. Szintén csak honunkban Mehádia- s Orsovanál. 
Ochthenomus teniiicollis Rossi. Temesvár-, Baziás- és Grebenácznál s 

Déleurópában. . „ „ 

Mordella aculeata L. var. vestita Emery. Mehádia korul, Kalocsánál s 
Déleurópában. „ „ , , , . 

Mordell-istena Milleri Emery. A Herkulesfurdonel es Delem?páb~n:. 
Mordellistena humerosa Rosh. Ugyanott a Csernavölgyben es Gorog-

országban. , , 
Meloe tuccius Rossi. Temesvárnál és Kerepesnel s Deleurópába~. 
Zonitis bifasciata Swartz. Mehádiánál, Ulmánál és Francia- s Delorosz-

országban. 
Zonitis bifasciata var. atra Swartz. l!gy~nott. „ 

Xanthochroa carniolica Gistl. E havasi faJ a Csernavolgyben találtatott. 
Oedemerapenicillata Schm. Grebenácz _falunál, Törö~- és _Görögo1:szágban. 
Oedemera lateralis Schm. Ulmánál, Deleurópában es Deloroszországb~n. 
Otiorrhynchus alutaceus Germ. Moldovánál és Horvátországban, lsztná-

ban s Dalmátiában. 
Otiorrhynchus necessarius Stierl. M~hádiánál. s Dél~urópá~an .. , 
Otiorrhynchus chrysomus Boh .. A szörenymegyei h~gys~g.ben es Er~~ly.ben: 
Otiorrhynch11s antennatus Stierl. Hazánk e saJát faJa a korma1eva1 

hegyeken és Erdélyben él. . , „ .„ . , 
Otiorrhynchus polycoccus Gyl~. Mehádiánál, Mold?vánál es Tor ok~r ~~ágba~. 
Otiorrhynchus marmota Stierl. Hazánk lakóJa, mely a szöreny- es 

hunyadmegyei havasokon tenyészik. . . . , 
Otio·rrhynchus pauxillus Rosm~h. és va~" rttg~rostris Stierl. Grebenácz-

nál, Resiczánál, Budapest mellett,. Tll'olban es SváJ.~zb,~n; . , 
Ot·iorrhynchus coarcfotus Stierl. A Herkulesfurdonel, a Dunaszorosban 

és Törökországban. 
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Phyllobius piticornis Desbr. A Herkulesfürdőnél és Ausztriában. 
Phyllob~us lateralis Reiche. Krassó-Szörénymegyében és Görögországban. 
Phyllobius scidellaris Redt. Grebenácznál, Budavest Yidékén és Ausztriában. 
Polydrusus thafossinus Gylt. Krassó-Szö1'énymegyébe·n · és Délorosz-

or~zágban. 

Scia,philus squalidus Gyll. Ugyanott és Pécs vidék~n. 
Barypithes styriacus Seidl. Ferenczfalvánál, Szlavoniában és Stájer-

országban. 
Platytarsus Frivaldszlcyi Reitt. Kizárólag hazánkban, Mehádia vidékén. 
Trachyploeus Ypsilon Seidl. Mehádiánál és Ruméliában. 
Thylacites fritillum Panz. Szintén Mehádia vidékén és Déleurópában. 
Chlorophanus pollinosus F. var. dorsiger Faust. Mehádiánál a Bjelareka 

.füzesein. 
Tcmyrnecus dilaticollis Gyll. Baziásnál, Szentesnél, Kalocsánál, Mára-

marosban, Görögországban s a Kaukázusban. 
1'anymecus dilaticoll-is var. vittiger Gyll. Grebenácznál. 
Brachycerus cinereus Ol. Báziásnál, Déleurópában s a Kaukázusban. 
Tropiphorits. micans Boh. Oravicza körül, Aninánál és Krajnában. 

, Hypera salviae Schrlc. A szörénymegyei hegységben, Nagyváradnál és 
Deleurópában. 

Hyperci Rogenhoffcri Ferr. Temesvárnál, Grebenicznál Törökország-
ban, és Ausztriában. ' 

Hypera pustiilata Friv. Hazánk saját faja, mely a Herkulesfürdőnél és 
Erdélyben találtatott. . 

Cleonus mfrrogrammus Gyll. E kaukazusi faj Mehádiánál és Buda vidékén 
fordul elő. 

C~eonus mixtus F. Qraviczán~l, Buda s Pécs vidékén és Déleurópában. 
Lixus elegantulus Boh. Báz1ásnál, Grebenácznál a peszéri pusztán 

(Pestmegyében) és Dalmátországban. ' 
Lixus vilis Rossi. Ulmánál, Közép-Magyarországban és Déleurópában. 
Styphlus pilosus Motsch. (uncatus Friv.) A Herkulesfürdőnél Resiczánál 

Horvátországban és Déloroszors~ágban. ' ' 

.... Ec,hinocnern"!'s globicollis Fai~m. ~áziásnál, Budapest környékén és 
Gorog- es Francziaországban, valamrnt Deloroszországban is. 

Acalles validus Hampe. Hazánk e saját faja Krassó-Szörényben és 
Erdélyben él. 

Anthonornus rubripes Gyll. Mehádia körül, Orsovánál Bakonyban 
Zemplénmegyében s Török- és Déloroszországban. ' ' 

Gymnaetron fuliginosum Rosenh. Krassó - Szörénymegyében és a 
Kaukázusban. 

Miarus distinctus Boh. Oraviczánál, a Herkulesfürdőnél Pécs vidékén 
és Franczinországban. ' 

Ceidhorrhynchus Pandellei Briss. Krassó-Szörénymegyében és Pyrae
neusokban. 

Centliorhynchus foctits Rosenh. A Herkulesfürdőnél Ácsnál és Dél-
EuróIJában. ' 

A.pion holosericeum Gyll. Resicza, Báziás és Orsovánál, a Bakonyban, 
Dalmát- s Olaszországban. 

Apion Schönherri Boh. Oravicza és Resiczánál, valamint Angol- és 
Francziaországban. 
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Tropideres bilineatus Germ. Oravicza, Szászka és Herkulesfürdő mellett. 
Pécs Yidékén és Szlavoniában. 

Tropideres curtirostris Muls. A Herkulesfürdőnél és Francziaországban 
s a Kaukázusban. 

Mylabris (Bruchus) sericata Germ. Ugyanott és Olasz-.. s q,ro,szorszá~b~ll. 
Hylesinus oleiperda F. (Esau Gredl.) A Herkulesfurdonel s Kozep

Európa erdeiben. 
Leptura pallens Brull. A Herkulesfürdőnél és Török- s Görögországban, 

valamint a Kaukázusban is. 
Callidium piincticolle Muls. E déloroszországi fajból a bécsi császári 

Muzeumban Yan egy példány Mehádia vidékéről. 
Clytus tropicus Panz. Temesvárnál, Debreczennél és Buda vidékén s 

Közép-Európában. 
Clytus lama Muls. Oraviczánál és Francziaorszá~ }ie~ységein. . , , 
Clytus aegyptiacus F. Grebenácznál, Budapest v1deken, Szlavomaban es 

Déleurópában. 
Cerambyx miles Bon. Fehértemplomnál, Plaviseviczánál, a Mátrában, 

Biharmegyében és Déleurópában. 
Hoplosia fennica Payk. Mehádiánál, Báziásnál,, Budán a János-hegyen 

és a középeurópai hegységben. , - . , , , . , 
Agapanthia leucaspis Stev. Ulmanál, Budapest v1deken es Kaukazusban. 
Oberea melanitra Gredl. Temesvárnál és Tirolban. 
Pilemia tigrina Muls. Ulmánál, Palánkánál, Báziásnál, Erdélyben és 

Francziaországban. 
Labidostomis pallidipennis Gebl. var. pilicollis Lac. Mebádiánál s hazánk 

más középrészeiben és Török- s Görögországban. 
Gynandrophthalma chloris Lac. Hazánk saját faja, mely a Domogleden 

tenyészik. 
Gynandrophthalma chloris var. banatica Weise. Ugyanott. 
Gynandrophthalma graeca Lef. l\fehádia vidékén és Görögországban. 
Cryptocephalus laevicollis Gebl. A Dunaszorosban és Török- s Görög-

országban. . . , , . , , , 
Crgptocephalus concinnus Siiffr. Mehádia es Pecs v1deken s Delorosz-

országban. 
Cryptocephalus planifrons Weise. A Herkulesfürdőnél és Oroszországban 

s Ausztriában. 
Timarcha gibba Hoppe. A szörénymegyei hegységben és Krajnában. 
Chrysomela globosa Panz. Ugyanott s Ausztriában. 
Chrysomela crassicollis Su.ffr. Ugyanott. . . 
Orina luct,uosa Ol. var. rit,qiilosaSuff-'r. A krassó-szörénymegyei hegy-

ségben, Máramarosban és Zemplénmegyében. 
Orinct intricata Germ. var. aitriilentct Suffr. Az északi és délkeleti 

Kárpátokban. . . . . . .. , . , 
Orina viridis Duft. var. lugubris Weise. A szorenymegyei hegysegben. 
Orina plagiata Suffr. Az északi és délkeleti Kárpátokba!1. , 
Crcpidodera corpulenta Kutsch. A krassó-szörénymegyei hegysegben, 

Erdélyben é:; Kaukázusban. 
Urestilt Aubéi All. Krassó-Szörénymegyében és Tsztriában. 
Orestici Páveli Friv. Hazánk e saját faja a Herkulesfürdő vidékén 

födöztetett fel. 
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Chaetocnema nrnjor Duv. Krassó-Szörénymegyében és a Pyraeneusokban. 
Chaetocnema Scltef fieri Kutsch Grebenácznál s Ausztriában. 
Chaetocnemct 111cridionalis Pattdr. Ugyanott és Budapest körül, a 

Bakonyban és Francziaországban. 
Psylliodes laevi frons Kutsch .Re:>iczánál és Déleurópában. 
Psylliodes glabra Duft. E havasi faj az északkeleti és délkeleti Kár

pátokban is tenyészik. 
L ongitarsus L innaei Dttf~. Krassómegyében, Ausztriában, Franczia- és 

Oroszországban. 
Longitarsits dimidiatus Alt. Resiczánál s Dél-Francziaon:;zágban. 
Longitarsus lateralis lllig. Mehádia vidékén, Déleurópában s Ausztriában. 
Longitcirsus curtus Alt. A Herkulesfürdőnél és Francziaországban. 
Longitcirsus pcctorcilis Foudr . Resiczánál és Francziaországban. 
Coccinella sinuatomargincita Fctld. A Herkulesfürdőnél és a Kaukázusban. 

XVII. 

A XXUl-ik VÁNDORGYŰLÉS 

GAZDASÁGI SZAKOSZTÁLYÁBAN 

TARTOTT 

E LőADÁ S OK. 
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Báró Amhrózi Béla: A méhészet fel virágzásáról Dél
Magyarorszá~n. 

Mélyen tisztelt Szakosztály ! 
Ne vegyék szer~nytelenségnek, ha én mint laicus, megtisztelő megbizás 

folytán, bátorkodom Onöket mélyen tisztelt uraim, mint a vándorgylílés Hl-dik 
szakcsoportjának tagjait, tiszteletteljesen üdvözölni és az értekezletet a szo
kásos adresse-el bevezetni. Megvallom őszintén, hogy jobban szerettem volna, 
ha ezen megtisztelő feladatnak megoldását nálamnál érdemesebb egyén el
vállalja, annyival is inkább, mert élénken érzem, hogy mint empiricus, a 
tudománynak képviselőivel szemben szerény iparkodásom elnémúl és csak 
akkor nyer némi felbátoritást, ha a mélyen tisztelt szakosztálynak elnézését 
elnyerem. Erre épitvén reményeimet, bevezetésemet megkezdem, melynek 
czélja, Temes-megye méhészetének, mint azon állattenyésztési iránynak és 
terményeinek ösmertetése, mely százakat foglalkoztat s ezeket bus,ás haszon-
nal megajándékozza. . · 

Dr. Dzierzon a carlsrnarki németországi méhész, 1845-ben hirdette elő
ször tanait, melyek különösen a keretes t. i. az osztható kaptárának, de egy
uttal a méhek parthenogenesisének ösmertetésében tetőzik. Mint minden 
reformátornak, ügy Dzierzonnak is kezdetben nagy ellenségeskedéssel kelle 
megküzdenie, de végre győztes maradt ugy, hogy most az egész mlívelt 
világ elméleteit követi. 

Hazánkban is, és különösen az 1850-es években, Paulik Gábor, a 
hírneves tót-megyeri plébános és Sághi Mihály kámoni földbirtokos szemé
lyeiben, országunk méhészeti ügye jeles és buzgólkodó pártfogókra akadt, dc 
valódi lendületet csak is a Délmagyarországi méhész:egyesületnek megalakitása 
óta nyert, mely Grand Miklós, jelenleg állami méhészeti felügyelőnek indit
ványára. 1872. november hó 4-én Buziáson létre jött, s azóta áldásos befo
lyását folyton gyakorolja. A méhészet elméleti és gyakorlati tudománynak 
néma te1:jesztői pedig az 1873-ban megalapitott "Ungarische Biene" és 1877-
ben létte jött: "Magyar Méh," nemkülömben a minden évben előforduló vándor
gyülések valának, melyek rövid idő múlva nemcsak szorosabb hazánkban, de 
az egész országban rendkivüli pártfogásban részesülének. 

Ezen példát azonban nemsokára az országnak igen sok részé, külö
nösen hazánknak központja is követte, midőn a~ országos méhész-egyesület 
Göndöcsünk, a méhészet érdemdús apostolának és a nép emberének elnök
sége, úgy szinte Kriesch János, mlíegyetemi tanár aligazgatósága alatt 
létesült, ki utóbbi az egyesületi közlönynek, a Méhészeti. Lapoknak szerkesz
tőjévé is vált. 
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Végre csak nem rég keletkezett Kolozsvártt egy sok reményű méhész
egyesület méhészeti közlönyével, mely azon helyes és szakavatott irányát már 
is elárulja, melyen a lrirályhágóntűli honfitársaink törhetetlen erővel haladnak. 

Tagadhatlan, hogy méhészetünk, az elmélkedők nemzetének, a németek
nek első sorban hálával tartozik, mert ők voltak azok, ki a méhállam titkaiba 
merültek és az ottani rejtélyeket felderitve, azokat a művelt méhész-világgal 
megösmertették. Ez azonban mint már emlitém, csak is a keretes Dzierzon
féle rendszer által történhetett, mely teljes betekintést nyujtott a méhek 
életébe, de egylíttal az olasz méh folytán, melynek segítségével Dr. Dzierzon 
a szüznemzésnek csodálatos titkába behatolt, mely észleléseit dr. Siebold 
giessem es dr. Leukart, jenai tanárok később valóknak verificálták. 

A tápnyának készítése, mely a méhek emésztő, azaz chylusgyomrának 
sajátságos készitménye s kizárólagosan az anyáknak és a fiasitásnak táplálá
sára szolgál, beható tanulmánynak tárgyát képezte. 

Épp oly szellemi erőt vett igénybe a. méheknek boncztana s különösen 
azoknak légzési és szaglási szerveinek meghatározása, mely titani munkáról 
Dr. Wolfnak nagyszerű dolgozata .Da s R i e ch o r g a n de r B i e ne ne b s t 
e i n e r B e s c h r e i b u n g d e s R e s p i r a ti o n s w e r k e s d e r H y m e-
11 o p tere n" tanuskodik. ' 

A méhek élete, téli és nyári foglalatossága, ösztöne s természete, köte
teket vettek igénybe, melyek ama roppant figyelő tehetség mellett tanus
kodnak, mely felett a németek rendelkeznek. 
. , , Mint érdekes ~el~ed~zést, fele1,lllítem ~rus~,ikának, szűrő, azaz centrifuga! 

gepet, melynek segitsegevel a mez a SeJtekbol, a kez közvetlen befolyását 
m~ll~.zve kip~rgeth~tő; Nevezetes ~ég a mű~ej~e~ek találmánya, melyeket 
elosz?r .Mehnng kesz1tett egy fapresnek segitsegevel, melyet azonban az 
::unenkaiak oly tökélyre hoztak már, hogy azokat jelenleg aczélhengerek 
útján ~ legtökéletesebben állítják elő. 

. E~p oly érdekes dr. Mül~enhofna~ észlelése, hogy t. i. a méhek az 
anhsepticus hangyasavat kevenk a mezhez, csak is azért hogy tartósabbá 
Yáljék. ' 

Igénybe vette továbbá a közérdekeltséget Sclrneidernek az emésztő és 
mézgyomornak, de azonkivül a nyeldeklőnek leirása, gyökeresen s felette 
érdekesen taglalta a kérdéses tárgyat. 

Nevezetes azonkivül még a németeknek ip_arkodása a költés-rohadásnak 
a. méhek legveszedelmes !Jajának gyógyítása, mely azonban mindeddig nen~ 
sikerült nekik. 

Ha azonban előre bocsájtottam a németeknek a méhészet terén szerzett 
ér~emeit, ezt azon hálaérzetből tettem, melylyel a tanítvány a tanító iránt 
mmdenkor ~ar~ozik, mi ki nem zá1ja, hogy azon vívmányokra is átté1:jek, 
rn~ly_ek spemahs~n magyar. eredetűek és azon pezsgő életet bizonyítják, mely 
meheszetunk teren uralkodik. 
. . A magy~r sz.~llem, .mely, i;iinden ~i~mesre és hasznosra oly fogékony, 
itt is azon eleteronek b1zony1tekát nyuJtJa, mely nemzetünkben uralkodik 
feltéve, hogy érdekeltséget vagyunk képesek ébreszteni s nemzetünket azo1; 
irányra terelni, mely életünk ethicus irányát, a közhasznossággal szoros 
összeköttetésbe hozza. 

Ily módon gyarapodni fogunk, mert habár politikai életünk megrendítő 
küzdelmei között népünk szellemi erejének egy nagy része, a közgazdasági 
pályáról, a keleténél nagyobb mérvben elvonatott, mindazonáltal megjöttnek 
vélem azon időpontot, a népünkben rejlő jó tulajdonságokat felébreszteni, s 
azokat abban az irányban felhasználni. mely a magyar fajnak anyagi erősbíté-
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sére szolgál, csak azért, hogy Shakespearenek szavát haszuálva, a lét és nem 
lét körüli küzdelmekből diadalmasan kiboutakoztassuk. 

A minő szerény a méhészet, épp oly annyira bizonyí~ja a vele foglalkozó 
nép, gondolkozó és szellemi tevékenységre hajlanuó ~ennészetét. mert a méh 
eltérve a többi állatok hajlamától, rejtélyes és comphcált a lkotmányosságánál 
fogva nagy megfigyelésr~, és 1.Jeh~tó „~omoly tanulm~nyozásra te~z ~.gé~1y.t, -:-
mint a szegénynek legelo marhája foleg n11~ak nyu.Jt, hasrn~t, ~1 f_old1 ~aval: 
fölött nem re11delkezve, saját kezeinek munkáJára szorul, ----:- ~tt erveuyes1the~1 
az illető tevékenységét, buzgalmát és kül?nösen gyakorl~ti Jái:atosságát, mi
által könnyen megszerezheti magának mrndazon anyagi kellekeket, melyek 
életének fentartásához hozzájárulnak. 

E tekintetben délmagyarország~ népünk„ fe~ül , áll .ha~á~k töb~i ,~1épe 
felett, a mennyiben vele született haJlan~a, elo!1yos „ egha~lati es talaJI uszo
nyai nem csak a gyakorlatot, de az elmelet~t is ~lomozd1~ották, ugy hogy a 
méhészet terén buzgólkodóbb népet a delrnagyarországmál az országban 
találni nem fogunk. . . , 

Nem lehet feladatom a méhészetünknek mmden mozzanatait reszleteseu 
felemlíteni, csak fénypontjait fogom föltüntetni. Elméleti ~s gra~.orlati 1i;éhé
szetünk bölcsője azon kis helyecske, mely oly szerencses, Őnoket melyen 
tisztelt hallgatóim mint kedves ven~~g-~k.~t üdv?zőlhetni. Kez~etb~n.kics~Len, 
későbben széleseLb alapra fektetve, feJlodott a delmagY_arország1 m~lrnsz~gylet, 
nemes érzelmii és a közjóért küzdő vezérférfiak vezetese alatt, kik raJongva 
a közjónak eszméért, a haladásnak zászlaját lobogtatva, a buzgólkodókat azon 
ü.tra terelték, mely eredményre vezet. . „ , 

Egyesületünk érdeme főleg az, hogy az egyesületi kaptár_ ?els.o. es 
külső formák egyöntetííségének megállapítását a. magas fö~dm1veles1 ~un~sz
teriumnak seaítséo'ével keresztül vitte, űgy hogy Jelenleg mmden kezdo teto
Yázás nélkül ~méhészkedést megkezdheti anélkül, hogy pénzét hasznavehetetlen 
kaptárokra koczkáztatuá. , . , , 

Eayesületünlrnek kebeléből támadt azon eszme, az elmeletnek teiJeszteset 
szaklapgk, de egyuttal vándortanítás utján előmozdítani. Grand Miklós volt 
Luziási tanító jelenleg méhészeti felügyelő, felejthetlen érdemeket szerzett 
maaának szaklapjaink, t. i. az • Ungarische Biene" és a .Magyar Méh" életbe 
ébr~sztése körül; de épp olyan érdemei is vannak a vándortanítás irányában, 
melyet ő először kezdeményezett az országban s melynek fontosságát a nagy
méltósáaü földmiYelési miniszterium elösrnervén, tágasabb körre alkalmazta. 
minél fggva jelenleg 5 vándortan!tó. e&y feli.igyelőyel te1jesztik a mél~észeti 
io·ét s ezzel együtt a helyes elmelet1 es gyakorlati, elveket. „ 

0 

E méhészeti vándorayülések egyesületünknek intézménye, a legelso 
Iluziáson 1872-ben tartatgtt, melyen alig egy pár méhész megjelent, holott 
a későbbieken száz meg száz méhész az ország minden. vidékér~l, vett részt, 
hogy tapasztalatokat szerezhesse_ne~ s .azo~rnt tová.bb terJeszthesse~. . , T 

De szorosabb hazánk meheszeti v1vrnányait ecseteh'e, sa.Ját csekel3 
eredményeimre is áttérek, nem . szerénytel~1~ségből: hane1!1 azon, szá~dékpól. 
hogy a szakosztály mélyen tisztelt tagiarnak v1szonya111król elethu kepet 
adjak. 

Ide tartozik mindenekelőtt a bánáti méhnek ösmertetése Európában 
és Amerikában, a mennyiben 1869-bei~ személyesen. uta~ván ki Szászors.~ág~a, 
ez alkalommal számos méhészeket mehekkel megaJándekoztam, s feszult er
dekkel Yártam azon ítéletet melyet a külföld rnéheinh.Től hozni fog. 

A válasz számos m'earendelés volt, melyek évről évre fokozódtak 
űgy, hogy 1874-1875-ben 900 rajon felül exportáltam még pedig Riga-
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Sehmen- és 'l'ukumtól Oroszország északi részétől kezdve egészen Illinos-, Frend
ship- és Kentuckyig, úgy hogy az 1870-es évek fogyatkozásából eredt terhek
nek elviselését, melyek a gazdászati életben páratlanok valának, egyedül is 
a méhészetből eszközöltem, s igy anyagi fentartásomat annak köszönhetem. 

Számos méhész példámat követte, a mennyiben minden év május havá
b~n előadásokat tartottam, melyekben a kivitelnek fortélyait magyarázgattam, 
m1 tete~es hasznot hozott hazánknak, a mennyiben évente számos raj kül
detett ki a külföldre. 

De a nagy concurrentia, mely különösen Krainából keletkezett, a mé
he~n,ek ár~Lt oly annyira csökkentette, hogy a méhek kivitele megszűnt a 
meheszet JÖYedelmes ágazata lenni, minél fogva a méhészeti ipar tanulmá
ny,oz~s~nak „más irányára ?sszpontosítottam erőimet, hogy a pangásnak indult 
mehkiVI~elbol szá~·mazó fogy.~tkozást pótolhassam és ez a szííz sejteknek 
mesterseges elöálhtása volt. Osmeretes tény, különös<'en méhészek előtt, hogv 
a méhek nem szi vesen építenek, minek folytán a szüzsejtek előállítása külö·
nö~~n gyöngébb években sehogy sem megyen. Hogy ezen kedvetlenségnek 
el,ejet v~gyem és ~ n;iéheket építésre, ~e egyuttal szííz sejtek előállítására 
kenyszentsem, a szíízsejt-gyárnak eszmé.iére jöttem, mely röviden magya
rázva .eg:r kap~árból áll, ~e~y két részr.e van osztva, az egyikben a pete 
1'an, mrnel csekelyebb mennyisegben, a másikba vannak mülépek befügo·esztve. 
melyek a kiépítésre és behordásra hivatvák. 0 · 

Ezen, két osztály egy rács által el van választva, melyen keresztül a 
dolgozó mehek mehetnek, ellenben az anya kénytelen a költő térben maradni 
mert külömben a méhész azt koczkáztatja, hogy az anya átjő és a míísej~ 
teket is bepetézi. 

Ezen berendezést követi a népnek mézzel való etetése, miáltal a méhek 
k~~y.s~ei:iilv,ék a mézet behordani és a szíízsejt-gyárba függesztett míísejtek 
kiep1teset es behordását szorgalmazni. 

.. Az, eredmény a szíízsejtek magasabb árából keletkezik, a mennyiben 
szurt meznek ára 20 fit m.-mázsánként, míg ellenben sejtes mézet 45 frtért 
kaphatunk. 

.. 'l'ováb~~ a _német, védvámna.k behoza~ala óta rnézünknek ára roppantúl 
csokkent, miert 1s a Jm·es francz1ának Pet10lnak példáját követve a méznek 
tö~:köl,öu való e1jesztését is megpróbáltam s szép ei-edménynyel, mert az 
eloáll1~ott borok, nem csak ízben, erőben, de egyuttal színben is rárakozáRon 
felül sikerültek. 

A phylloxerának pusztításával, de csökkent mézárainkkal szemben. 
nag}~ horderejünek i:élem ezen méhészeti ipart, a mennyiben egy akó jó iható 
bornak az ára 3 fttba jő, mi mindenesetre a petiolizálásnak fontossáo·át 
élénken bizonyítja. 0 

Végre áttérve a méhek költés-rothadásának pusztító hatására azon 
e~szomorító meggyőződésre jutottunk, hogy mindazon eddig rothadás' ellen 
UJánlott szerek s egyébb gyógyke'zelések, úgy mint a salycil-sav, carbol, 
thymol, továbbá őrölt kávé, faszén, csersav stb. vajmi keveset lendítettek. 
. .. Évek óta tanulmányozván ezen bajnak termés~,etét, azon eredményre 
.iottem, hogy ennek keletkezése sokszor a természetnek ölében, de méa sok
kal tö?b eset?en ,a méhészeknek helytelen eljárásában kereshető, a men~yiben 
utóbbiak egeszsegtelen pótanyagok etetése, de meghülés és gyönge népek 
tartása folytán, a költésenyvet hozták méheseikbe és azzal tönkre tették 
teljesen nehezen szerzett tőkéjöket. 

" Ezen ~ontagium ellenében, ma1:ó higanyt következő vényben a legkitü-
nohb eredmenynyel használtam : subhmát 0·20, aqua destill. 500.000. 
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A gyógyítási eljárást , a külfölddel ösm~rtettem, s azóta a legszebb 
eredményekről értesítettek, ugy hogy azon remeny_nye~ -kecsegte~em magamat, 
hogy ezentúl kellő időben a költés-rothadás gyógyitásat kezdemenyezve, ez a 
maró higanynyal gyógyíthat~. „ , . , . . . , „ 

S miután ezennel szereny eloadasomat befejezem s a tts~te.lt Jelenlevo 
urak szíves türelmeért legmélyebb hálámat és köszönetemet kifejeztem vala, 
ezennel megnyitottnak nyilvánitom a szakülést. 

Dr. Linzbauer Ferencz: A kolumbácsi légy, mint a 
magyar államnak közgazdasági tárgya. 

A nyilvános lapok évente hozzák. a ,Pu~ztit~~~.k~.ak szomo.rú hírét, melye
ket egész parányi rovar a Duna alsó videkern, ku,lonosen pedig ~ volt ~a
tárőrvidéken, Arad-, Krassó-Szörény-, Temes- es Torontálmegyekben veg-

hez visz. l 'll á kb 
A roppant károkat, melyeket az ot~a~i. gazdák mar 1a,a om nyu an 

a vészt hozó rajok által szenvednek, kitumk már ~~a .nehány ~datból, 
melyeket az illető megyék a volt helytartótanácshoz foltei:iesztett hivatalos 
jelentéseikből vesszük,: . . , , . . . . . 

1. Krassómegyeben 1813. JUmus 29-en es JUlms ö-~n 1.29 ló_, 525 
szarvasmarha, 261 tehén, 3 csikó, 23 boiju, 80 kecske es bU"ka es 442 
disznó összesen 1463 állat hullott el. . 

2. 'l'emesmegye 1819. évi jelentéséből rnegtndJU~, l~ogy 201 l~ , 76 
szarvasmarha 92 tehén, 24 csikó, 29 boiju, 102 kecske es bH"ka, 650 disznó, 
összesen 11 Ú állat veszett el, melyeknek értéke 28,026 frt 41 ~r., volt. . 

3. Aradmegye három járásában (Boros-Sebes, Boros-J eno, es. Butym) 
1845. junius 25-én 3 ló, 75 szarvasmarha, 3 tehén, 125 kecske es JUh, 133 
disznó, összesen 339 állat hullott el. . . . 

4. Azonkívül dr. Bittner Imre, Aradrnegye tiszti orvosa Jelentette, h.ogy 
szavahihető egyénektől hallotta, hogy ugyanez év, tehát 1845-ben má.JUS
hóban Hunyadmegyében 10,000 házi állat ezen jelentéktelen rovar szurása 
által esett el. , . 

A megszúrt állatot csakhamar az egész testet elbontó daganat veszi 
körül, és néhány óra alatt, de leginkább 48 óra lefolyása alatt elpusztul 
az állat. 

És ezen károk még most is évente ismétlődnek. .. 
Az országos csapás elhárítására tee~dő intézkedése~. nei~, ~g~e~~1l .a 

mi k ormány un k r a, hanem a szomszedos államok kozremukodese1 e is 

szorul. . . . . b · · , 1 á l 
E parányi dögvészt hozó állatkák mmádJai szer ia ~ e s o . 1-

0 r sz ági ten'yésző helyeikről minden év ápril és május havaiban 
vándorolnak át h o z z á n k. . , . .. . 

Már a dicsően uralkodó királynénk, Mána Terezia alatt ,kuldettek , ki 
királyi commissiok, melyeknek feladata volt e. sz~nyog . te.ny e sz h e~ Y ~ t, 
melyet ·hazánk batárőrvidékén véltek fellelhetm, kikutatm; ilyen comm~ssiok 
a későbbi kormányok alatt is ismételten kiküldettek, d~ rendese~ mrnd~n 
eredmény nélkül tértek vissza, mivel ez állatnak t e r m e s z .e t r a J z a . meg 
akkor kikutatv.a nem volt. Ugyanis azon véleményen voltak, hogy a nyirkos 
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lomb levelein, meg Mehadia és Golubács sziklaoduiban és üregeiben vannak 
ez állatok tenyésző helyei, ezért azokat be is falaztatták, de természetesen 
minden eredmény nélkül. 

Végre Krassómegyének volt derék tiszti orvosának, dr. H e u ff el 
J á n o s na k sikerült ez állatnak természetrajzát megállapítani és tenyésző 
helyét a vizben fellelni. 

Mindezeknek daczára a marha-állományban évente ismétlődtek a töme
ges elhullások s ez oknál fogva a király 1855-ben ujólagos alapos kutatások 
czéljából néhai K o 11 ár Vinczét, a cs. kir. természetrajzi udvari cabinet 
igazgatóját küldötte ki. 

Dr. H e u ff e 1 elkisérte K o 11 árt a kutatások szinhelyére és a közös 
munkálkodásnak eredménye volt; hogy ez állatkák tenyésző helyei 
lakott helységek közelében lassudan folyó tiszta vízű 
p a t a k o k b a n v a n. _ 

E szunyog nyüvei és álczái a patakban fekvő köveken, a vizi növé
nyeken, a partokon növő növényeken és füvön , a patakba hullott leveleken 
és rőzsön találtattak. Ha ezen tárgyak a vizből kellő időben eltávolíttatnak, 
az azokon tapadó nyüvek és álczák elhalnak, mivel fejlődésök csak a vizben · 
és a viz mellett történhetik. 

Ezen kutatások eredményei után K o 11 ár nézete szerint lehetségesnek 
tartotta ezen ártalmas és veszedelmes állatot fejlődésének korszakában való 
tömeges elpusztítását, ha t. i. szalma- meg rőzse-kötegeket a vízbe és vizre 
fektetnek, mely néhány bét lefolyása után kivétetnek és megszárítva e 1 ég e
tet n e k. A pete-rakások ilyen mesterséges kihalászáson kivül lehetne még 
a mesterséges elpusztítást, t. i. igen számos kacsák nevelése által, melyek
nek ez állatok nyüvei és álczái igen kedves és keresett eledelöket képezik, 
is létesíteni. 

A nagy tudományos érdeklődés, melyet eme Európa többi országaikban 
ismeretlen természetrajzi speczialitás minden természettudós és orvosban 
kelt és kelthet, nem különben azon iszonyatos veszteségek hallatára, melye
ket .országunk marha-állományában évente szenved: bizonyosan kiki örömmel 
veszi tudomásul Heuffel és Kollár kutatásait, de egyszersmind serkentésül 
fognak minden természettudósra hatni, hogy ezen már több mint egy század 
óta hasztalanul keresett természetrajzi titkokat tovább fürkészsze, az állatkák 
természetrajzát megállapítva a kormánynak a kellő informatiókat adhassuk 
e nagy csapás és közgazdasági veszedelem elhárítására. 

Nem ok nélkü~ sejtették, hogy e szunyog valódi hazája és tényészfészke 
"Szerbia é~ az előbb úgy nevezett kis Oláhság területe ," és hogy az évente 
onnét jövő miriád-rajok hazánk batárőrvidékének patakaiban alkalmas tenyésző 
helyet találtak és igy, sajnos, nálunk befészkelődtek. 

És ha igy volna, mint ahogy minden valószinüség mellett is lesz ; ekkor 
o~a ke~l hatnunk, hogy a szomszédtartományok kormányai ugyanazon e 1 p u sz
t 1 t ás i módozatokat alkalmazzák, mint a melyek nálunk divatosak, alkal
maznak vagy a kutatások eredményei szerint alkalmaztatni fognak, mivel
hogy a rajok onnan jőve, minden fáradozásunk és költekezésünk kárba 
veszett, és a fennálló veszély továbbra is fenyegetne bennünket. 

Itt tehát az egyedüli mentési szer "az int e r na ti o n a 1 is v é de 1 e m" 
vagy "v é ds z ö v e t s ég," a melyért a magyar orvosok és természetvizsgá
lók ez idei gyűlése a magas kormányhoz folyamodhatnék. 

Szükségesnek véltem, hogy a mostani gyűlés czéljainak megfelelőleg, 
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ezen fontos théma tárgyalásunk keretébe felvétes~ék, ;mivel éppen e három 
megye területe az, mely leginkább ez áll~t pu~ztitása1 által sze~ved.„ , 

Vajha a magyar orvosok és term,eszetv1zs~álók e mostam, gy.ulese ez 
állat természeti életviszonyait fürkészve es feldentve azon pusztitás1 módo
zatokat is megállapíthatná; mi által állandó emlékszobrot állítana föl magának.') 

') Sajuáljuk, hogy e sorok tiszt.elt irója, ki hazai .tudományos ~l etiink egyik ér.dem
dús vetenínj<t, ama klasszikus é!.olgozatról megfeledkezik, mely ~oran elhun,Yt ~erD?eszet
tudótiunk, dr. T ö m ö s vár y O dön tollából a „K. m. Termeszettudomany1 Tarsulat 
Közlönyében" (XVI. kötet. 1884.) megjelent. A szerk. 

./ M.A~T.AI '-
~oMANYOS Ar.J~•--'' 

vt.t~l'Vl.íli ,... 
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