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K0\1 AC EBESTÉ Y E DRE 
ÉLETRAJZA. 

Mri.LER K \L'.\l.\N-tól. 
1
) 

.R6111a t.1rtozik fia bcc~lit bmcrni." 

Emléket em1•lUnk. íiriikrn maraclót. midüu a kiize1c1 tliöl kidőlt ungy férfiak pályafübí.,at razoljuk. 

l\ijt~lN1 ... égct telje><ítiiuk
1 

mi dön tP.tttl\1:- l~letök egyes mozzanatait keg~ t•lettcljes l'lh•meré ··el méltanyoljuk . 

.Mr•rt a ki élP.tél1eu h•r6tta 111i11<lnzon a1lóját. melylyel a hnzánnk, az emlwr1ség11Pk é' a tuc1om1í11yunk lnr

to:t.ott. nzzal 1.embeu az ut<íkornak i:s marad egy lerovamhí aclóJ.t: a Julin adója. 

Ilyen cmlék1•t. ilyeu a1lót értll'nwl l\oviic•h ebcstt~ny En<lre. 
IJe miclön legjohhjai11k l'mh!kének wy al1lozuuk. akkor e1ctiiket egy:-zer.:'miml például ~illítjnk 

oda a1. utókornak. Az inulékunk l'ctlig önhizalmának és értelmi l1 melkt>lléséuek érdeke1>en ;-;zük;-;égt• -ra11 

ily llflh'Y"zahá ... 1í pt~l<lákm. 
Ilyen ritka péhl1ít ,zol1,:íltnt Km·:ic - euestény E11dn• élete·. 
Az ö élete· bi:t.011yítjn, hogy uenll'~ehh amb1cióktól fr.„;dünli:t.tet\'e. miként vergöclhetik t'el az em

ber 1L !'izerény undfedél alól oly mn•l'R, lnlra. mely ulán annrian ~ódr pillantássnl tekintenek. de melyre• 

cimk ketP:--í'll jnbmk el: hogy Pzcr és ezer legyözhetlenuek látszó nkadáh unk lekiiztlc.'se ut:ln, miké11t lclll't 

uz 11mlH'r slljnt :-zerencséj~uek alkot1ija. 
Ezt•11 éh·t\Hil lnnulhatJn tnf>~ a :-.iu:1n<lék. hogy ninc:- oly n•mén~·tp)r.u küzdelem. melyheu a férfias 

ol zrint·<JÍ!.! c:--ílg~e1l11i \'olun ké11ytel<'l1: hogy alig >all olyan 11ehéz:ég. welylyel izmo · akarat d1wol11i 

k ~pe" 111• volun. 
1\11":-\cs-:-), Eudr1• 1 1 1. l •ptemberhó 2i-1:u . 7.tilt~tctt haram-\ nt•kényen (BarsmegyélJ('u), hol 

ll yja l\odc~-" Jnno:-. mint n•form1ítns lelkész mük<iclött. AHyja ~li~koh•z1 Z-;uz~ánna \olt. 
'l'nnulnuiuynit l ~ ó""' kndhnn a ... elmec1 g\ mm1<->iumhan keze lett e meg. kl-söbh a p:ipni, majcl 

Vt{gn· a kmmíromi n.for1míf 1b gymun. imnhan fol.' tntta. Tnuúai telwt:-ég '" lj!' • znrgalmn!'l fiunnk i:-uwr

b~k. ki gyeugécl l-rzé"e 1~s kiilli11ii„l'n kouwlyul1lJ modora által liint ki tnnnlótár:':ni közül. 

1 ~il-heu a 1\elirPceni l't•formátus f8iskohihan .'uhscrih:ilt, q <'ien <"ollegium növen<lékt• mnrndt 

1 3- . . >-1g. 
n}'lllllll'iumi tannlmá11yai11ak lH'frjezé:-r> utn l Ko\1Íl's- ·.E. llctnt'S lélekre valM euge1lékt•11y:-lé

gp11 •k . zép péhlúját a1ltn Atyjn, ki a t1•h1~t..t!g :-onck la~zo ifjnlH)l pnhlici ·Mt akart képc1.t1•t11i. a jogi 

p1\ly1ír11 ... 1.á11t11. E111h1• P p1íl~·ár11 },11 11'-l't 1~:- hivnt:bf ruag:\hnu 11gya11 urim érzett. ch• llltabris rsíhirtn , kUlön

\11•11 Ut'lll igt•ll -.iuml ~kony tPr1111~-<zctét. ho•"Y eugedjcu az 11tya habir11zott ki\'fi11 1~gá11nk. Elvégt>zti> a jobri 

1) .Jelen t!lctrnjz Dr. Hói ay .J6z í: "Eml •khe. zétl néhai Dr. Ko,t\c -:-ehe téli) l:uJre m. t. nkn<lcmini lt.:\. t g 
fnllitt l'li ~1nmhl lmrt' tnr: „E111lékl1e zéd K<HRC -~ehesh:u) Endre ft'IPtt" - 11yo111án ke zült. 
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tanfolyamot, még pedig jó eredménynyel. Úgy látszik, hog~ alyj:i z;fodék<ít komolyan száruha vette, e 

tehet égeit az említett irányban iparkodott fejleszteni. Yaló ·zínii legalább, hogy ezen okból tanuluut

nyozta joghallgató korában alapo abban a magyar froclalmat, és mliködött mint főnrnnkabír az akkori 

debreceni írott hetilapnál. 

De hasztalan. Minden iparkod~i a és erököclése dacára sem volt képes heuső lui.:ilmmít legyőzni; 

mert tudta, hogy atyja zigoní. ugyan, de nem olyan tül. zigoni, .hogy sajá.t lPrvei kerlveért fia jövőjét 

kockáztas a. azért szülei elé lépetl, é így szólt: . Atyam, az atyai aknrat elött hajoltam meg, mi dön a 

jogi tanfolyamra léptem é · azt bevegeztem: engedd meg le hát, hogy aj;ít hajlnmauuat k(h·eb'e, most 

már az orvosi tudományokat tanulmányozhassaw. • 

Elébb a gyermeki engedékeu.\'ség, most az önhajlnmho7. Yaló sz1vós rngasz.kou~i E>~yiiH, ös 1.

hungzatos é érdekes két tesivérvonás Kovács- . E. jellemében. A szülek, kik ismerve Entlre higg}tclt 

gondolkozását, tudták, hogy nem a lobbanékony pillanat hirl e len szeszél} ébi>I kinin in:u; p:ilyurn lépni, 

megengedték, hogy az orvo i púlyara térjen. 

Endre tisztán maga előtt látta a közel jövőnek rideg valós<ígát . . i\Iert ha s?.orgalmálm„ és akarn

tába vetett hite reménylenie engedte azt, hogy idővel eléri azon celt, melyet maga- elc hhöil, tigy 11yil
vánvaló volt el8tle a?. i , hogy pályájának keztlete még igéretekben i sov<iny. és hogy miudeu sz.U.k,.;ég-

letét saját küzdelmének béréből kellend ma;jcl fedeznie, mrrt a7. atyai háztól támogut1ísn1 11em ~J'.tt

míthatolt. 

Igy jött Kovác -._'. E., mint alig ~O éves, igén) telen i!J1í 1 '3.5-hen Pestre. 

\alami megható azt látni. hogy keclvezö körlilmén_yek közöli milyen jelentőségre v<r~t'.itlhetik, 

milyen nagy bee. l1vé fejlődhetik egyesek ara znyi léte. ~liclöu Koy;fos-::i. E. Pestre jött, uem toröiliíl t veh~ 

~enki, egy lakóval több, enuyi volt az egész ; dc mikor meghn.lt, akkor az egész ráros föjlall a ha híhlt, 

mert most már érezte, hogy - szegényebL. 

Orvosi tnuulmoínyaiuak ideje alatt Kovács-1 '. E. LölJh l!WkeW csn..lácl11<íl, lllint túsalgó nyert 

alkalmazást. a töhbi közötL Vay Miklós báró két fiának \olt Ulentora. f gy kUzkiidvP n ''l.l'l"én.\ mcg1"'1lH~f és 

nehéz égeivel é keserveivel. régre 1841-ben orvostntlnrni, ket énel késühb peclig P.h<;.-i:t.I ndorní 

avattatott . 

.d...kko1-ihim a mi karunkmil is szoká ·ban \Oltnk még a di.::sr.rtatiók. l\OVtÍ<·~-il. K 1frtekí'zt~se tár

gyáúl egv akkor igen felk:~pott, iclőszerü kérdést, t. :i. a hehegésl viilasztotta. Ezen ertekPz1;, mes„ze hc>ll'

nyült Kovác - . E. jö\öjéhe . 

.Megmondjuk miért. Az orvo-i pályáu egyéLtalán, <lí' kiilöui.is(•11 a gyakorlati zakok terén n meríí 

önmiivelödés rajmi ritkáu ikerü.1. A végeredmény maj1l11em Pgé~zeu azon, helyes felfog;í hól kiiudnló 

iránytól függ, melynek tov<:íbhja előre ki van jelölve, mel) e elröl C'SPtr•· Uihlié nem vaUoz.ik, dc mely11Pk 

elejére a sok váltít melleLL. r<>n<lesen csak a mester keze kalauzolta tj,1 t>] a k<'zdöt. .dz orvustudomifoyok 

terén ezért kevé . . . 'elf mncle man·-uel is találkoznnk, a, kiuel, alkalmilng legahibh n kellő ~iskoln, · hiií

nya meg ne bos?.ulmí ma.g~it. 

Kovárs-;'. Endrének volt Hrnhíja: akadt me ·tere, még pP1lig az emlftett értekezés folyfaín, é.· 

azért mondottuk. hogy a.-t clöutö befolyá ~ ·al volt életntjara . 

.A fiatal orra értekc>zé eben uemcsak ritka tehet~eget é<: kiváló szakismeretét ragyogtatta . 

hanem feltünöeu higgadt é..: targyilagos gondolkodá mócljanak i .1dta hizonyitékát, a mi ;íltal , bíhh·

nak. ki akkor a ebé zi tanszék tanára volt. figyelmét annyira nrng.ira vo11tn, hogy ez öt maga melle vel:.tP 
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tanár e!!édü '. t hh- ... gy é\' muka or„z,Í!_!O;, föor>o lett .... ekkor hcl)·ette-.". Pi„ko\"'id1 mellett miikfüllitt : 

,. ~gr•~ pcdi~ uwbú tauúr ... egédi 1.í>ét Balas;;;a mellett töltötte. kinek el„ö tau:írsegecle rnlt. 

Baln-.-.a Béc.„böl jött. hol a retormereknek. Hokltauskniak. :---ko<l1ínak exad "iz U'fl1atokon nh\1n1h; 

lm\'árlntaival 111egi ·merkedui \'olt alkalma. Ezen - akkor m g 1íj - ir<ínyhan kezdett működni Balns-.o 

itt i . Finta) tamír-.e21;dc• czpn kc1h·ezö alkalmat egé z hév.el rncradta tut'"'. m1mktisság;iuak en•chueuH•i. 

mel) ekPl az új zell"'m hehnt.á~n alatt hozott létre. e~ymá után l1í ttak uapnlágot. 

Í!!y 1...,4 1-beu . K6rodai ~Iöadá ... ok· jelentek meg tök ·gy~mnzon «~Yh('n .XeH~zete,_eg•k ('•r)e

i·mi k6ro<lfinkhóJ · (Orvo-.i bír 1"'44.l. Io-1~. ~z.): tonihhá . <}„:;zpcres áttekinté~ az eg:yetemimk seh~:-1.i 

kórodiíjiibau a köz fobb lPtolyt ~vben On'osolt t!.- nnitett beti>gekrö] „ (Orrnsi tár Il. 1 44. ll. ..,z,) es • Ta

pa únlati kij;dé-.••k a ma1ry. kir. r·gyetcm sebé zi kl'írochíjából tek. BaJa„sn .T;íuo. tnr. elöadá ·ai ntau. „ 

(~lugynr orvos-„ •hé;,zi :-rkéiu .,., 1 1L1. .. 144 .. ~44., :2 fl·. 11. ~fl„ 6 L). „A runcr,· l-ir. e~yctrmuél a 

~.\akurlati 'lclJészPt lrnllgat1í tnmélJPn n kénégenynyel t<'tt l\is1~rletckröl. · (Orrosi tar 1 -lí. I. kötet 7. sz.). 

Ko,·nes-. · E . ..znnkí,·iil még m:i ... inínyban i ·igen r•rednu:nydüs nniköch'.-t fe,itett ki. i\Iég I L' 11-

hcn az akkor knl„t k1•z1•tl tern1t~ 7.l'lt n1lomn11yi hirsnla t lll<l ·ocli itk:ir:há dla. ztntot t: k ésöb h pethg 1 '5 1-tö l 

k"z1h1• uyolc ,:\' •11 át huzgó alPllllik" volt. A még zsenge bír-.nlat mcgnlaknl:i-.;áhan és zt~rvezésél1en. 

kUlöuij Pll nkkor, midün fii"gl'tlcn~é!.d harcunk crd~zo:-; Yé!!zőcl(o.st' ut:in. HP.mzl'ti öniilló,arrnnknf v,:.„_ 
OJ •• 0 ~ 

' .„zéh feny1•g"tti• nz oroszlnnré~z ö tll'ki jut.ott. Hogy a fiatal l:Ír~n]at. mely lstnín e:-:. k. föhl"rc•c•!,! 

prírtfogii a alatt állott, Pz.rn magn kl'gr rlac:íra. :-:ok má folo zlatott t.rír,...ulat es C!!)'C.sitlet. ..;or:-1Íra nem 

jutott, n:t. m11j1hu:m g),z.hou KO\'Rl'"- . ritka t?rélyl)el ,::- ..;z.iv<í..,1íggal folytatott kiizdelmének köszönlwtö. 

Az akkori mo--toha ki>r!ilm :uy•k k()zött. rnidön n kUziiuy 1)u IÍlylyal neht•ze<lett mindenre, a tiír

ulnt lrn~ • nelwzen tnclott rmf.k<>ny tal11jrn találni. Xagyohh ér1lckl1idé 't k1•ltett Ko>:íc~- · '.-nl'k cg-y l'lÖ

ll l.í n a kl-m~g.•ny hatiís<tról. 111Plyrt n ta~ok jP!Pnlétéhen. a mmzPti szinluiz cg~ kbzkech·ellst·gii tugj1ín . 

• Hr~!h) húcsiu· '"Jnkorlatila" j,,. lwmntatolf. 

1\ terrué:sz •ttndom:í11: i l;Ír,.;ulai :-zalincl müköclé-;éuek a töhlJi kíiziitt llll'g azou nkn<hlly j.- 1ífját 

1ílloltn. hogy alig volt 1111:!.{ nwgyar 111íit1yp}\'ii11k. Eunl'k alkohís;íhau i · l\nvacsot. ki a magyar uyelvet 

rninili!.! : miutlenlitt ,:r"énvn• iparko1lntt juttatni. liitjuk szen•p«'lni Hug.ít. Frirnl<lszky. )Joknsiuyi 

:-\c:hol•pf, 'J Öt'Ük .1 áno .Te llik é 111:í "ok tár--a .. 1í~áhun . E téren ki fejt c1 t tHékP.ll}'"ég~t helye.- nye1Yérzéke 

t til· kiilöuü~ •u g iimülc lh•)\·1~. 

l\Jju(nn t:l111Í1'„t•llp(\j i1lPjP, Jll"}) h:'Íro111 t~\J'I' tl't:kclt, )l'jlÍrt. 1 ,Jii-J11t11 :l Oécsi. p~fai~i. )oudoni t~S 

herlini tJg\' ·t ·m„kt·t Iá to"u t t a 1111'"· B11v„1) tau Ít\'~Í 11 va -rolt , drnh. 1 til'orcl. IJ1•,·ille. l>ieffr•11 l1nch. dc kii Iii-• r. ~ .... 

uii "11 ~l11l•„ni•„11P11nk. kim·k -.za\'niltan J,ü •tomlolkodá ... i an\n!!nt taliílt. s a ki c•lött l~!!ua0cryohh ti ·z-e n n w „ •• . 

(1•)Ptl1•l lmjult 1111_·~· l\.1 d\'t'1~rt l1•gho:-szahlia11 !';íri hun t artúzkotlotl. 

,\Jég «'I. édwn hnzatén e•. a l11ulap1·~t i k. tud. "g}'<'Íf'nti on'o"i kar tagj<ivá dlas:datntt ; 1 1 -hun 

lw1li•' a 111. k. v111l1is- és küzoklat 1ísü11yj 111i11isler öt orvos-1'•'\'l•lt•mi tit k1írní llf•\'1•zte ki. Csak rövid tll'h:Í11\' n ~„ „ 

lufoapi~ ,.i ·p)tl' 1• ti:zh•t, dP 1•z1·11 i1h'l alntl is f P\'t~ki>uy ré zt \'Pit az orrn:-.i licry l'l'fnrnuíl:í..;áhrm. s az or

' n„i knr \•1ílu-..ihn.í11y1í11ak t •1'\'e ..,zPriut, 11 t<ihhi kiiziitt • .la\'aslaf llí'. :lllatlulmi. köz1•gész„1~gi t~s onosi iirry 

rc111ll'zé ... {röl hnzauklmu • ·ím nlat 1 nl~ 11ldratM tlolgozotr ki, m"ly tÍ~) a kor, mint ha;,i;a. \'isz<myuiuk 

-.u1"1Hlou(1' i1r\.11Y •inek Wk~··tt•' •u JllP•rfcl 1t. 
~ - . ~ 

.L\z } .., l!l-11iki t•\'Wl k •z<lüdik Kov:h ..-, t lt>téuPk 11·hh f1·l ·. 

gz,•11 =v cl•~Pll ,·á}n..,ztnttn p,. t -.znh. ~,r. 'ríro tarni · ... u öt a zt. R6k11 -k6rh:iz ~ehé zeli o„z

tul, Rlll\k fÖnrro ... IÍ\'IÍ. 
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Ugyane1: évi oktoher hó 22-én meguö ült. Lumniczer .Jnliát, LuUllliczer <fodor egyetemi tanár 

nővérét vezette az oltárhoz. 

Főorvossá való megválasztatá a ;íltal n.•ált meg Kovács-::). elött azon tág hn.Láskör, melyben 

ké öbbi nagyságáuak alapjá~ sikerlllt megvetnie. Nem minclennap1 pályájának ruindcu mozzanata ezen 

állá. ábau gyökerezik . 

. \lig hog~· megv<ilasztatott, mári: akaclt alkalma h.ebiz011) ítani azt, hogy ;ilhís;ira érdemes. 

Mi<lön a niro · t homházták. májushó 5-12-ig, <t ebesültek kezelése és 1ípnla<::a körUl oly ón!'ehihlozó 

buzgó ágot tanusított, hogy ezen alkalommal szert.ett énlPmeirol a korház1 v:ílasztm<íny a ':ÍrMi bmác -

hoz heterjesztctt jeleutésébcu is elismerőleg megemlékezett. 

Ezen időtől keidve orvo i gyakorlata egyre nMt, mindig tágabb körök bizalmát uyrrt-P meg, 

nevét az országbtm is kezdték m<ir hangoztatni é i~rucrni. ~lmt kezdő orvo" Kovács Hzereucsy versona

lissal Balaton-Füred környékét utazta be, s ez n.llrnlommal nz orszng legtelrinf él)esclJh férfiaival i megis

merkedett. Tagadhatatlan, hogy ezen előkelő tánm<la1mi ö:sszel\.ötteLesek, miut mindc•nkinek, úgy Ö ueki is 

nagy előnyére volt:ik; <le viszont igaz az is, hogy ö Pzen viszou)ok kPdvezö vollnL csak olt vette igeuybe, 

a hol ~z;ímára önként Jcimílkoztak, hogy más kezek ápolasára ..;aj át .. ors.tt nem liizht, l-s hcfol.\'Ü 'OS sie

me1yek áltnl vvntató kötéh-e nem füzette mag:ít. 

1850-ben a lmrlapesti kir. orvosegye 'iilet öt nuí•m,ltitkaráva dlasztotta; 1 ;;.i-hen a nrn.gyarhoni 

földtani társulat rende é alapító tagjii lett; 1858-lmn az orvo ·egyP,sület el ·ö tilklirird ·nílaszta.tott: s 

ugyanezen évhen a magyar tudomtínyos akatlt•mia részéről azon kitüutet.ésh(-!n ré:,-ze~UH, L.ngy rlect>1uhe1·

hó 15-éu levelező tagjitinak sorába véteLett fel. 

Vándorgyüléseink közművelődési jelcntöségel Kovács te~j él.eu felfogta é~ 111élt1iny0Uu.. Semmi

nemű befoly}is nem volt képes henne elölni azon meggyözö<lé t, hogy e nin<lorgyiilcísc.•k a tu<lonuínyuk 

terjesztésének, n.z azok irant való érdeklötlés ébre. zlésének, 11emkülönlie11 az orros-kari vi~zo11ynk len

ilitésének hathatós tényezőjét képezilr. Midön hosszú szi'lnetel~s ntáu, melyre Hz n kkol'i iui) ép oh fol~uk, 

mint fe1tékeny és ijeclö szelleme kényszerítette a vá111Jorg} iilés<>ket, 1Sti0-han l'esteu a IX <lik nugygyü

lés megtartatott, ekkor Eötvös .József b. elnök oldala. melleLt h.ovács-8., mint titlnfr miiki:itHltt 18tl7-ben 

pedig a mngyar orvo. ok és termé zetvizsgálók Himaszombaton 1 art ott XTI. v<iIH\orgyüléséuek má ·oJel

nöke volt. Az ügy inint, melyet miudeukor elősegíteni iparkuclott. élénk ér1lekkl·l vis1•llr.tett, :-:: t>unek e 

gyülé~en egy p<ilyaclíj felajánlása által auott kö'z.önetre rn élto lnt'ejczést. h .ovacs-•. a magyar orrn:n iro

dalomban nemcsak saját munká1ttaival adta meg a jó példnt, hanem köteles. égének ismerte egy--~r.rR

mincl, hogy n finitalabh erőket is magyar szakirodalmunk <Ípoliisára es miivelésére . erkcntsc. Eze11 köteles

ségnek kivánl; némileg eleget tenni, midőn a llimaszomlmtou tartolt Xll. nagygyiilést>n 100 dara.h arn

nyat tűzött ki jutalmul a hazai gyógyfürdőket cs ásv~ín yvizeket. lárgynló legjobh monogrn.phiára. 

E pril} akérclésl>en Kovács- '. egyéni„égének egy továhhi ér<l('mtelJes sa.j<its<íg1t 1s ki1lomhorodik. 

Xemcsak a vánclorgyiUések iránt való énleklöclésének akarta tm111jelét adni, nemc,.,ak orvosi irodalmunk 

érdekél)en kiváut cselekedni, de haszncilui akart egyszer~mincl hazai g) og) helyeiuknek is, melyek 6 

benne hű pártolójukat J,irták. Egyenlrn.tá ·u für<löhclyek koziil ö miutlig a hazai mostoháknak adott elsö-

éget. A fürdöigazgató ágok hálával is viselt.ettek Kovács- . ezen méltányos pnrtfogiísáért; és így a 

többi között az ajnác kői fürdőhelyen a gyóg,Ykútak egyikét .Kovác ·-kút·-nak uevezt•k el. 

1 61-hen az orvo~egyesületuek alelnöke 1 '62-hen pedig elnöke lett, s ezen elnöki széket hat 

éven át foglalta el 



IX 

.\z „JnökJ.:;„ m••„ter..:~géhez 1tt1 lll mindenki. nem minden elnök ért. J\oy:fr:-.- . imir hiaga11c.-ágáLan 

oha mr>rr u"m ingó i.enué„zet ~nP.l ÍOg'\'a i..: ~j1í elnük- \olt. mely uralni bírta a helyzet·•t akkor "'• ha a 

hullámok nrm -roltak 1•gé,J1:en .;imák. n nélkül. hogy tekint~lye s1ilyát érezt •tte Yohrn ~em . lefele· cluii

kült. Elnöki zékében iilY c-.nk tagokat látott maga elölt, kikuek cgye11jogt'i vélernenyét é meggyözödé

ét ti r. lte, mint --nját rueggyüzödé-.én Pl'Ö ·zako' nem hulott elkövetni .. \ \élellltfoyuyildnnhis sznhnd

tígát él' o]j híveu örizte. lllint mcgkü\'eteltr> a szoro tárgyllago siíg;ot mmdcnkitül. de öumnaától i-.. 

I~lt•llk z"ll"met ébre,zh•tt az e:5yldhPu, lllr>lynek tagjait huzgó tevékP.uy~t!gre ~l·rkentette. ElöntMk oly 

Sl1rün jel„n keztek. bo"y "~Ye' - kiilönö-:en klizcgé-.z-.égi - kérdé ek. pl. a 'altó- é:- mocsárl:iz, a po

kol var { bnjn„eny,· Mrgynlá,.,ftra re111lkí vlili ülé-.eket kellett tartani .• \z egylet t:ut\Qmiinyo~ m11küclé ·n í~,. 

minilig narrynbb ~rdeklúdé...t ,~„ ti~ttvágyat kPltett saját tagjainál. éE' cmrlt1• tl'kintélyét kifi:.lé l\o\':Íes-" 

l'lrtiik„f.21' :\Z OT'\'OC:ecT\'let tfütéuct {b~Jl 11 l~u·szehh la110k errnkét tölti he. 
~ J ~~ 

fi.:z„n hizalonrnyih·1í11nhí•mkhoi, a me•rtisztdteté ·ek és kitüntetések l' kUlönliiiz() nemeihe:t. e ·atla-

ko:1.0tt az uralkodói kegy. 

1 G9-licn Balus"a hnlóla nt:íu Ú FPlsége a kir:ih Kovácsot nen?zlr. ki :iz országo kcizegé~zség- 
Hg) i tm1á1•, r•lncikévé. Hazai \'l'.'\znnvainkat. igén.w•iuket ~s qziik„églt•f einket izrfll 1zre 1sm<>l'Yl', ho-.sz1í 

ÚV •kf'Jl :ít Ql,t>l'ZPtt l11i hpa..:1.tafot tit t:llinyiisr>n 1~;:; haf hntÓ~:lll értékc•sÍthCftl' kiizegé~zscgiig}iillk s1.eryezé-

t•t1é) ,:,.. rl"111lezi':.;;r~uél. Tet fleM ,qénk részi vett azon hizotts:ígh:m is, mely l 71)-bau az Pg1~sz ·e~ii<ryi t iir

\'l•ny ki1lolgoi1í„:fr11I hizalolt m"g. Ugynunzon é\'l1en az újból alakult orE'z:ígo. küzcgc:-cégügyi tun:Íl':

nnk i ci lf'f t elnüke. \ köz"~ész í-gü,ry kiiriil szerzett érdemeinek eJi,mPrt{-:r.ii.l mrír l tií-beu a ill-n<l 

o ztnl~ 1í vn ... kc)ro1mrt>n1l é:- a királyi ta.míc ·o.-i l'Ím ;íltal lett kitüntet rn, 1 1 :"i -lJC'n pc<liu· mini ... teri ta111Ícso~i 

1•Í11ll't c•s r:rn~ot ll\'1•rL. 

l\ov:í1 ..:-, snkolclnhl t11 vékP11y:-égének ~ülypontjn. mindig a kúrluízhan maradt. .\.z el<.:Ü sehé·zcti 

„ ... í'.hílynak üjj:inlakit:ísa az é) c:r<leme . .M:ír az &0-es évekhen ki· J,orl:u1i muzenmot alapított. melyet énlc

k" ké„zít ményckkel. ritk:íbh kórc·.;et(•k rnjzairnl folyton iparkodott gyarapítani. 

l1\io1·\'osi tcen1löit pélrla ·zprii lelkii,;1nerelt•sséggel végezte. Pontosan jött Osí'.lály<íra. hol a szok;í

o iig ~fr11t11k 1•li11h~zé ... e ntáu a l111 IPg<'kl·L l1ítog11ttn. i\lég a 1egkiselih he;natkoz:íst. sebek tisitít:ís:ít, ki>

tözf. ét is lll:q~n n:•r•'Ztf': ·zem ·lye,cn :O:?.erzctl mngiínak tuclo1míst mi111len hctegt.!nck :ílla.pot:iníl A htlo

gatrí ut1lll n zlik, :ge" miitt~t.ek"t Yé~~zt1• . 

• \ 1111itö-11éi\•entl !kek intézményl' c·gynt~miiukuél csak ai ötvenr>' éwk \'ég1• Óla :íll fenn: Ková(·-.-~. 

teluít rnütö-ukl11v1:llnl nem J,irL 1 '" aért, ki merné ta<raclni, hog\' miilci rnlt, - (' néne ér<lemt•-<. A mit 
0 • 

Ko\ 111·~-s. hnnninc ,~yj miikö1\1:..:é11<>k ,.c~gere1huéuyckéut :íllíthafoll oiln, arni ,„„ak a miitöi .·ajáts:ígok. 

t1•lwtségck ,:, kellt.!'kPk hi:íuyuélkiili umn eb zege képe:', mely ok}eyéJ é · liivntalos cím uélkiil i érvé11yre 

jnt, s mt lyuél fogrn l\o\:Í1•s-, '. lmz:íuk PbÖ :;pb1:s;1,ci köziitt foglal t•l méltr'.í helyet. 

l la kidlcí tPc•lmikai ll")'l'. ség. b:itor:-::íg, a legbouyolódot tnhh ,·iszouyoknak gyors é:-; h"lyc•s ft·l

l'o•'rt n p:írosulrn azon nrngalom111al. mr.ly a legkényesebb lwlyzetlll'll is t:i11Lurítlrntla11 marad. lm eien 

hd11j1l111wk liizto ·ított:ík mütél •inl-1. 1•lÖrt> .~ ... közn•lleui.il a legfönyc:whh =--ikPrl, lÍgy cieu te}H't:H:g"krn·k 

ki; zi..ini l\(1\'a1 ,_ . azt i-.., Lu!!\ a llllL'\' klii'.fö1s ~ .... nél. orszárr"zerte, a 1P"s:t.ere111·-.é~1·hl1 sehé,z híréhcu 1íll0Lt. 
"" 0• D 0 0 

. \ kurha1.hau Yégtctt mü eh•i111•k -.záum, éveuki11t m1•!.!kö1.nlíLé az 1•zr ·li; ju::;o, iiué r1.etlel utalha-

t Ü kli)iiucj ('Jl kiizp) atJll '~l"\'lll • „zé 'Cl'I', Dl •lyck :iltal majduem wryn11a1111yi embc:rélPlC t Ult>UlCtt lll •g a 

hizlo lmliíltól. ~li11i11·zc11 f '11) • er1•1l111e11yckcn c-.ak a gynkorhí orvo-i öriilt, tlc füunaguklmu ki ucm 1•lé

g1thl·ti •k 1\c•rnt·„1rnk :-zakm:ij:it•rt lrin:_!olc) h ·vét: cretlmé11yeil é_.., l:ipa,..zi.alutait lwlo1111ínyos közrngyonnak 

lt•ki11ht•, lll'lll tutltn ht• •mi azz.111, n mit tc•tt t~s ho)..{y tette, ha11clll cgytlttal a szakiro1luhuat u gazclagítani 
IJ 



iparkodott Közlemch1vei részint ar ~Orvo. i hetilap"'-ban. részint a J hóg_vá zal • -bnu, részint má · szak

Iapokhan jelentek meg . ..A folebb említetteken kívül, még n kövctkczöket. irta: 

_Vér- P viv,serv ritbibh nemei.· Orvn. i IlPhlap 1851, li. w. 

_A rouc olo orrfckélyek gvóp:yíbí~ a körii li lapasztalalnk ~ () rvo i If etilap 1 :J8, ~11., 2 ., :JO., 

51. . zárn. 

_.Johh oldali • ·tcnon-féle ,-pzeték ipoJypsete nz etnilns:-tott fn1yaMk n~g) lin11tás1Í\•al - Onosi 

Hetilap 1 il 1. ~. 3. ·z. 

-A pesti közkórluizi orvosok jP.1entése u kórház szük~égeire 11ézv1.:.· Orvosi 1f efilnp 1811:!, G. 

111 szám. 

-A gcgPmet ze. egy esete '" Orvo:-;i Hetilap l (i2, H. . sz. 

-A Johh fcl:s1'l nllc·ont csonkolá~a. ~ :Jfagyar orrn. ok 1~!t; tcrnlí~ zclviz"g'ltluk t:vköuyv 1 1; . 

„Zur Pharmako<l.\unmik cles .AJnper Miueralw:N;er~.· .l.1 it C'hrif't, für Nutnr- 11111l ll1•ilk111ule." 

_Emh•kheszl'cl i11. Dr. Bem• Fereuc fell'f t" 1 !') • 

~ A vi:t élettani te kintethen es kfiWnö~r11 H cigcl kni •1yógy,iz. - .i\fng,·. A ka1lcmiui l~rl• • ítö 1 ~.fi. 
cigelkai gyrígy,·izröl. ~ Hudapi>sh , 'znnlc'. 1 öO, 5 .. ti., 7 „ ". kötei. 

_Az orvo kar ál1amorvo tnui java ln t am11k ten<.'z1~se. - r.: _rógy:Í„'imt 1 s() i. 1 n. :-z. 

- P~ílv:.ízathirdPtés" 1 ti '..!í . . z. 

_A Bmlapc .... t i'öv:fro:i 7.t. Rnku -hoi'. címzPI t kihk1írh:fa l\t>y-:fr„-~P ie tém· Ew ln· tr. rnzet.:: l' n Jatt 

álló I. sehé:-z1 o 1.tály11ak müköllé. P 1"' i ·l.1 í5 é"' 1 ll1. évlieu. • Kiizli 1'.r1·--e1 l~rnö tr., fn11wt-.z1•tii áhr.íml. 

• okoldnl11 elfoglaltsriga dnciírn Ko\IÍl' -•' ns?.tnl_rrín ,..z1•gé11) IJl't~gP!mok kornil dln!.! i" r('11<!Alt. 

Ezen re11<lelé~ in• az orsdg IPgt;h·olahl1 \"Íclékérol kiiliinii 1•11 \';Í:-::ír idej1•11 és ... zi, 1 lv:í11 11apju küriil t.öruc

gesen zn.ránclokoltak a hct<'~ek. kiknrk sz:íma h.on\,· ... -1 ' . l\6rl11í1.i 111íikii1l1:,f' nl;1tl maj ln •m 50,0 111-n· rtíCJ'. 

De szorgaln1nsnu 1•ll1ítogntlak e'l.c>n re1alelt~:eln-e n p~tl.nn·1~C7zt•tt on'•J. ok é dtl •ki '1•111lt.!~1·k i ·1 wr>rf ha 

cgyré ·zl már n ti.111Ptc>k1wk gyor~ 1·soporlo ·ítúsa é h('ly1•s mérl"w~lés ·, n )p, .rnt kiiv••tke;d ·t~„ekuek zl)

ros logikai ij: zefii~gé ·1>ué1 fogyn igeu tmml:-ágosnk vnlhtk. 1íg~ nuí ré,zri'il K )\':tc„MI, ki n 111uo·yar 

népnek go11dnlkoz~í:..n1órlját. ~znk:í nit. 1lt• m1;g elliit1qt•t1•it i nlapt1 ni1 i merte, ·p,>11 11 7.l'll r •111lolé"1'k nlkul

máYal IPhPl' tl me~tn1111hri, miként Jr„11 (~ hetegekkr·l, kiilii11fo1eu 11111g~nr pórral huu11i. 

\ "egt~lytker1„„öknil. mPlh•kes. tekinteh•k iíllal 111•111 fo._z,·l~czetl. ö;::ziut •:-é•-rr,1\ tnnu„kocló modora 

ált-0.li mi11dc11kor hiznlmat kc•lf etl, ;:: ha a mug:ína~ 11korlnt\1n11. dk ~ny1•z ll'lett Jiptegek 'Zt' z11h Pit ziíndé

kosan nem Jé1klgPUc>, tí~y H kórh1izhau. a szPg:1~uyel1h lll'tf gck . or 1ít. inínynkhnn tnuu,1t• 11 ju i111lnlal.n 

és :dvély'·~si::ge áll ni Wrc·ke(lett eny hitem. \:1. ütlUlükel llC'lll ril1\1Í11 1'd ikülh~~'.-{1•l l1íltn 1•l, hog,· u1h•löhh 

hazatérhe Seu1•k, UZ :Íltala C~ouki!n(fakaf pP1licr kiiJöuij~ go111Joz1\8aha logla. f!._nJ, f'~J "ikCl'lll'k teki11l-Ofte 

volua, ha m~rnkón hag~ hík volna. P} osztál.' 1íl. s 111érL f' s:r.;11.rnudtí ii.' om,1rt>kok1111k 111esl<'rség-o~ n;gtngolrnt 

ké zíUelett. f\lesterQéges vegtagok hes1t·rzésén· nl,nrtn szu11111 mujilnu n.' n•t1líj1ít k hu - 11~ ug.tlomha 

lép .. A p1hemii uem lucló leHke11yM·ghöl - ih'öl- 11rngalo111h11 mmtl, s kNlv~1u• tPn-1~1 ueu!I'. sz.hii i'.11.

vegye tf·ljesíté. mi11iiu n llC'k1 j~!ro 11. ngcl~int e célm f(.lnj1í11lottn. 

Kovács-1' .. kihc11 füle mnnknkerh lakozott. l~" ki a h~g,~lcnkl'hli kütelesse~énetlöl \nlt :íthntm, 

ünnepPt é, :-;ziiucll•t tH'lll i~mert. Csal„ az 11tolsó évrklic11.111itlö11 1qeiinL'g1•i m1ír t•1·nyl'1lui kl'l.Llcllc>k. éln•zle 

sznhuthi:ígi<lrj<~uek <'gy ré :1.l-t. melye1 ,~idél,eu, ~~ 1•n11eln•i l..iirehr11 tiilt;if t. 

f 'sod:ilkoznunk lt>het-<'. hn miml<'zN1, a gnh:i:yg~ nkcn·lntbnu olv 1lö11tt1 té11ye:1.c'.;kként ~zert>plö 

fn.Jnjdnncingoknnk t11rs11ln<ia nlfn) l\,!l\"IÍCS11a} hetr.}jPSt•1lP(f nz, !\mi nem g~nknm sikt'ri\}, ho~.\ a ki1Zjlilltik 

i;zolg1íl11liílut11 ilnrnu~:íuak és híré1wl. 1s 'l:t.olglílhtlull? 
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Alig volt hazánkban orvo·. kinek ne\·ehez annyi reménynek hite e atlakozott. kinek kiváM 

tehet.8égeihez annyi bizalom flizódütt Yolua, mint épen Koníc éhoz. Ügye· é· szerencsés or\"Os híréheu 

állott ö ország zerte, kinél segélyt kere ett a napszámo . kit hizalmávnl árasztott el a hir·ndalom ·zíue, 

java Közkedvelt.ségéröl t.anu kodik a Wbhi klizütt azon körülmény, hogy 1 ti4-ben, midőn a magyar or

vo ok és krm · zetvizsgálók X. uagygyülé 'tfre Maros-Vásárhelyre ntazott. három napig volt kénytelen 

Kolozsvárt idózni, hogy a nála nagy inmhan jelentkező lletegeknek rendelhe· en. 

A magángyakorlatban működé e nem ~zorítkozott a ~ehé ·zetre. alig nl\ílt el nap, welyeu mint 

hel ') ógyá z consiliumba nem hh·.Ltott Yolnn. 

Könnyen megbocsátható hfi zke égét lelte kiilönösen abban. hogy a társadalom legjobbjai. ~mam

forfiak e tudó·ok, költ-Ok é müvc zek üt ti ztelték meg bizalmukkal, az ü kezére hizták te~tök kisebh

nab')'ohh bajait. A legnagyobh elözékeny éggel é készséggel kezelte a nemzeti ·zinházunk tagjait még 

akkor i , midön már megszUnt ezen intezctnek orvo,·a lenni. 

Azon betege, ld a zú lcgtaláhíhli értelméhen legnagyobh hetege volt, az - De;ik Ferenc volt. 

Kt>zclése köriil önzetlen ragu zkoclá t e fá1·adhatlan önfeláldozást tanu ~ított. ágya mellett - b:ir a kö~z

vcu) es füjdalwnk vclöLou rázták mr•g az ö tagjait i~ - éjjeleket WlWtt. hogy mindent és rögtön megte

hc en a hosBzú tu :inak t:ll) hit.._. érc. 

Deák Ferenc e kegyelete ápoln t határtalan hizalommnl nszouoztn1 melyet a leghango ... ahh ajánl

gut i ok em birtak megingatni. 

Legiu.lµihh é i mételve a hu on zenvi kezelé~t ajánlották l>t•iikuak, <le az . öreg tii·· híven 

rngn ikodott igaz 1Jarátjához 6s házi orvos1íl10z. „N ew a rentl„zert, ügymoud. <le az emhert nézr-m mt•g, 

kirt• t•gészségemct és e1l•tewcl bízom." 

1Je1ik hahila utilu, Kovács-:-\. a nagy hazafi hosszas é~ iinfel:íltlozó kezelése :iltal ,zerzett énle

rueint k elismné. elil oly féin·p · J, i tUut••té:sek ben részt sült, a. minökkel e Hitte orvos métr nem clic ... ekclllll'-• J 0 

tett. A kiriily :-zt. I~tván rc1Hl kis kcrcsztJl-vt l adományozta mt•g öt, az orsz1iggylilé~ miudk1~t h;iza pcdi1r 

hnlairatot intézett hozz1'í, melyet n lJcák végtiszteletét ren<lezö hizottság uytijtott ;lt 111•ki. Ugyanazon 

nlkalomból Budape. t fö\'nro tönényhntdti:igi hizottságának kühlött ége is tisztelgett u:lla. E kitliuteté~„ k 

ft•lctt iiröml\ket h.-ifojezendök, a kó1·hnzi föorvosok testiiletileg jelentek meg Kov;Íc..;uál. ki a hozz:í intézett 

fülvözletre Íg) uyilafkozott: „0 ziutf.n megvallom, hogy a legfel öbh helyröl jött elismc1·é· sztímo j"1e 

uem h.Lgyott ériutctleufil 1 bár a nélklil i 111egjutnlmazm érezném magamat nzou tudatban, hogy n mit 

t<'tt •m, azt uz ügy iránti igaz !'IZCrctctlH'il mindig örömmel cselekedtem; de a mi legjobban ~ ik, n mire 

hl\szkt• le zek vcgcíriimig, az p1ílyatJir. aimuak. valódi biráimuak efünnerö nyilatkozata.· 

És ez igaz. Így szcHva, ajka nem kérkedett olyannal. a mit szíve nt•ru érzett. Kov~ícs- '. piil,ratár

saihan csakugyan biráit látta, kikm•k itc1etét, mint a legilletékesebbet. miudenkor tisztelte. lnuen az, hogy 

t\gy nz orvo. i gyakorlatlian mint a nmg1ínélcthen min<len tettével o<la iparkodott hogy az it1~let kc1lvt>zÖ 

legyen. Kov1ics-~. jti l'olleg11 volt. 

Collegialis imlulattul viseltt"tf•tt a. fiatalabb pályat{tr:iak ir:íut i ·. kikuck nem ritkán hizonyítottu 

lu~ barat 1igo~ hajlnnuít akkor, 11 midön tarsnd11lmi tekintelyénél é lwfoh á 1i111il fogva öket tiimogatui cs 

pártolni volt .Llkalma. 

A mugánéletben i · gyöngéden őrizte a barát ágnak kötelékeit, melyek öt közeletiiuk zárntaln 11 

jele érni u leghensüh!J ,; ionyua füzték. V1&ltozatlau vonzalommal és hü mg.1.'lzkodá ... al vi eltetett mind

azok irunt, a kiket hu.rábngába fogadott. 
u• 
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Ko~ ács- '. boldog családi életEt élt. Családi hol dog8ógának tiszta ege csak két gyermekmek 
halála által borult cl. De a lélek meghir sokat, ha búhnn osztályos tár akat lel. Kovácsnak szívet csavaró 

fájdnlmahan osztozott neme lclkil neje, ki többi gyermP.keirc mutatva vípszt és enyhülést szerzett neki. 

Bár maga szíve en idézte fel maga elé ifjúságának Homoró emlékeit, 11gy végnnpjaiüan m6gia végtelen 

jól e ett lelkenek, hogy luitran :r.egezheti tekintetét e aládjo jovójére, hogy gyermekeinek ftOr&n, aggodal

mának tárgyát nem képezi. 
Dacára 81.0ll sok erkölcsi kitnntetc nek éti jelentékem anyagi kárpótlúualr, mel lyel a ora bó

keze öt elhalmozta, Kovncs- • feje azért mámorba nem zednlt 11 to ~ uvhe m leg nál öv m k 
haratainak bizalma..• korében lf.'lle meg a pn87.t in emberi lét air.ou földa éti n t, m 1 gyednl kei ak 

a súvnek Jegrejrettehh zngnt is megelégedé 11el kitölteni, de mely t 1 g 1llog >bh ti ny a a l gzajo

sahb pompa sem kupes belyett('síteni. 
Lelkenek - nem küzunpi - ereje mellett, meh c5t mindf'nt tt1mt t mmdf!nt ID• gt.enni kép té, 

Kováefot pályafntása'brm bnt.Blmn nu t.ámogattn a sors, mt' lvnek kiváló k gyen ,. volt. 
Hl\ mamtlt hozzá onin még irja szálén is. Megóvta öt a v~n t gn«"k t t~t gylitrö kínjai 1. távol 

tartotta tőle n vénnM lelki t-01npul agnt Megengedte, boi.r~ bivatá.sa t IJe a e k • 1 n rögt n h 1-

hasson meg. ~ 1.eml••n CH nrgetve kön-Wlt.e t-Olr n tA•rme r.Pt aP. ntol • T m t. Kov - • ngerlm olt 

kénytelen ama végz~tnek. "'"h lvel múok 08) l'hen olv gynkran r rh állott. 
l<lott legyen e m 1 eke, melyet luiló.R ke~t lett 1 5n ivnd•:Jc 
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KATAI GÁBOR 
ÉLETRAJZA. 

lh. Zt. IZY nA11.·rn1.-töl. 

Néhai l >r. Kátn1 (:síhor <>klPnl1•-. or;os és gy1így. zer;~7.. í'.i\letr>tt Xa~\ -lúí11-Knrra~on 1 ~n-hcn 

oktober luí J-ik uapj1in T\ ,itai f:ábor 1:._ \"inu.· ~nra mai: élö ~í'.üleitöl. kik 1111•1) é-. tmtó~ g)}i-.zuk trrlw 

nlatt ma :;e mo111lhatnnk "~'·„l1ct. miuthog) . :-ína ruPgyek az úu fiam 11bí11 :1 kopor úbn." 

zülfli kor.ín mlták Knflli 1 :1ihort i kohíha, ~ koráu ,·eUék 011n:m <'L Al):ia éjt, . egítségiil akartn 

hn wnlni - mih Jyf l'"ak }1">}1Ptctl - ll föl<lrmi' elé, munk:íja kiiriil. 

[Je miut:ín kitiint ho•') a 1rn1.d1ilkoclá ... ra eriitetett füí s• zánta11i, ..;e ,·efni nem ,zer •t, haiu•m 

e« 'P-dül r nk a köll) vet -.zer<>ti 1 zlil i licle.-•g) cztek. hog\' a gycnul'k 1 l;J-hcu a kan·ngi 1 ry<l~y-.znrt:írha 

11 olla) .1 óz:-.-.t tulaj do no hoz tnu11Júk ~p n hel.~pjcu. 

Itt akadt K1ítui 1~.thor azon iis,•1>nyrc·. mclyt>u ii11nrn!!1it míivch·e .. folylonn~au haladva. lt•lke n 

tudoWllu) O-. n•r f(.gkijr ~l.H' Pllle}k1•1\Ptt. ,zp lJt•lll(' a neki "ZiÍk:'.oé~('s t~ÍpJ 1íl1~kot megtn ):ílta. 

1 '-bnu ~) ó~y zer :.;z l"tt. 

1 ~, J-l1c11 J>e.;tp11 a ''\'(J!.!\ -iz~rés;(c•t hall!!alói közé heiratkozva. ott az P.) 'Ö évet elvéct1•;dc, a ~-ik 
w • ..., 0 

t~\ 1• }'l'llig B1~ "<:l1Pll l üfü~. lio \ a t ll 11 ioJ 'llUIO( IJcfejt'Z\'(', S yjz.;g:Í{nf ait - a ( a.n:Í rkar en~<'dl' Jtuévc) lati11 

nyel \"l'H 

. í'.ol1111khau. 'l'i za-Fikc1le11. '~"llLC"l!ll, mint oklcvt'l1•" !!\Ó"\""Z"ré z nPh:Íllv éyj.-r szolrraltn az pn"YC • o. n o r:>J 

g)ógy z •rliír-tulaj1lono ok érd1•k1~t. <l1• J„Jk mrignyn~ní~t Jll'll1 tnhllt. h111wm tiihb taunl1í:- ttlli11 é1rctf, 

1íjuhh isnll.!ft't kre :.zomjazott. 

J\ntni nnLor 1•lhn.rvf:a n 'illéki g' 1)gv-.z1·r'=„z életét. 

on•o. t~mhull rntounk. 

:'ok f1írad~1Í''!!'<tl lt"'lwttc uu•g 1'7.l a lép=. t. Elü~zör ér11 tt,égi Yiz~~1ílntot kcll1•tt {1·1111iP, azuhíu 

1111 •rélh tt>:-; =t ucH•lö- i11t •zet1>klH'll ~ magiinluiznkuál tPl,ie..,ítdt t1111íi6 muuka :íltal hiztosítuia. 

1 ~1i -lw11 az nkknr megiwlult Orvo-.i hetilap ;-;z„rkf>. zté-.i ir0tl1íj1íha11, mint ~6 c•n•s ifjn irótollaf 

fogott, lel.rltP ir1íi munkrí srí~:ínnk i'é11yN1 nlnpkönH . .l\fi1Hle11 ·or:íl.úl m1ír akkor is z1~1e. nl\'a-.olt<i1íg. 

lángulo huznsz •retct 'u~áriotl Id. 

l ~' -Lau l1clép1·tt u kii'. rnag)111· h•rrné zC'tt1ulouuinyi t:fr .... 1tlnt n:rnl1•-. tngjni -.oníha, kik üf 11.,t iO-

l 11m del'•~mbl'I' ~11-én n bfr,ulnt mn-.odi k tit k;iráunk mcgv1íll\:''l.Lotl~ík. 

l\1ítni ez i1lötájou a i:'ír„nlnt kfü1~ \'t:íriinak r •111lez1:s„ körlil ig-1•11 llll~\· é „ikeri1
' hnzgnlmnt 

fejtc•t ki. 

l :-..1;) -hen 1)n•o:-;h1 dori okll·w~l •t nyert, m •lyrn•k m gsz •rzé év1•l <'S11kJll•111 ·~. iclühi:-11 a X ng) -

1 unol, öt k.-.rm„ti föorvo nnk m ·g\'nln ztoft 1k, rui1lóu arr1;1 érte~iiltük, hog) .klc ifj11 l'öorvo~uk i nw

r •leinek hő' 1t ~--e y~rrett ktilföldi ub1zn. rn C'gy é\-1 znhail a•'i1l1~t kér: 11cm1· ak uem 11:ítoltnk út 1•z1•11 

di" l'l't tt.1 tür •kw• l=heu, hn11cm :!UllU frb1)·i 11tn1.ft..,j "''!!1..•I) lwn n~ zc ít1•tték. fí'olytouo tmntln11í11y<n:ií 



XJV 

mellett időzött .A.ug1iában, Fraucinországban, Svájcban, s mjkor haz~iáha visszatért. nem fog1alhaLta el 

földijei körében a kerületi LiszLi főorvosi állomást, mert itt.hon nem volL úr már ekkor az a politikai 

helyzet, melyben öt megválaszLol ták, s mindazok, kiket a 61-iki lelkesedés az ügyek élére állfliott, fe1re

vonnlt.ak, s a chmerling korsz~Lk lehangoló hatása alatt tovább virrasztottak azon hazafi.di gondok felett, 

melyekröl 61-ben azt hitték hogy eltemethetik őket. 

Kátai Gáhot· 1 G~-hen Karcagon a magán orvosi gyakorlathoz fogott, kevés zal1ad idejét 

irodalmi munlni ·ságnak ·zentelte. Megirta a hudapesti gyógyszercsz-testület megbiz<ic;nbol a ( :yógy-.zcré

szeti tudomány alapvoualni címü mü zámára, annak N6véuy-. Alla.t- e · .\...'3Váuyt.rn 1.amü rJ ... zét. ezután 

pedig a magyar orvosi könyvkiado társulat tagjai részére lefordította. Niemcyer Felh ~Ré ·zlete kór

é gyógyta.nánakw TI-ik kölet~t. 

1 135-ben Pe ·Lre kölWzöbl, minthogy ez évi jaumír 11-en n. kir. magyar természeHuclomnuyi 

társulat öt első titkárának megrnla::;ztoLta. )lint ilyen roppant füradsaggal ö-;szeiíllítolta, illetve 

megirta a kir. magyar természel,tudományi tárnlat 25 évi fenállá ·áua.k történeté!. 

A 25 év juhila.c>unrn véghemeut 1868. február hó 1-éu. 

Ez alkalommal KáhLi remek emlékbeszédet olvasott, fel Bng;ít Pál felett, <i ezen mÜ\"'Óvcl ;; a lllak 

elöa.l1ásával telje, eu elragadta a közön éget, mint uundenkor, mla.hányszo1· e ak ·zonokolni alkalma volt. 

ezen ünnep1·lyes nappal pe ti e1ete ismét. véget ért. Megint Karcagra költözött. hol r.í . mint ni•rnu rn 

közakarattal megválasztott töono ·nkra, a llere1r ~agy-Knnol.. mar 0 hónap óta ren1lületle11 ragn,zk11d1i-<

al Yáxakoztak. • 

Közhivatali :'lZékét ekkor, úgymint 1 ü -hun tavn 1.s:r.al elloglulnín, a.zt egé.z lml:íhiig \ri ·elte. 

Ez évben érte az a kitüntetés, melynél fog-rn az orsiágos kiizegé zstÍgi hmái·s rr.n1lkí viili tag

jává let.t. 

ti ugyan csak ez evben \Íselte a magyar orvo-;ok e · Lermészet.vizsgalok \.II T - Egerhen f nrtutl -

11agygyülésén a vánrlorgyülés titkiíri hivatalát. 

1869-bcu szeptember 2.)-éu házas. ágra lépett nP.hni Poro ilai Lá-.dó, Debrecen v:irosi tarnics

nok műveltlelkü leányával Karolinnal, kit hosszas, úlyo:-i beteg ·ége nt<lu H>l7. maju„ hnviíl11rn tt•melett 

el. Egy gyermekük marn<lt, 1nbriella, ki ma i · él. 

Az 1873-ki cholentj;írvány a1kalmával az akkori magyar kornufo~ .K.1tait Pc„tmegye, h.eesl.emet 

város, HeYesmegyének tiszántúli reszere, u N'ngy- e K1s-Ku11"<tg e Buké ·megye terilletére korwn.nybil.

to ul nevezte ki. 

Ezen roppant fáratlsaggal jaró megbiz<itás kiltiu() feljesilese utún ö Fel ·ége n koron1is kiriily 

Kátainak legmagnsnJ1b elixmel'é~t>t kifejezni méltóztatort. 

1874-hen a rnngya.r orvosok és lermészeiv1z gálák Oyi'.h·bc>11 linrLof t. nngrgyülésén az alelniiki 

tisztet tölt:; be. 

Ez alkalomra .., ls.merettei:i<>sztö az orvo i é lerrné:-;zet.tndouuhtyok kliréhöl „ éÍlllincl egy 2:u 
lapra terjellö miiYet s kel füzetet irt. Egyiket „a fertötleuiW :-:zcrek és fertötleuítés értckéröl, „ uui 'iknt 

.az orvosi tudomúuy jcle11 iniuyaról.- Klas. ikn magyar. ·a.ggal irott, eszmékben gnz<lag mű minc.l. 

Már 187 7-heu füítai cldc;t veszély feuyeget Le : hivatali fogln.lkoz;Í ' közben gnl ai.ite ·i rohamot 

kapott, mely azonban l.artó: uyomoknl maga nf.Tin uern hagyotl. 

1878-bau febrniir :H-cn sorozás alkalmaval Kmi-. 'i.c>nl-~l:írtoubau i métlöt.lött a gnta.llte', s 

ekkor a tndományrn, haziínt egyidul becses c1etet négy nap alatt lrioltn. 



Kátai Dr. lfray Jó1.„ef vároi:i fóorvo:-; harátjnnlil halt meg. Temeté:-e a megye é:- Kar ·a~ váro~ 

ré zvélí• mellett 1 i -ik évi martius h6 2-áu Karcagon ment végbe. 

47 év t élt. Életét azon orgunicu~ ~zívbaj rövidíté meg, melyet P1h;slmn lefolyt heveuy iznl~ti 

csúz után kapott. Ez Qzolg1Htatott aln11ot a korai gntnüté n>. 

Mintegy 10 ezer darahb61 ál1ú értéke ... klinyvtárt. tekiutélye:-i címertani é:-: orrnsi míbzergyUjte-

ményt tiszte~sége. ingatlan vagyont h11gyott maga után hátra. 

Emlékét a dP.l)rt!ceui nrvo...-gyó"~'szeré ... z-t'gyerulet, mel~ nek tagja Yolt. gyászünnepélycn emlék

be zéd tart:i"a által tLztelte meg. A hazni lavok közül i ... nehány melegcu emlékezett meg ro1a hahilakor. 

1'~mlékkö nem jelöli -.írját. 

Ila ilyf•u je}ijhié nzt : rá 1 hetnt> írni, hogy Kútai rábor halálával c~y. Akadémiánk által wellö

zUU tudó lmg) ta itt ama t.'Ír~a ág p}j nwrését. az ékes::;zólá~ és ~znkirodulom egy fáradhatatlan bnjuok11 

lcpf'tt le n küzdök terér1il. t•g_r f1{rfi zfr láugoló hou::-zerelme aludt ki, · a magyar orvo ok é termé..;zct

vizsg:ílók 1•géröl t•gy vi;zérc. i111lg fotott le .... 

.1\ !dott lcgy1•11 ~ huzáhan élö emh~kczete ! 



A magyar orvosok és természetvizs~ók pályakérdése1. 

A magyar nosok és term etviz&gal k kp. áll TlilaabJWl a 

alapJán, kövctkezó pQyak rd k megf ejtel~t ttlz1 k1 : 
1. E16terje tend a hadnkhan hon kele ny r (Uithru: 

bnnculw) okainak tapRB talati adatok n m6n v 1 me 
Jutalma <lr. zurmá.k Vilm adomán,Yllh 1 200 frt, a p yamnn a 

évi jUJUua 30-áig tcrJed ugyanez vben tartandó XI ik nagrgyllJ 

J~ek a jutalom is daitéltetna. 
IL Megiranclo a1 orvo 1 tudomány Magyarhonban ej l 11 n k t rt net legr 

gibb idót61 a mai napi . 
E pályamunkában kOl n n 

bijk rok (biml m rigvv p , bánv 

orvo i kutatúnak alapul an agul lgáltak 
kedések kGrill • mit b 1náltak r i 1 deink 
az o"ou gy gygyak rlat. mik pen fi !Jl6d t 
ujabb élettani gJ ógy r.at1~ va.uon hazai r 

Jntolma r Po r Imre ad nanyál 1 
Sl 1g rJed 

m. k 

jutalmaztatni · nur n 
akarnak hogy azokat l S iki apnl 1 i 

mány'h Dudap tr b küld ni 1 

m senek kizlin 

Dr o•4 óz r. 
elnök 



ELSÓ RÉSZ. 

A XX. AGYGYÜLÉS ALAKULÁSÁRA S MúKÖDESERE VONATKOZÓ OKMANYOK. 

r. 

A XX. na o-ygyiilé ti. zti :kara. 

El n ii k ö k: 

KOVACS JÓZ EF, az au ztr. e-.. Lil1Ó :„ F~reucz J6z,ef r •ndek e-. a :-zá..,z kir .\ lbert reucl ki -
ker1• ... zfr" lo-:-a!!Ja. orvo-.- :, ,,•b<l ... ztnclor. mütö ti' ,z.ülé.,;zme„ter. a ~yakorlati "L ht. ,zt>t ny. r. tan<ira: .i 

"lJ,: ... z "iÍ kóroda · „ rnütöintéz t i•1azgat<íja: a budap -.ti or•o„j kfünek t•lnöke, az or. iagos közegé"z égi 
tmufo„ ,: ... a. kir. Qrvo e•rylet rt>lldf'' é:::> a mai.ryar orvo-.i künyvkitHM t<ir nlat igazgahi és alapító, a jász-ki1n 
kt>rlih·ti on·o ... e!.n·lP.t thizrh., a kir. m. természettn1louuí11vi, ~~ tiihh tnchí..; J hnmam tikai t;írsnlatok -· . 
ti 1.tli. ,;, n nde ... tagia, az "!.!)'~tem 1 1 ~ )-iki tarn~vhen volt rectorn. 

Dr. JEDLIK ÁNYOS, ,z. Be1ie1h•k-n•n<li pannonhalmi <íhlozár. kir. tauá1.;. o .... sz. mm. é..; bök észet-
1 utlor, a k1,1::rleti term "•zcttan 11y. r. t~mára, az l . termé '?.ettani mű zertnr igazgatója; a m. tncl .. \ kaclemin 
ti zt.. n «yuma ·iumi tanarv1Z~CJ".il<í hizott ácr t! ... a kir. tn. t~rmé ... vttU1lom;inyi t1ir ·ulat alapító tagja: az 
t·i~n „tem volt rec•tora. a h(i}(!„,~ ... zcti kar \'Olt dt!kánja . 

. \ l1>lnökök: 

.'la n~ú 'l'h aclar . ... z. mm., büJc ... c„1. ·t-, or'\"'o ... - é-. -..ebé-..zt utlor ..... 1.u 1'5-.zm tf•r. az 1illat- .>-. Ö..;~ze

lm 011litó bonctan .1) ••.• n?. un·o-.i karnnl a ,zij\.-ttnn uy. rk. tanár.l: az illlattn.ui é..: ös-:zeha-.oulító 
liouctani intt!zet t!' crviijtt•w =uyMr i•1a:r.ir1itójn: az or ... 7.<Lgo.· kfüoktnfá,j tanác ... tagja; a ru. tn<l. Aka1le111ia 
tPrm ~„z,•tt mlonuín ri á1111Tilló l1imt t...rig:ínak, a b1:r,i ;íJlat- é. növéu)·taui bír„11 lat . a hn1lape~ti kir. n n·o ·-
1•gy J„t l"Pllll~s. az 1 r,z,igo" ·g1::,zs1~11ligyi rn.füíc' renllkh-i.ili. a gymuac:hmi t~rnán iz„uáló hizottsiig t:tgjn, 

kir. m. tcrmé,zctt111lom:ínyi t1irsulaL váJa.,zt1111ínyi tagja :-. :íllattaui b1zott ·ág;ínak Plni;kt• .• \. ng-olhou lmu 
.i ~ lhiti ... h _\..;..;ociati11n for ach aucetnl'Hf of sr.ivnce..;"' kiiJ:-Ö m~ja, 1L h11l<'ses1.eti kar \'Olt 1lékanja. 

Lt•nho""rk .J(>7,pf, kir. t.:m:ícso..;; n svéd kir. \Ya..;a-, nz olnsz kir Korona-. s a he ·eni nngy
f•.i •dt•lmi lHl~) }dku J' \}upt't'Htl f. Q-.zt. Jovagkl'l'P zte ·e ·tlJ.: Ol'VO - l~S ..;pJu!szt111}0l', ,z •mé„z- é' :-.zÜ}t;COZIJlt'StPr; 
'' lPircí :, trijlJoul'tan ny. r. tau:íra ~ a bonctm1i int <z •t é" gyi\jt mén ·hir igaz•1alríjn; nz or•o--ka1i iisz.
tön1lii ii~yvezt>h)je; a p:íd„i ...:Miété antbropo' "' qn~ klil..,<'i ~ memhre n„ ... oi'ié· ; a pári ... 1" 1ciété anatomic1t1••. 
I! n {ru•'t on•o-.tár~nlnt. n prií 1ai c ... ehor-.záf.!1 " ci<•tn · Metli '011nn. a mlh1ch1•11i . 'ocid.1 · ~rnthropolorrica. n 
Uor"11 'Í so ieta itnliBurL di ,\ntropologia " P 1colo!..,ria compamtu é ,, cl qllln!!ynror ... zá~i törc~nelmi .>s r•1gé-
7."ti t1ir ... 11lnt ti,zcdeti; a bnclap o:rj or z1Í!!O" r :g~„zt>ti ~„ Pmb„rtani túr ulnt áll. n<lú ,·l'iln znnnnyi ::, n•ndes 

tagj '" az ö„rég~„zeti ;, ~mbntnui zako ztnly P.)uök"; a m. tud .• \kwlr>min. • kir. m. t1>rmé„z•1 th11lo
m 'uyi, n butlnp:. ti kir. orvo 1•gylP.t 1..: ... nn 'Y z 'UPDi t rm •„z,1ttu1lom1inyi .:-i • m. törtit=11Plmi hir~nlat r11ncl1'Q 



Q 

tagja; a m. orvo i köuydriadótársula.t alapító tagja.; a cs. kir. bécsi orvosegylet és u cs. kir. állat- és 
növénytani e()"ylet a 1nirisi 'ociété lle Biolo<>'ie a h1ii. · eli Hociété royal rle science médicales et naturel-o. , 0 l • 

les, a berlini. Ge elbchaft fö1· „\ ntl1ropolog'ie1 Ethnolngie uml l'rgP. chichte és a glittiugai tutlomá11y'ls 

tár ·a ág levelező tagja. 
Dr. Frh'alclszky J:\no. , kir. tanácsos. m. akad. tag. stb„ mnzenmi őr. 

'r i t k (l r 0 k : 

Dr. 'a)· Mór. iga:1galó tanár. a fővárosi bizoltsilg la!!ja. 

Dr. Plichta 'oma. Xógráumegye föorvo «l. 

Dr. Kur tr. Guszt:tr Y. eayetemi tanárse!!écl. a fnYiíro~ TY. keriiletéuek t'"kiidt je. o. """" • 

Pén'/.tárnok: 

8ztu1m G~·örg~-. fih árosi g~ cíg.'"szeré 'Z, volt or.-;;z~íggyii lt~si képvisel e';, a ffrnír11:<i bizntb:ig t ngja, 
töhb jótékony egyletnek Yálasztmányi tagja sih. 

Ell,..uiir: 

Dr. Gcrlóez~· G~ nla, műegyetemi tanár, uz állnmtutlnmán.ri Yi1.;;g-áló hizott..:;ág tagja, a m. Akacl. 

nemz etgailla agi ~tahstikai hizottsagá11ak la~ja stb. 

Le\"~lt:irnrok: 

D1·. Róz:-.a) .Józ..,cf, kir. tanác. os. a f.jvárosi i11tu.dek fÖorvo .... a, magyar Akncl~mia leYelezÖ fo.git~. 

a föorvo i hizot biig tagja, a1, izraelita kórláz hízott ~ág;h11tk elniike stb. 

11. 

A. 1nagyar orTo~o1t ~s tcr1ué .. zetviz. g·,Hó1t ~Hlaucló központi 'álaL ztuuíuy~ínnk 
ta0 ',jai 1 79 , 0-bnu. 

Eluök : dr. f\ o ,. ,\e ~ .T 1} r. :-- (' r tur. 

Alelnök : <lr. , ,,, a li cí .r 1í z ;-; e f tnr. 
Jeg-yzök: tlr. herl(ícz~· llynla lur. 

lll', n 11 1 !l (.' S k :l f f I ~ '/. ;t. 

El11ök : J> o o r J 111 r' tm., ,iegy1.ll : 1111 1· h h :i 1 t K :i r n 1.r lr. 

Autal Ueza. mtur. 
Arányi Lajos, tur. 
Bóuogh Albert. lr. 
Batizfalvy :--anm, mtr. 
llarhás ,Józ<;cf, hir. 
Bárou .J on<Ís. mtnr. 
L'hrl.er Korne1, tr. 
Dnbny 'Jiikló:-. t l'. 

l>ulucc;kn 1 lézu tr. 
Ferenci~ Alajo ·, l r. 
Fromm P .11. tr. 
( :cl>hardt Lajos, tur. 

If:u11n1 .r l >áuicl. t r. 
Ilnlá ''/. lMz:'. lr. 
Ifor hhaU l\arol,r, tr. 
. JPleuffy 7.oltán, tr. 

l\ c• l l' n .1ti1.sd', tr. 
hllüpfle1 Y1lmo .. tr. 
Kornls .Jn".~er, tnr. 
l\ n dz U nsztrh-. tr. 
'\Iüllc1 l\.1hu:i11 1 mtnr. 
0:-\éíth .\ 11Jert. tr 
Pntrnliiín.r ! :prgd\ tr. 
PI tl' h tn ~omn. lr . 

Polliík Liiszl >, l.1. 
Poor Imre, tnr. 
fü1kitu \lnjl) \ lr. 
Hóz'aJ .Jt)z ... el', lr. 
Hecze' .J uz..,ef 1 m llu·. 
:::liklo :sy n~ nla. mtur. 
:-;z;\ hó Dá vi.tl, tr. 



I l. Tcn11 '.:::cftani ·' iumC~:„fraj::i .::c1k: 

Elnök : dr. :-.; z .1 hó .r ._; z ~e f. tnr .. jrgyzö : 1lr. ~ t n u b .M ó r. tur. 

Hern.tth .J óz-.t•f. 
B ·rP.cz A11tal, t11r. 
Emich 1 :a ztáv. 
Fnvald„zk3 J.ín'h 

IJnx .\ dolf. 
r:('r}ó zy ( ;ynln. tnr. 
1 :"rlcfo7., • .K.írolv. 

"' 

Hnntkeu ..\Iik .... n. ..\loutedr!!oi \lb1'rt Fer. "-za\>ó .kz<:d, rnr. 
.J •tllik iinyo:-. tnr. S endtYic1 K.noly. tnr. '°'t l lb ..\I 1r. rnr. 
Kri1•, h .Jrino .... mr. ' a' ..\J,)r tur. zt·1pa <~yür•ry. 
)far!!o Tivadm·. tnr. ...... .. nzl <3uitlo, tr. '\.1 ntn-: .Muös. 

III. <h1:tla'úgi ~ ffl1·.:-udalmi ,,::a/:: 

<~ycir!!y .\ladár. ..\Iorócz J .... frán. Y'a1lun. l\1111ly. 
K orizmi~:: Lri ... zló. 'lí t h Kiíroh•. „ Torma) Bd,1. i~azu. tur. 
l\ Íráhi Psil. ' i 1i .\ lajo-.. tr. 

n. nt'gi~:eti ':al;: 

• \ ráuyi lAt]O"'. Ht•n .... zhun1111 Imrf' . 

1. A magyar orvosok és termeszetvizsgalók nagygyulésének alapszabályai. 

l\=lJ. 1•zen g\ ulc u ·k zcmcl\'t'' ] .... uwret .... é!!. orvo,i é ... termc,zettani i .... mcret •k. tapa.;;zt· lntok , 
UJ t 1lalm.1u~ ok. a nwllll\ ihen l··h"t é~e<>, ~l<i szó 1illnJi rö,·i1l közlc ... e ~s te1j11 ,ztése. siit a !!yül1~sek hcl~ é
n• k valtoztatfi„1h al. n hnz.ni ,.jdt'kPk hPl) heli i-.mertett: .... ,. i ..... 

E.z l'Yheu (l "'41.) t.nrtntik u~ynu c'.,.Y m;í ... odik gyiih!"', lllL~~ p •1li~ l'estcu, sz1•ptemher t3-1fo (. ... kiiv 1 t

hzö nnpjnil nn. jöv ·mWr' pe1li•.,. ,:y,•nkint t:„11prín P-g,· ... 1.1•r: 11;r,011lrnn 1uirnle11 köw•tkezü gyiilt!sn >k lll'lyét. 
ml'ly hrwíuk mnj1l amn. mnjcl •·me lH;p hl,, \'a~y fclhh j,Jwl.iklml " jeJi>,t>hh intéu•tekkel. nemkiillinl1~11 
kitiimi tPrmé,zettani ritln 1ig-okkal tli ... zlü YlÍro:-.a )1•lwt. 111iu1l"nkol" az ntol .... 1í •ryiiJé.;; hahírm:a111lja meg . 

• \ !.!ylilé re rnc•.,.jrlent mi111le11 tn~ n haf:írirlc'i eJcltti lnírom nap alatt mnu;ít a~ 1• v1:•,l'lt nw•.,.
vríla"í'.t:uhló ti!!y\•i,·önél . ki ··~y„z 1 r• 111i111l a)1>lnök "~Y <:Z1'111élyhl'll, s jt>gyzí;uél ·zemtHy11 st•11 hl'il'\':iu. 
h„J,•111i jr·tryt t kap . 

. \ zintA~n 1•lün• megníln zfott t•lni.ik a .ldllizi)1t 11apo11 rne~nyit,·;ill az liJ:,l, ajelt>11lc\1ik 111•\'1•i, 
11gr ur. .1la1 zahiilyok i fl'lotrn ... tntnnk. n mn1t !!yiilé"' 1ítn w·talán 1•lh1111) t nc>vez 'h' chh ma!,!yal' orrn ... ok 
•. tl'ri1H:„zflt\'iz ... !?1ílók fd •tt cml •kh Zt!cl1·k tartntnnk . 

• \ kiilö11 tu1lnm1in •okkal fo~lnlkozó Ul"Ok ir~inti tekint "t liöl kiilöu o ... ztfllyok r1•1uleltet11c>k. 1í!.!y
nú11t .1z Ol'\O ok ,r '"bé z ·k. ph ... jku ok. !!POgraphu-.ok t• ... n tr11110111n,ok, minPralo!.!n"'ok. ,,,~o•tno,ták. 

ch1•miku-.ok •' pharlll ll'"lltak. í'.orilogu ... 11k ph\'iolo!!Us1Jk .: linta11ic11 ok, "''~re> a \'('tf•rin;irinsnk, 111'1~0110-
mu .... ok ré„z :r•·: ma~11h:t11 t:l'tl'h'l:ll. 110!!\' a l't!'zV\•1•\'ÍÍ ta!.!ok zrínuihoz. ~~ minü ... ·gchez k1:p~ ... 1 1•z11 n o ... ztri
lw1knt znpnrítui .\'a!!\' keYP itui ·zal1,11l !1• z. 

}Jiplomnti1•u-. 11yt>)VI' ~yi\lé,f•inkn1•k n Illll!!yar. flZt'll ,·it1•h·1•n j~gyzökiinn link i : wiud11z:ílfnl 
hai.1i ll (•lvii11kl11'11 kevé"'"l: jrirta · Ü•'yl1·lei11k dt>akul • ..;<')t ·aj1lt an ·ai uvt>lvlikiin i n1lhntjiík kiiz)é..,eikel. 

l' to)„Ó k1:t 1111]'011 küz~ylilé ... ek t.nrfatv;Íu, PZCkl'll a l' ,..,zlct(•S (i)1•..;ekht•ll ]1'[.!llC\'t•ZCCt•wiJIJ11Pk tnr
tOlt 1lokozatok va!!y l~ilfoclPzc.í ... 1•k ujm felnlva„tatuak . 

• li111lr>n viíJn,z.his. \'fi:!)' fnnto ... nhb t1írgy titko„ „zóföbhw!.!{!t'I <liintet ik 1•1. ,; n ..,zav.iz:í han miu
th•n l> •irt n· zt\'""; ta„nnk 1•1„ ·r·utr. jn!.!n \nu. 

l to),o 1m1lon kij.,löltetjk n le!!ki.izel1•bh tartn1111d gyiilt· nek h ly11
• rnegnlla ztatik jövör • nz 

f'lnük. to,•ríhh1i nz. nl lnök e"' ii rrvhö P!{\ ... z(•m =lyh"n f!;: a j"!.!)l.Ó. mely nMhhink n kitliziJtt h ·hr•n, ''R•'Y 
auunk kijzp}t•hm1 lak\•an. z1illfts11król. ldr.ímlulá okról. r 1111"' c1„1emh ·li ellutií r61. ~'·ül··--i trrm„krül· 
mnl.1t 1igokr1íl "lörP g-on1h'l„ko1lni. é;;; n --ikP1·t j<j p)e\•t• hirlapok riltal or,zríg·1.nt1• k&zn·t„Hni k<H ·le.' r-k 
), :'!Zlll'k 

1 • 



}iliut uyih·áuos ~ig emberei. a tudomán~ terjed~ ét és polg;irtár ... aink un1Yelödheté-.ét \'evén 
különö~ tekintetbe, a lucloimín~ t ked\elÖ ' enuégek köúitt minden ké.izgyUlé!' alknlmáYal a heh kiterje

dé e11ez képe t el.;g . 1.ámú jegyrk oc.;zlatuak ki. 
• 

Pótlóla~ hozott, s alap zabál~ul ..,zoJgáló rrng~ 00~ülé i l égz(a-.,ek. mel~ t'k az nlap..,znháJ~ okkal <'~~«'· 
1 emhen mindenkor J'rlo h a't a t ni Jrn tározt a ttn h. 

1. :\Iin<lJ.<irt a II. •1\'iilé:-Pn ,·égzé-.sé lett, horr,· itiYőre két titoknok dla:-.zta ...... ék. o . • 
2. Az Y. na.'".n~vU.léseu az archaeologia a terme~1.ettau1 szako-.zt:llyha ft·h-étetelt; a Yll. nag ·-

gylilé~eu petlig a gazda-.ági ~zakosztályhan a müiparn.ak UJittatotl hff. 
3 .• \ mi péuz a gyiiles mtrnkálatai kolt~égeinl'k fodezf:,e nbiu fennmarad11a. a p:ílyakénl•:,.,„kre 

fordítandó. A helyben nem t1kó titoknoknak tltikölLégekre s a munkálatok --zerke;;;:1.löjé1wk a kii1.~yiil li'
höl illö díj ajánltas ék. (A YL nagygriilés l;:>. pontja.) 

4. A. szakok n jövö gylilésen némely megvilalandó hirg~·nlrnt, v-ag~· kérclt!!'>eket Plör<• kitiizP1ul<'1wk 
(Yl nagygyülé~ l ::i. pontja). 

5. A uag) g~·Ulés<'ll a -;z:imatlá ok ,;telére h;irom f\'l't e~y pénzt:imok nílaszlntik, ki t·~~- 7.<'l'. -
mind a mnnkálatok ~zcrkr ·:l.tésére is hef'ol,r:is~a1 legyen. A szá mallá. ·okra Ugyclés pedi~ az ah·lniikn' 
hizatott. 

ti. A IX. nagygyülés l.ilrközülé:-e 13. pontja 'l.l•rint az P<ld1g -.zok:i:-o~ h~irom küzUlé ... }J('}yP.t t 
kettö jött halá.roiatha: a lübhi idö szaki.ile ... ekre fonlítan.dó. 

7. A IX. nag~gynlé:- ugyauazon közii16 euek 14. poutja ,zt>rint határozatba ment. hogy a hely<'tt, 
hogy a . zakiilé~ekcn tartott elöaclasok közül vála ztattak érl<'kezé-.ek a köziilf;sre, ~zentul az 1>zP.kf'l1 

felol rn andó értekezé!'>ek kiclolgozá~ára. a tuclomáuy elúke>lüi ~zólitta . anak fel 
. l:ro anazon uagygyillé-. zárközülé:-.éuek 1 ü. pontja ~zeriut határozattá nílt. ho!.{~· a munk:ila

tok eleje ezufaiu a magrar tuclomáuyo sá~ elhunyt hajuokainak arc·képPi>el le ·z ékítenclö. 

II. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülésének ügyrendje. 

1. FE.JEZET 

..t-\.. nng-y!?'~·ülé:::röl, koz- é:-: :o:z[\klllé::::ekröl. 

1 ~. A llWJlf'l!Ji;/f,.; f'/r'i;111f:i1!JCir1)f. 

A nagH:fflilé elöke-.zlilcteit auuak ti-.aYi ·elöi a gyiilés helyén alakult kiizponti ~ alhiwtt„<i!.!;~al 
és a központi állandó vála. 1tm<in yu val e00'wtertülell' intézik. Ne\ ezete~en: a •!Yiilé' icle1· ét, clöra1·dt -„ • t."" ..,, • • 

programm - megállapíb·:íu. hirlapokhau kl.luétrsúk, a uu:~~ltid"okat ... :r,okás szerint ,zl~tknlclik: 11z 
utazá-.-. ::-z<illásr1)l. étkrzé~-. i merkedési e-.telnöl. mnlal:sá•Tról. Ulé-.i termekről uonclo ... kodnak: •1011110~-• ~ n ~ 

kotlnak. hogy a !!Yülé-: hl•l)·ének s \idéké1wk term1h zPttani ritka-.:írrai 1~s pO'yéh nevezetPs~é•Tei. inté1.Ptt>i ~ 
~ · U• 0 o. M • 

yj zonyai, helyirat. kiállítá ok, mutah-:inyok, kirán<lnlasok, vert•lenclö féull'k (l'mlékpéuz. Medaille) :-. w:í" 
müvek által megismertette ·senck. Általáha11 mindent ald,;:ép n·n1lcznek he, hogy a nagygyiilé-. cf.Jjnt. 
mrly az ismnetek Jácc.;erélesével a -.;zaktucloméínyok mih·elé:-e, te1:ic·szté ... e. a dd1~k érdekeiuck emclé~w .~ ... a 
ki>le. önö' i .merkedé,, lehetöle~ e>lt=rhe se. s minél töhh ''recl111r.n)· :íltal leg,reu ta11uls:íg-o~ (., iiriik 11mJ1q 11. 

:! ,\ .1 /Jrirrí~n;f, 

A uagygyiilés helyéu a megn yico köziilést meg1•löz,i :J napon, közün-.cg•.5eu a Yáro-.h~iz:íu. rnr1) 

mas alkalma«:: épllletht-11. a p l: n z tar no k *'' P !! y kii 1 ii n h i z < t t s ;lg J < 1 l· n l é t t~ li e 11 a m 1· g
e r k P z ö tagok mag 11 k a t a n 1 "v g) n lé ... k ,. l l 1i e 11 rorntozott névkt.in~·'"éhe -.aj:rtk<•züleg h:ink 
he. ~Iimlf>nki beírja \·ezeh;k- s knP ztneYér. polrrétri úllft-.át. n ;;;znko ... zt:ilyt. melylH·u m1iki>dni ,·agy r1:,.,zt
\enni akar. tartarnM t111lom:inyo-. értekeze ... ének címét. álland1í lak hel,\ ét é-. a gyUlés bely1~11 leYÖ laká-.nt. 
A mennyiben már t>léhh ai ntaz:bi ig.11.ol-v:íuy kiállít· '-:tkor nNn fizeti•tt. a meghatározott díjnt lt•te zi. 



Ekkor i!!azolá ;i je!') •0·el látlatik t·l, melylyel a IPirott ta!,!nak min1lE!u jogáml " elönyé"el t=lni f lhatnl
ma1.tatik. ~ -evezelt!-.Cll: minden bcirott tag IJir a köz.üléseken é:- azon ~znkUlt!:- •ken. melyekbe :--zaki,me
r ·teiuf.I fo!...'Ya beiratta ma!!át . .::-Za\•:tzati jo•mnl. ré:sz.t \'ehet clíj uélkiil nz intézetek. kiállföbok. g) iijtemé
ny ·k lát(•''íltá,áLan. részt ,·ehet illó díj mellett n közl'héJeken. mnlah:igoklinn s kirámlnlu-.okbnn; lllt'~
knpjn 11íj n Tiknl al. elül1heni ua"y!(ylilé" . ~Inukálatnit- . a hirntalo:- ~~npi közlöny· -t. az e celrn ké::.-1.ült 
lH•lyirntot (topo!{raphia), énuet 1'i:- <'uyi;h adomúuyolrnt a ueki szóló jt•!!yl'k- :- iratokkal eg~·iitt. 

Az elké-.ett fatrok u nacrygyult:„ egt!,z tnrtamn alatt fekérPtuek. A beirata" utoJ..,o uapjáu. a 
llll'!!!ll) itó kfü,.,.yülé' elöe ... t~jén. t rtatik a:r. i-.mrrkedé ... i c-..tély. melynek ct:lja n külc..,önü' i"merkedé' é:-- n 
7..akfi:rfink c.'!Oport-0 ... u}á ... j tájt!koz1i a, mi a -.lako-.zt:ilyok ,zen·ezé ·~rA t•löké-..zítésiil ,zol!!al. 

A UR!!) rryülé' m ·~hívott tagja '')amint tekintetik a1. e~yeteme:-- nn o-.- :r, o ~ :--zere-.z1 kar; nda
miut b,gjai l1•lu•tnek mindazok, kik nllá:-nk m".r hirnrnluknál forrya a terme,zettu<lomauyok rnlamely 
á11,'lvnl, to\'álJbá n r~•r":,zettel. ~azll:i-.zntt.al rngy mftiparrnl tnclomú11yn .... n.11 ÍO!;!lnlkozuak. \:Jg.' pe1lig 
('7. ·k111>k ü zi11tP k(•drelöi. 

"\ kí;z~.riilé„ ·ken höl"yL·k j„ mindenkor ~zivc-.eu látott \'etulégt?k. 

'· ..... · .• 1 llCl!J!l!f!liilf:-. 

• \ !!)"iilé ... helye, az mint\ ·11 :d> •u \:Ílt(>Z\'ÚU. n bezrírc) klizUléseu (lii da 1 $. - t) \'ala-.ztnbk lllc~. 

Ekkor ll 111e!!'hiv6 \'áro ok levPlci ft•luhw•tntdu. ha az indokok komoly megfontolasa s tárgyala. <t utiin 
megnllnpodú-. ucm hozhnt<J h•tre, t::; n1. Plleunézetek ki nem e!;!p~nlíthetök, itt ís. mint eg,,·éh nila,zhi,n:íl, 
'l.arnzri-. nljfin a ü„zonyln~o. (n•luti\') tühh:-.éir clüuti el az ügyet. 

A 11111')'''.' ut.~„ iclcjét. mdy lerri11káhb au•ru-.ztu l il-tC:I :-zeptcmher hó lú-ik~i·.- c:-ik. a zárküzüh-: ... 
Yfl~.' azou11al JdmouJja. \W'Y }H'lli" unnak a lcefültl gyi.ilhely ~i:-z011yaiho1. alkalmazm11hí me~halár11z:í ... rít 
n kcizponti :lllruul1í Híla-.1.lm:!nyra é„ tj,zfri'lftlókre hizza. 

A 1rn~y~5·U}é ... tartnmn ;, () 11ap. 11wly iclö a köz- P:- -.zaki.il~:-L•krc " t:ín l·él:zerücn közhe\·1•lt.•ndü 
kirándultí okra for1lírnud1í. 

A un•'Y''.''iilé„ ti·q;tvisPlöi, kik az Ugyv-itellt>l vannak mcghiz,·.1, 1 elnök, 2 alclntik, titkár. péuz
hírnok, t•llcuür. 

lla n·mlki' iili \ isznn.rok igéuylik: a ,ziik-.é„rhcz. képest tlihl1 ti-..zh'i~elii, ill.etüleg iig.' vwö i" 
vríl11 ztnthatik. 

.h elnök, aleluükök, litk:írok ''l·O' éne, a pém;bíruuk, ki e•ry-.zer:-mind lenqbírnok i~. é-. az. 
elhmör a ~ne ,·ála ztabwk. 

Az elulikök e ryike :11'. orn1,..tu1lornk köziil nílasztatik: a1. c·gyik alelnöknek é ... i::gyik titkárunk 
pc ti lnl·o-.nak kell lenni . 

• \ ti zh·iselöku •k t•gyt>h'mlt•<re..,cu kötPle,~égük az ügy-ritel a multrn 1~:- jü' Ör • \'onatkozúla~ . 
• \ mnlt llll"Y"Yiilé-. ti:-7..t:ikarn ponto-.an n!gn·lmjtja a n•:i hiwttaknt, " fogarnttu ·ítja a hozoll 

bnt:írozatokat. 
Az ujnnuu Híla,ztCJtluk p ·tli~ j6kor elkeztleuek a le~n<lü gyUlés énlckélH'u müküdni. 
Az i;-..,z.c•:- iigpt•l.cté-.. a1. 1•lniiköt (.,.. aleluüküket illeti . .A1. elniikuek, ki a l~öziilé:-cken l·h1i)köl1 

J„!!fcílil1 fPhulata nz iilés tnpintato .... \'<'ZPté ... e. Az nlelniikök az eluökiil l1írn1létél1en hel~ eUe:ítik. Bzl'k a 
titk1írokknl 11~~ \itt mindent (•lkü\'ctuek. hogy a tagok méltán) O:-t kiv:ínulmai lelje ... uljenek. Ily ('1~l111íl a 
kiizpont i 1íll1u11lcí dlu-.ztnuinyuynl. küzrehatóla•J' a leen<l.ö ,„,, iilt~ ... t hlicJ.11H' fogad6 hntósá,1gal é .... hahí.„1l
·~okk11l t'olytono ... an érinthzvéu, uzokat a ll.:<•uilókröl érte-.ítik. 

A titktfrokunk f öbh hi ratii n a kli1.iil1:-..1•k 1 11 a jegyzi1kíinyn·t \'C•zet ni. n himta\o„ • :\ q 1i köt.lünyt'" 
• ~I uuk1íltnoknt • ,zPrkc-.zlt•ni. 

A ti-.?.fri„eh1ktll'k tf' udöi t•z ii~~ rcucl ~> 1.ha11 e"'ye„ ltÍl'"yakra \'Onntkozóla!.{ hönbl»11 adat-
uuk r-li~. 

1. . .1 l:ü::iilé~ckról. 

Ko?.Ul :„ lrPnd-.z ·rint) kettő. e~y mequyitú é P.qy bl·1.nró, tartutik. lAlnpo~ okh l tarwthalik 
~~-dik i .) 



AJ -~ JllPO'JlY ito va 0 ·v1 el 'U kiizulé.' taro·ya. 0 . l".). • 

a) Elnöki nwgnyitó beszéd. 
b) A hel~ heli lrntóságoktól üdvözlet. 
e) j z a]cluökök , titoknokok elöa<lc.isai. 
d) Hivatalos levelek, jelentések az iiclvüzlett·kröl. kulcl<itl~l'gek:röl. s a jövő P'd nagygyülésre 

történt meghívások elől eges kiizlcse. . 
"').Az alnpszahályoknak és ügyrendnek. ha kiv.ínhitw:k, felolrn:-;á «l. 

n Rövid közer<lekii értekezé ek, melyek tart:ísára é:;: kiclolgozá,:íra, ha önként uem jP1t•utkeznek. 
i mert tudom:ÍU) os férfiak a lis;r,ti kar által fel::::r.ólíttatnak. 

g) A pénztári szamml:is megviz. gálására s „gyél> fehueriilő Mrgyak!Ja11 ya]ó Y1~lem1!nyatlá:-rn 

küldöttségek neveztetJ1ek. 
h) A. külön :-zakolm1 heirt tagoknak oszbllyozotf uévjegyzekét az eln<ik, sznkoukiut vezt!rletre 

,tlkaJma egyénP.knek oly ct·llJól arlja iit, ho~y a szakok gyiilesét megnyitván. azokunk lllegafaknhísát 
~:-r.közölje. 

H) _\. lwzhl'ú kiizµ:y 11li'· largyni. 

a) _iz eluiik az ülést meguyitja. 
h) Az elöbhem küzüles jegyzököny\e felolva~lnh·án. hitele~íttetik. 

e 1 .Jelentés a. zako~itályhau a köziüé • elé ter.Je:-,ztet ui hal<irozott in<lítv<iuyokníl, pálya kérdésein-öl 
- Pgyéh határozatot igeny lö ta1·gyakról. 

tl) J elentés a iwnzhfr-, izsg:ilatról 1 s euuek kapc. <í han a tiszteletdíjak , egyéb kiadások megiílla
pítá ·a, költ égek feclezese s a • 'Jfonkálatok· szerke<.:zté;;1fröl hozautlú \égzé=-ek. 

e) rj imlítnínyok, jn:rnslatok hfrgyuhisil. 
í) ..\ jü,-() uagygyi.Üé$ hel rének é szeme1yzel..iuek a föunchlri :3. s-lmn körülirl módon meg-va

lai::r.tása. Egyéh lalasztások, a ktildüttségek s a hile]e-;ítcudő bizotlsag kiue\ezése. 
g) Elt'.iud.üsok, lllt>lj cket a. szakillések a közülésekhcu li.,lolvastatni kivcíunak. Ezeknek klizenle

kiieknek kell lenni, s csnk k:iYouatban terjesztetni .-lö. Felol\lts;isnk iránt n ungy~yi.ilés ti ·zb·i..elói a 
.~zakiilé~ek liivntalnoknival határoznak. 

h) J.í'. <~lulik zarhP-.7.t'dP r•~ hite n<:zantk. 

,j, ~· -1 .,:r1kii{ú.~1·krul . 

. h P-lltlig megéíllapított .;:.zaJ.o ... ztáh-ok klivetkPzijk: 
a) onos-sPhés1i; élet- l'" h.:métani: <illmnor\"o,i. t;fr ·a1lalmi o:-zt<ilv1val : 
h) fün~ .... z- és állattani : 
.:) <.isnmy-. fiHtl- cs veg3 tnui : 

ll ) gaz1.hí<>zati-, :lllatg)ógyns;,,at- é-; müipari: m~I · osztal)uk kiilöuhen n tagok z;Ím:ihoz és minJ
:si-iµ;éhez képest öss;,,eknpcsolhatók, ntgy aloszt<í.lyoklrnl sznponthntuk. 

:Jleunyire lehet~óges , a szako ·zbílyok hel visegei 11gy Jt•lültclnek ki, hogy egy epiil~tlH•u, rnu:y 
lt>galább közel 1eg) enek egynuishoz . 

• \ szakok ideiglenes vezdé~ével. üléseinek n1e~nyita uvnl küzi\le ileg m~gbizoU.ak: u ki,iclölt 
term ... klien 11wg"jl1lcm·én. n. lieirl t.agok u évsornt '5 tartandti értckezes1•ik jcgyzekél. bemutat rn, ~luök e 
jegyzök va1a~ztthira hivják fel a szakiilest. JlüHlenik ·1.nkli:rn l'~Y elnök azon naprn s ~ jegvzá a ~zak
iilé~Pk egé"z tarhrnuirn. ·z1ítiihlJs1-'irgel vála;;zta.tik .. \ si.tk1·!11ök(it teluít na.ponkint az illés kezdctt•veJ 
kell níla-.ztaui. 

A vámlorgyiilé:-t•k tmlomcinyus e1ete IegiukiíLh a sza.killesckuen nyilnmnl; itt tnrtatnak a. ll1 g 
,;nleke <>hh szulwli 1•Wa.cl:í~ok, vilatkozii ·ok. Kr.eket a keleclrnzett t>S:tmecserekkel szerves en·c'<zszé c~ak 

ügyP" je!!;r1.öi tnll alkothatja; mi -;z1•rint a ;;znkjegyzi)k \'iíla ... :t.tns:ini a leguagyobh gond forchtan<lú. 



( 

Elöadú okat bánnelv' mÜ\' ·lt nv1·ln~u tarthatni. . . 
Az ii}é„ i<lej kezdődhetik reg~eli -!1 lir.1kur. ha lehec„.;ge', úgr u„zta .... „ék be. hon•y a ta~ol.. 

ut:~„ :t.nkok ü}P ... eit j.., látogatha~-i,ík. "znknléscket délntán i~ lehet tnrtnui. 

-~ ~z::tküléc::ek n.u·g~·ni = 

l. .Mimleu :,zakuak kütdcs ... ~crc a hely érdekeben miiköJui . .liért kUlöuö fig' elemhe 'e ú n ht'l~ 
on·o i. t rwé„z1::ttani. türtéueti. müipari. gazda-.ági 'iszonyait. ritkasa~ai.t : nevezete „égeit. 

.th uralg6 ján·iíny()k. t:íjk1)rok. kfo..intézetek. kórházak. fönlök lllC"'YÍ7.'-'gal.í~áta: a g:wl1i....a~1. 

m1iipari. an·ha<>lo!!iai ki;íllitá-.ok. gyüjfemények mt-g,zemle1é:..ére .. l'zckröli jPlenté tételre mindiárt ti 

ebö nlé.:.l1öl hiz<1tt ágot kül1lvé11 ki. a hi"érkczett ,.l'lernéu.reket tárgyalja.. 
2. A t.apa:_.izf alatok. i UlE>retek. lljahh találmányok .; fölfetlezések szóhr]i kö1.lé:-:e. 
;t Értl?kezé„ek a :-zak ~iltal m ·ghat:írozott ...:orhan é~ időtartammal. s ezek feletti Yitntkoziísok. 
1. I111lítv:íu~-ok. jarn latok. kt~nlé ck ki!iizt!:-e .· ezeknek a kiizg~·iilé:'I elé te1:ieszte~e. 

11. FEJEZET. 

fi . • ~'. . .l= 1{/ln11clú kö,zf.p11outi rúlos.:tnnínf/. 

Az :íll. kö:t.épp. válu 'zlm:in~ örki;dik a ill. 01-.u:-ok ~s tenné. zelviz.::giilók nagyg~ ill~:-elllek fr,,z
liaugzú rnükü1lé„e, ,zellemi J, nnyugi énlt•kei f Plett. :-: annak l'éljaít kiizremiikötle.:::.é,·el E>lósegíti. E 
~z<•riut feladata: 

1-„zür. A ,,, iilé,ek küzött az (j,,z(>f'ii"•'é"t fen tartani, miszt•riut az l~n·n kinti U'Viilé,ek érdekéhl'n . -~ ~ 

li>PJHlö imézkedé-..~·kre néz' e a ti zt ,.i ·dükuek " a h1 Jr„zinén 111\1ki>dú ható:sríf!i. kiiz11011ti. s al1nzolt~ácrok-. ~ ~ 

1rnk :-egé1lln•zet nyujt. 

:!-:-znr. ~\ 11agygyit}é ... ek11ek k e'/, 11etné11 y e'/. ö. Y é 1elll,~11 y <· '/. ö „ végrehajtó közege: 
a h 1 z ti l' rn ( u )'ez ü. hol ccq zeriinek tartja, a közgyiilé uek janislntot lerje ·zteni l'lö: 
h) v l' le rn é 11 y ez ii oly kénlésr.khc11. melyekbeu a 11agygyülé~ taná.cs;íl kiké1i: 
e·) '",~ g re hajtó miu1lazon bírgynkhau, me1yekuek fogamüosít:í ... ára n uagygyiilest.iil 111egl111.,1st 

n'.)u: ilyc•m•k a piílyakl;rrl,;:-ek s 1•gy1~h mnnlnílntok kitnz1; ·e "mc>ghinlhísa . 
• \ kiizponti :íllancló v:í.la:zf m:íuy székhelre Pest. tagiail a kozgylilés vúlaszlja. s idiiröl-icWr<-

1 Ít·~(.,zíh "'zátnuk hahirozatlan. Az :íllnml<í központi ':t.la-.ztmiÍ11.r kchclcliül c•lnök<H. :-.. ha a mllnkaszap11-
rr11l;í. igi·u~ e luc. tlt·ln<ikiit. t'"Y jr>gyziit (ha kh·;íutalncik . kr.ttöt) Y:íln zt. ~lauilt :-:zakokrn felosztnt, 
Q-.zbll ozza. a „zt·1·iut. hoµ_r 111i111l"11 ~zakluclonhlit~·t kéyn-i-.elj„11. 

Ill. FEJEZET 

/'. s'. A l.·irríncliilrí.,ol.-rfil . 

• \ kir1índultl uk kt:tfi:lc1~: rngy kiizcl !'!:;iik. s a ~yiilé:- tartama alatt 1•gy nnpou :., cl~lutúuoukint 

JUpg1•jlhctük. 'ag) pedig Jtu,~zuJ,h utal igú1ylök: ekkor a ua~„Hffillé;, lJen•kt~,.,z.t~ e ut:411 esr.kíiz.lPutlök. 
H1•111lf'zé„ilkPt a hol~ l1l'li hulús~Í~ a ti 1.l\·isclükkel inté:t.i. Ülc„t>k a kinin<lul:í i helyeken 1s l.irtatnnk. 
~Ii111le111•,t>h'1· 1dilcll:ilt égek l1izaluak meg. mel.rnk az (·li11ní. l vc•zérlik. A téirll~11t11kriil hiYatnln~. :'!a .~l1111-

k.datokl1a11· i„ il'lYet•n1li"1 j(•lrut(..;;t•k1•t 1 ""z1wk. 

l\' . FE.TEZZT. 

~\ 1w-~ !.!yulé:-:: nml«Hhuuló ~n1lék1nüv i . 

. ''" .1: rm/;/;!tíblol; '' lol'rtffllo .• .iY071i K úzfün1r ; ,·,·f!J1ki11f J11f'~1jd111& • Jlu11k<Ílufol:. • 

X i~)"ryi\lé-,•l lwlyl-n (iriik emlékezt•t ok1í1·rt n h:ihí" tan·ok t> ml lik t tilt 1 át ;Í l l í tau n k. 
~- A hh atnlos • X 1 i Küzliiny- a tilkárok altat ;,zerki>sz.f w•, 111i11dc1rnap l"t'!!~PI weg.ií•lt:11: m11g1í

hn11 to!,!lnlja a Lt!!Ok 11 ·\ - r„t. u kfil.'tlt~,,.J 11llirajz1ít. a ·znkii\,:-i,•k li1·l,, PI. idl.'.il:l, J,iiztínlt·kü t11glalküz1í„11il; 



tudósít lehetőleg kimerítően a napi eseroényekrő1. mulat ágok- , kirándulá ~okr61 ~tb. A kö~- cs szakiilésen 
történtekről, tartott értekezé ekröl kivonatot közöl. A „Napi Köi1öuy" a megjelenő tagok névsorát a 
közvetlen következő napon, ha lehet, lakhelyeikkel egyi'ttt (és ahc rendben) fogja hozni . 

.Az évi „:Jiunkálatokat " a 11agygyülés történeti vázlata, a köz- és szakiiléseken tartott értekezé
ek, a jegyzőkönyvek, a küldöttségek, bizottságok tuclományo jelentései képezik. A . i\Iuukálatoha" 

nézve megjegyzendök a következők: 
a) A . ~Iunkálatok" közé csak azon értekezé·ek vétetnek fel, melyeknek a köz- •' ~ szaklilésen 

lcinyomatá uk elhatározta.tik. ~lagától értetik, hogy az ily értekézeseknek belbec~csel k~ll hiruiok. 
b) Az értekezé eket a .;;zerzök, ba lehet. azonnal adják éít a titkároknak vagy novPmher hó 

végeig okvetlenül küldjék be. 
~)E ~llunkálntok · többféle szaktudományokat képvi elvén. a . zerkP„ztést·e a tilk;frokou kiviil 

egy bizott ág neveztetik ki, vagy mindjárt a g_vüh!.shöl. vagy pedi~ a ·zerkP~ztö ég meg\ álasztása a 
központra bizatik. 

V. FE.JEZET. 

nagygyülés bevételei, kiadásai ~ ezeknek kez ~lé~ . 

9. §. A 1W{}!J[)Yiilés br'vf-telf'. 
A na<n"m-iilés bevPtele áll: ;o,I o.T 

a) a tag~ági clíjakból, mely 6 fo1int o. é.; 
b) a uagygyülés eladott „ ~Iunkálataiuak ~ beszedett árából: 
e) nagylelkí't adakozók pályakér<lé ekre s egyéb nemes ce1okra tett ajánlataiból. 

10. § . .A. kiacl1ísok. 

1- zör . .A kiadások legnagyobb i·é ·zét te:-zik az ~vi munkálatok :->zerke ztési nyomtatási 
költségei. 

2-~zor. Az emléktáblák, a „Napi Közlöny-, . egyéb ügyvitel által okozott tartoz<Í$Ok fedezése. 
3- zor. A szerkes7.töknek ti. zteletclíja t a titkárok és pénztárnok útiköltségeinek egyré zbem 

megtéxítése. 
11 . • ~. A bevételek és kiarMsok kc:if'lés6ru1. 

.Mind a bevételeket. mind a kia<lá okat a. pénztárnok é ellenőr kezeli az alelnök feliigyelése 
alatt, kik a fizetendő összegeket utalványozzák. 

Az 1 72-iki mehádiai XYI. uag~·gyülé uek határozatai, melyekben a uagl~gyülé , ;t zakosztályok , 
a tagok egymásliozi Yi. zonyai, a közülé i vála ' Ztmány ö 5)Zeállítá. a ~ ennek teendői 

megál1apíttatuak. 

Minden ~zakosztály, a mint megalakul, egysz.ersmind képezi a ré~ztvevö szakemberekből a szak
vála ztmányt, melyben az elnök a titkárokkal egyiitt vezeti az osztály miuc1enuemü kezelési ügyét. A. 
szakülés kezdete előtt egy órával mindennap ö szejö, zükséghez képest máskor is. Meghatározza az 
elöadá i tárgyak ~orát, ismeretlenek értekezé.seiröl elébb értesítteti magát. Határoz titkos szavazattal a 
fölött i . hogy "alamely felolvasott értekezés az Eh·könyvhe fölvétessék-e, s mi módon, egészen-e, vagy 
kivonatban? ?\Iegalakulás után már az első napon összeiil, és azou napi ülé. rendtfről tanácskozik. 

A.. közülési tárgyak feletti intézkedés1·e egy közülési választmány alakíttatik, mely a. szako z
tályok választmányaiból , a nagygyűlés tisztviselöihölt ezenkívül - a mennyiben jelen volnának - a 
mult nagygyülé ek tisztn~elöiböl. ~ :iz állandó középponti választmány tagjaiból áll. 

Ezeken kinil ngy a szako"ztályokhoz, mint a köiillé i választmányhoz, minden egye<1 tárgyra, 
tagokul ad hoc kinevezhetök az elnök által azok, kilmek jelenlete a tárgyalá. folyamára elönyö : ilye
nek: az in(lítványozók, vagy Pgye fenforgó kérclé~ekben különö. ebb tájékozott ággal biró egyPnPk. 



Az clöarlot:t mó1lozatok „z~rint : 
L ~linilen -.zakember ... ze'kkel ~-- za rnzattal hin.i tagja mind a :-;zako.-ztalyi, mind a köziilcsi 

'.ila-.ztmánynak. 
~- . 'zakeml,erekül t ·ldntetnek: a tudorok. tanárok, g:ú~yszerészek. ehészme terek. irók, lelké-

,z„k. mérnökök. álJat<n\o~ok. guzc.hik "' mindazok. kik znkmáikba11 nyil nfoo;;; értekeze . tudomanyo" 

uuya!!gyüjté . Yagy P.gyéb k<>zlrn:-.zm1 szolgiílatok által magukat kitüntették. 
3. _.\ ...,z·lkosztályök é · köz\i]é ... j rálasztmányok illései nyilváno nk. 

Ezen v.1la.:ztmányok ruükticlé„i módja a következő leend : 
)lin1lP-n, a kézelé-.re vonatkozó imlíh'nny a ~zaklilP" eken tétetik. é:-: i1edicr irá!"'hau, ... az vagy ~sak 0 ~-

.l'l.011 :-zako-.ztályra. vonatkoúk. va.~y az egész nagyg.,"ilé. re. Az ebö P ·etben 1.:~nk a zakosztalyi vala--zt-
m:íny t;ÍrQ) alja. ' az ne<lméuyröl a hir~y természete ..;zPnnt a -.;zako~ztáh t htcló:-;ílja. 

Ha az indítv<iny az t·!!é.-z nn1~·!:r1.·iilé re \·onntkoznék. akkor a 11aa,·1!Ynlé..;i elnöksé<Tcrel közli a • • " 'J ...,J c:o. o. 00 

„zako-.1t;ilyi elnök ~.,. P.s a uagygyiilé-.i iigv'°ivök azt a köziilési választm;iuy elött tiizik ki tál'gyal;.í ra, 
"w~ ha j1)nak látj:ík, P}éhh az egy1•" -zakoszbílyi v;íla.:;ztmányokho:t. Í'• ;íth~lH~tik, o:: azután vehetik elö n 

kr;ziil,::-i v:íla ztmányhan. 
.\. kijz;i}é i vála.sz.t má 11y l'iitecmlöi : 
11) .\. véu.ztári számacl:is 1111.:g,·izsgüllatá~a, . arról a jelenlé~uek tudomá nl vétele. 
h) .\ kiilt .... ~g 1111•CT;i110.pítil<=11t a ti ... ztel1~t<l(jakat "' munkálatokat illető ]Pg. 

l') .\ k~iz\ilé i jP.g~·zökijuyy hitelesítése. 
d) .Tavn„Jat a nugpryf1l1-Zs jö,,,; hely"'' -.zemé1yzete iránt. 
1•) .\ltahÍ1J1)' .;nl,..kü in1lít\"rinvok tár!!yal;í. ... a. 

lIJ. 

A XX. nagyg·yiilés elörajzn. 

1. T e1•\ 1·ajz. 

- () . , ,„ . l . t • , • ' h, t , t 'b .\ m!. :!.1 .• _I). ,.,., :.1-eu ie1 ra ns a reg1 varos az anac' enue en. 
_\n!!. ~7-én '"''t~ 15rakor t>Sle isruerketlii f•ste1y a föváro~i vigacló nagy termeiben. 
~\ng 2 -in CJ 1/z órakor meg11yitó nagygylilés az uj droshriz gylilé i tennébeu (Lipót-utca.) 

Att~. 2 -an <l :}uhín :; órakor küzehccl a Hung:íria ·zálloll:íhan. 
An!!. 2~-an f•Stt> di..,zel1iad1í .... a nemzeti szinluizlian. 
A11!!. 2~•-é11 J1:lelütt. zakiilésck l\7. egyetemi termekben . 
• \ng. :!9- •Jl <lélnt:íu kir~ínctnhis a. v1i~óhidra ,~~ Köh:iuy:ira. e tt> di zelön1his a népsziuhazban . 

• \u~. 3U-áu délelőtt. znkUlé-.ck . 
. \.ug. :30-nu d ~lutiin lchzé:;szeriuti szórnkozcÍ<;. e te táncvigJ.lom a :\farg1t-sógeteu. 
\n!,!. :.H -1h1 kirúutlulli"ok a megyébe, ll~P•zerint Visegrálha és Hödöllöre. 

::::zt•pt. 1-.Jn delelött 1.akiilések. 
• 'zúpt. 1-éu <lelntau kir:ínclul~is ·t vélro-,li~ethe. megtekinté:e ai 1irtezi-kutnak é" állatkertnek. 

E .... tt• tu,\oltl1inyo:; e„tély. mdyheú Dr. , Z.lhci .f1)1sef tnr lllntat\'"•inyos gP.ologiai clüathlst tart az cg,Jctemi 

•1•••rta11i lal111ratoriuml nu. ,..._ 
..;Ze}>t. '.:!-;fo 1\tíl.elútt z,irlilJ,.., ' U~)nt:in :J c)r,\kor bnc-.\lChéd az ;Íllatkertlwu. 

1 Jllftfl!J''' orco- k .' t{ tmé;:rctv1 -:s91Uók X.\ 11a911yy1dé~n ufott '' küvclk•1 ::0 .~zr,kos:;tcüyok ,,1,d~Wrt(uak. 

mdy„k -.1.Uk--égh 1. kf.p.-.„t llll:g nlo ztályokat k :pe~J11"k. vagy mti" o itillyokk;\\ P.gybi> is oh·a<lhatnak. 
,, „ 
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Az előkészítő bizottság előre következő szako ztályokat alakít : 
O r vo iak: 

1. belgyógyászat, 
2. sebészi •. zemészi, nögyógyászi, 
3. államorvo i, elmegyógyászat. kórbonctani, 
4. állattan, e1ettan, bonctan. 
Termé~zettudományiak: 

1. nö•éuytan, 
2. á:.vány- és földtan, 
3. természettani. vegytani, 
4. gyógy zeré zi, 
5. gazdasági, ~matgyógyá ·zi, 
tl. régészeti, 
7. társadalmi 

Az o r ,, o i szakos z t á 1 y ok üléseiket az üllö-uti ké~z onos-eg~·etcmi 1~pülerekheu1 a. 
te r m ész e ti e k pedig a nag.v egyetemi épület e célrn kijelölt, és az osztály nevét mntato táblával 

ellátott termeiben tnrtják. 
III. KözgyiUés na1>irc utljc . 

A. magyar orvo ok és tenné zetviz. gálók XX. nagygyülésének megnyitó közgyii1é e aug. hó 
28-án 9 L ~ órakor az uj váro ház közgyülé i termében (Lipót-utca) tartatik. Tárgy-orozat következö: 

1. Elnöki megnyit6 be. zécl. 2. A föpolgiirmester üdvözlő beszéde. 3. Az üdvözlő iratok bejelenté-.e. 
4. Alelnöki be zéd: Dr. Lenhossék J . : Az embertan fejlötlé e ~ mai állá áro1. 5. Hivatalos ügyek. 6. Dr. 
Müller K.: Létért való küzclelm iink é~ a fair adalom. 7. A szakosztályok vezetőinek megnevezése, s a ·zn
kok tagjai uévjeo-y;r,ékéuek átadá a. 

I\". l{iállitá!!:t . 

.A. map;yar 01Tosok és tenné zetviz~gálók XX. 1rng_\ gy ülésének kiállítá a a IV. ker. reáltanvllu 
II. emel. aug. 38-to1 szept. 2-ik napjáig áll nyitva. A kiállilús öt e ·oportra o ·zlik: A g)YÓgyíMsrn való 
nrers termények é. készítmények, s vegyi készítmények. 2. Hazai cisványYizek, fürdői térképek, gyógy
szerészi eszközök és ''egyi készülékek. 3. Orvo i, sehé zi mü zerek é. kötö ~zerek. ml'lszaki é. sebészi 
ruganyo g·yantaueműek. -!. Terrnészettam és optikai mű zerek, állah ufrvém - é:::. a~vá11rt:111i gyüjte1fü -
nyek. 5. Orvosi és tenné. zettndományi könyvtár, a szakirodalom legujahh mü:veiből. 

Ezen kiállítá t mindenki (a ki anagygyülé nek nem is i.agja) tlíj és beléptijegy nélkül 
hítogathatja. A kiállítá ilnnepélye en megnyittatik. a meguyitó közgyülé - után közvetlenül a uagygrü
lés elnöke dr. Kodc~ .József tanár által, mely alkalommal a kiállítá létesíté e köri.il a tudomi.inJO<:; te. lii
let köszönetét.. s elismerését kiérclemlö dr. Rózsay .József kir. tau:íc os ur, wint a kiállítá. i hizottság elniike, 
röviden előadja a ld1í1lítás keletkezését, heosztásat. bemntn4ia a ki:íllíhí. i tárg',rakn.t 

.\ magyat· orvosok és tE'rmészetvizsgúlók XX. 11ag) gyillé ·ére turlomá11vo intéz.elek, halósagok 
részéről megérkezett küldöttségeket az elnökség t. hó ~í -é u dél u tán i 4 :-, közt Dr. KoY~ics .Józ .... ef 
elnök laká án (JY. Mészáro;;;-utca 4-.) é 28-án reggel 9 órakor a főpolg·írmester fogadó tenrnfüen toga<1ja. 

Az i. meTkedö e l :J.r a Yigadó te1·meiben lartatik c:-.li 8 1 
!: órakor. Budapest fö'\'nro:s törvéuyh::i.tó

sága minden tagot szivescn lát ezen estélyen: . zük éges azouhani hogy a tagok a belépti jeg,,·iH szolgál<í 
meghiv6t n uag~g.\•ülés heiró iro<láj~íhan áh-egyék. 

A uagyg,·iilé~ Lngjai, kik az orvosok e. termeszeh-iz ga1ók XX. nagygyiilé enel" ti zleletén· a 
nemzeti szinházba.11 t::wtu.udó dalmű előadásra, s a uép-;;.iuhuzh n Blaháné közremiikfüle::-e\ el 'WU'e ke-
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rUlö nép zinmü r•löadá ára m ·1mi kfránnak. döje~ye:aeth~tik magukat a IUl!!)'g) ülé~ ht>fró irotltijában 11 

T•~!!i \'tÍ:ro há1. tanácstermében . 
• \ h u il a i ki rá h· i vá r 1 a k ka1lit:iny <Í•

0
7 a tu<latla az eluök é~gt>l. hog.,. a uao-y•l'r\l}é, tarrini .,,, _,~ -· o„ o„ .o..i 

Út'.! ági j gyök t>lömntatá„a mellP.tf a kir;ilyi tet·meket h:frmikor a cryüJé, tartama alart megtekint hetik. 
A magyar g a z 11 a · :i g i ,, "y e n le t ,zive~ tndomá,ára juttatja a tagoknak. hogy 

nz ,. rylet kerté: zi. ~azda.„;í1ri gyiijtemény~i J, <17. f;r~zágo' ta11'zer-muzenm a nagy~yiilé-.. tagjai 

által való meutckinti;:;re nyitva tnrtnrnnk . 
• \ ma~yar orvo ... ok é-. termé "/. c,;z-:gálúk XX .. na~nffiilé ·e ti-.z.teletére a :'\ [ n r g i t „ z ige t 

t n ni ö vend~ g e i á l t a l z nm b a t o 11 e ... te re U ll ezen J <; <Ín f' m n 1 a t ~ :í g r a jeuyeket 

'á}tJiatni a fürdÖ irodájában, vagy l' te a h.lJ pénztáránál. "zemélyj~c„y <lríl: 1 frt. Ü~a}ádjegy ára : 3 ~ZP.-

méJyr 2 frt. 
. \ na•'y!..ryül1~-. tartama alatt a magyar 11 t.> m z. e ti m u z 1• u m ii ...... ze..: tií1-.1i nyit>n. :illnak . 
..A Luk á - f ü r a ö ignzgatú.;;ígn l IJO fiinlö-jegyet boc,átott a gynlé' azon ta•,iai tagjai ~zánuirn 

r 111l1•lk<•zésre, a kik a Lnkác -fürilöt 111e<rt1•ldnte1ú. ' fürödni óhajtanak awn elüzékeny tolda<>. al. hogy 
ha PZr.11 ..;z:íz l. P.«\' elfrw\'ott. k )"z ,~tlc• iirüme-.t 111· ra 100 dara.hol adni a llll"V"\'iilé;;; irochíJ' <foak reu delkP-

'l Ot1 .,,. IU ~„....._„ 

\II. Kiri\udulá .... 

1. Vá!.!óhid mc•'t 1kinté ... e ouua11 irnlnla, Kob:myau. a -.ürföz1idr. részvénytár. a'Jg telepeinek 

mel[tekint~ ... érP. au!!. ~!J-éu 1lélubht. 
2. Ki ní u dul á ... e: ö tl öll 1) r t" n n ~· ;H. Ya mt, t•h :,1: helyi fogat .íra l frt !)1; kr . 

. :. Kirnndnlá \Ti „,,rii,\r ..• \ hajóotlat!,vi-.. za3frt. 

\ ' Ill. 'l 'mlouuht}'O"' c ... t Ny. 

Hét1Ün z ·pt. 1. az. e"y •temi v ~gytani intt~l;et (li;o;ztenn~l>en : • \ tii r lé 11e1 mi g t> o l u gi a i 'á z lat a, 

ill 1 tr;ih·n projeetiokkal dedrikai féuyYihigít.1 „al. Elc)a1lja Dr. szahlí .Júzset. P~t-:zlav,zkv .Jcíz-.ef és Dr. 

, t t 1h }llúr ta111ír nrak közrcmfikéidésévl"l. 

''· 'CmlornánJ o„ eloa•li\"'01, • 

. A központi :fllancltí dln-.ztmauynál jel1mt1•n<luk ht>. vagy megalnkul;isok nbín a ·zakoizl<ílyokbnn. 

~I i111ln) :íjiit t>l1)r1• jelen ti a - ~ .1p Koz lüuy-

• 

2· 
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n'". 
A. uagygyiilés tag·ja.inak névjegyzéke. 

1. Befrt s wegjeleut tagok. 

Né " 

A hele Károly 
Adám La zló 

dr. Adler Aclolf 
Adler Karoly 

dr. Adler Zsigmond 
Aianer Imre 

0 

montedegoi <lr. Albert 
Ferencz 

Andreánszky Zsigmontl j 
dr. Angyán Béla 
dr. Autal GéY.a 
dr. Apnticzky Jüfroly 
dr. Apnticzky á1tclor 
dr. A.radí T tván 
dr. Arán~·i Lajos 

.Auerhamer Antnl 
dr. llabeschin Yiktor 

Bn bit l tván 
dr. Bakó ''~íudor 

B:tkSa)' István 
Ba1lagi Mór 
Balogh István 

dr. Baloo·h 'rihamér 
0 

dt. Ilarhás .J1ízsef 
dr. Bm'Da lgrnic 

Bamu Z igmond 
dr. Baron .Túrni · 
dr. Bart s .J óz ef 

1 Ciw, lth atu l H1g y foglnlkozií ' 

gyárigazgtttcí 
magáuzó 
vároc;i é · kórházi főorvos 

, . t' gyangazga .o 
gyakorló orv-o. 
ügyvéd 

kir. tanfelügyelő 

fővárosi tanácsnok 
tanár)Seg·écl 
eg~·etemi magántanár 
kerületi orvos 
kerületi orvos 
megyei föorv-os 
nyl1g. egyetemi tanár 
pléh;ínos 
k6rl>011Ctm1i Lan:ír egéd 
orsz1igo képvi elő 
tauár-.egéd 
gynrna ~inmi igazgattí 
mag~in7.ó 
királ.ri tauác ·o 
gyakorló orvos 
kórházi fönn1os 
fogorvos 
föváro. i ta.nác:snok 
eg,vet. u . tr. és kúrluízi föon·. 
körorrn. 

dr. BatizfalvT , ámuel 
Bártlo. r ~Iihá!Y 

dr. Bátho1:\ Istváll 
Bátbor~· Naudor 
IleC'ker. l\árol"" 

egyet. magántau.fr 
1 p1éb<ino. 

Beke :\1ihill y · 
ch. BendP .\ lhe'rt 
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t.ár:-adalmi 
orvo,1 
Of\"0,1 

kii1.f.:g"é'z ... égilg) i 
nrvo„j 
g1zd:\ ... zali 
:íl1nttaui 
on·o-.1 
11n·o~1 

orrosl 
orro-.1 
vc•<Ty{:mi 
Ul"\'01 

tt>nué~z. 1::.. vegyl. 
t~írs:ulahni 
orn1 1 

on 0 ... 1 

\'l''"' tani ..... . 
01"\"Chl 

tár ... n1lalmi 
01'\ 'J"'I 

01'\'lhl 

t :í 1-.:Hlalmi 
nrro-.1 
t crml-szett ncl. 
11 nn~--.c• hészi 
:\ ... nim- e~ .... föl<lt. 
Ol'\ fi 1 

01'\'0. 1 
on o,_,„J,,~ ... zi 
(ll"\'0.:-1 

tfar ... n.la hui 
nno„j 
YC"'\'tuui o„ 
1P1°11tC-:-.zef tani 
Of\'Ot:il 

1)}TO 1 
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Szám 1 .t év 
1 

Ci.m, bi'vahtl \'agy togla.lkozá · LnkJ1cly 
1 

1ru 11omAu yszn.k 

210 Jucho Feri>nc gyógyszerész Kolozsvár vegytani 
Jung Károly gyógvszerész Kun-ui adaras 'egytani 

dr. J urlriu yi .Emil gyakorló OlTOF Rutlapest köze~észségi 
ch. Kaczancler Gyula arukorló orvos Buchq1est orvosi 

0.. 

Kaua ) l ihály fö-váro. i al11olgánnester DudnpPst tcirsaclalmi 
Iüirl .József ayóav zer~sz Pozsony vecrytani o. l:). 

BerzPn cze 
~ 

Kavnlák .János iiléháuo tár<iadalmi 
clr. Kelemen :Miksa O'vakorlcí ono:-. Bnclape;;t orvosi o. 
c1r. Keleu .Jó1c::ef kerület;i nrvo:i Buc1ape t Ol"\"'O"l 

Kelner János ezégvezetö ' B1Hlapest tár~adalmi 
220 Kerék(l',·ártc> Loránt orvos gyakornok Budapest 01"\'0Sl 

dr. Kerestiv Bél<l. gyakorló orvo:; Bl1dapest orrnsi 
dr. Kerkap~l'í <1yu1a uyakorló orvos Budapest orvosi o. 

Kern Ferenc kereskeclii Bndapest gazdászati 
Kemecsey l~'ereuc állntorvo. Kir.-HP1mecz ga:za. é:s nllatgy. 

clr. Khor Deisö kórh,ízi segf-dorros BudapE:st orvo~i 
Klri.ih i .Pnl or.;:;zágo képviselő Budape-t társadalmi 
Ki s ~"'erP11c aTóarszeré~z "'zeghalom vegytani o. 1:). 

dr. Kis · Fereuc megyei füorvos 8zeghal. (Bihar) orvo. i 
Kii:; István gyogyszerési Arad vegytani 

230 Ki s Károly CTyúuy zrrész Bmlapest vegyt~ni 0 t:>. 
dr. l{j..:;~ :Miksa megyei iárá or\'OS Bog,\ a (Krass6m.) Ol'VOS'l 

Kis:; L<is:dó tauál' Halas természettu<l. 
1 Llr. KLs Sándor gyakorló ono · Bunape t ono ·1 

Kle h Istr ,fo iigy,écl Budape~t lár~ac1almi 
1 

dr. Klein Armiu városi orv n s liézmHirk orvo ·-sebészi 
dr. Kleíu Fillöp gyakorló orvos Budape::.t orvosi 
dr. Klein < ryuht mílegyetemi tanár Budapest uövenytani 

Klr-·in Liíszló 1apszerke:sitö c~ákovár rl!gl.!~zeti 
Klirnkovits Ferenc fe.sté ztauár Butlape t l"l'gés~eti 

240 Kneip Ferenc 1 kÖTOl'\"O. hrertyámo- orro l 
zarándi dr. Kllöpfün- Vilmo. kir. tanácso,::, orsz. képri ·elő Ji-Yisárhely orvu-;- ebészi 

Kobler l :éza 
J 

végzett gymuas. Dalmi-}Iihóiecz tar ndalmi 
dr. Kol1ler ~ór megyei orvos Dalmi-ltihálecz onro i 
ar. Koch ~\.ntal 

1 
egyetemi tanár Kolozsvár 

1 orvo 1 

dr~ Kohn Gahor g_rakorló orros Paks orvo ' 1 

<lr. Komáromy :.\Iór megy('i járá. 01·vo" Hu zt közegész. égi 
Koricsáu~zky Lajos kere kedű Bndape ' t 1 gazclá ·zati 

dr. Kol'ic ·011er LipóL üg)YéU Pápa tár ... a1lahui 
dr. Kovúc ~ D<íuiel 'áro~i főorvos Hndh,iz orvo-.1 

250 Kovác. Eduárd kirá.lyi tun;ksos . 'z•1thmar tar udnhni 
Konícs Ernö távirdu. z Bn1lapest t.U""mlnJm.i 

dl'. Ko,áes Imre gyakorló on o~ Buclape t orvo 1 
dr. J{orács József egyet. tau., nct '"Yg~" elnök Bu1lnpesi ~ellész i 
<lr. Korács Ötlön gyakorló orvos Bmlnpt:'~t. Ol''lOSÍ 

Kcilluer Lőrinc gyogy~zeré.;;z Eo·er ,„egvtaui 
0 

llr. Körnvei rerenc gyakorló orvos Buclnpe$t 01'\'0 i 
KCrös~y .József , tatistikni ignzgató B11dape ~t bixsadalmi 

ch. T\üve,sy Fert>nc rn. fö- ~·s kfük<irh. ig föOlT. ~zeke„fehérvifr or~o ' -sebcszi 
ih-. Kövér Kálmán g.rermekgyogyni'i Bnclapt>st orro.i 

2üu i~i· Középess.r Uynla aljeg)ZÖ Nagy-Y.iracl rége.zeti 
dr. Krnmoliu.r I tváu gyakorló orvos Jfodape. t Ol°'O"i 

l\:ramoliuy .József gyógy.:;zer~sz Bonrh;úl ve•') huri 
clr. K ri:pe llrn .J ózsi:f kir. törz<..n no Buclape ... t 

o •. 
e-. Ol„Hl"l 



..,záru 

n-' 

2UIJ 

dr. Kre„z 1 ;i:za 
Kiic•mer e :yör~y 

dr. Krie„ili.abf•r :--imon 
J\i;t-.ch Jáuo„ 
1\nbiini Fer ·n · 

(lr. Ku11P„c)1 N. 
dr. Kun walder Z igmoIHl 

Kurcz r. l't ICZ 

dr. J{un Gn zt;h 
clr. K m·cz J ,z,c·f 
dr. Lall:'lm; l tv.in 

clr. 
clr. 
clr. 
dr. 
clr. 

La zál.i 1 ·~ör·rv .f o.,, 
L;~mpel„ ~fonó 
Lau!! I· 11!:! .,.,., 

Langer .\rmiu 
Ln zh} Elf>k 
Laufomm 'r Károly 
L"chuicz~y .Józ f 
Leder r Ahrnhám 
Lctlercr , :iJ1ilnr 

dr. I~t·uho-.. ... t~k ,Joz el' 
clr. L,•,zner H111k1.1 
clr. Licl1tc11berg Kornél 
dr. Li ·hm1111 M6r 
dr. Li z1uw Elrmt!r 
clr. Lo<•blii1 )lik n 

Lo\.tk\ \utal 
<lr. Lorx :--auclor 
dr. Lon. h Cn1Ja 
clr. Löw :--rím1;el 
ch-. Lii" \ L 1 z],j 
clr. L\_i\\ \ ' 111dor 
1lr. Lnd" 1"' Enclr • 

2\lndara„z 1,ynla 
ch-. 2\ln<lnrá 7. Lörinc 
ch. .1\lndnrii-.z Bc1:sci 
clr. ~ln•ro Kri'rul\' 

)l.1.~r Frr uc ~ 
clr. ~l nkara t :, Öl''!Y 
dr • ..\lnlyu„ K1rr11lv· 
1lr. .\hnicle • Ili' 1 it:l 
1lr .. Man11iu l\.trnly 
dl'. )lm·~() 'rh aclal' 
clr. i\lnriko'''"·ky l'.d 

~lrirk11--i l gnfÍt' 
.\llí h : J lomoko 
.\hítyth 4'.\1i tid 

<lr. M1nirer Ktírol\' 
Márcr l\~z.sii · 
~leiull 1 tván 

tlr. :\1 :,..ztfro„ K 11 roly 
clr. Mt•1t>Y _\ dolt 
clr. .\lidm.ty Lnjo 

Mik; \Jiklo„ 

17 

( im. hh at.11 'u;n 1oglalkozu, 

kc1iileti on·o=
''VÓ'~"·Zeré„z 
~frak~rló on·o-. 
ruüe~y tPmi tarnír 
Illil • , a 111.ó 

pror11ct. u k. teugeré_z. _\.kad. 
"yakorlú orvo-. 
~ma torvo ... i tani u tézet elöndó 
!!~·ak. Ol'Y •• JUl~H~Y· titk:ír 
kuron·o„ 
gyakorló on o' 

1"Jclldké-..1. e 
l'övárn i fö,zánn-evö 
H>on·<h 
on·. '"bé,ztmlor 
közsé<ri Ol"\"Q<: 

l'"'' t•temi m11~ántafüír 
Ynro'I on·o,., 
ké1 ezdt!i tanár 
hnu \'llÍ"azuató 

~ 0 0 

kir. tau •• "~)(•t . fomír • • • · ik 
llilt:) ~l illt•, akluökl· 
cryakorló orvo. 
.„) ukorló fülon·o ... 
egy„tem.i ma"'ánta nc'ir 
<rvakorlcJ orvos 
k:•rllleti orros 
ptrticllPlké Z 

gyakorló orro„ 
''Yakorló orvos 
" ~lf"11. ·h. Pre,c:e zerke ztöje 
cryakorlú orro-, 
~yakorlcí orrn::. 
korluízi lÖorvo ... 
nn o UÖ\endék 
mc~,··~i föorvo ... 
mci;)·ei föorrn-. 
'')nkorló ornh 
... zjcrorló orvo · 
~'Yakorló orwis 
"~·nkorlú orvo ::'l 

cr ·akorlcj 01"\"{h 

me•rypj t. fcjonos 
l':.!~ t·I. l't'l f .,uugygy. aleluöl. 
ki;z,1:~1 OI\ o. · 
kc„erli vizforní ... -tn lajdon os 
Hlh nii fogon o--
i\rr\ \" :,} 

g)~kodó on-o' 
!!yÚ!!~ „z,-1n:„z 
mrwnuzú 
" ·nkorM on·o ... 
kórh:izi föorvo ... 
köron·o ... 
törvcuy ze~i bir6 

Lul.:hl1 ly 

Hmlapé t 

Undn}W"t 
Undapé't 
Bndape ... t 
Un1l pe~t 
Fiume 
Du1lapt!'t 
llnllap1: t 
Unthl}IC t 
Umla11.:"c 
U ttlape-..r 
?\\ nra 
U ulapc"t 
Zombor 
Hudape t 
< )roslHíza 
Bmlapc 't 
' 11.. p ~ -Olaszi 
Hudape. t 
Unclnpe t 

H11(la11 · ~t 

1\j ... -~l:írtuu 
Hudapc-.t 
Bmlapt• t 
B11clapl14 
Budape t 
Bndnpe t 
l•rlu 
" ~agylníuya 

BudapP..,t 
P1ípa 
B111la pcst 
Budnp ·-.t 
Budap •,t 
Hndnpe-:t 
Hozq1yó 
Bánfi-Íhmynd 
Bn1lape ... t 
1'.ít a 
1 ~.·„z.terc•zeh:ínya 
Huclapt•"'t 
Z.1l1-B~Pr. l.eg 
Hm ln t ll""' t 
\" f')Pjlf" 

Bnd11pe::.t 
flt1d11pri"'t 
Bu1lnp1•„t 
l jw•rhá,z 
.\Ii „ kolcz 
íludnpe t 
BU<lape t 
Bndnp1• t 
~zik zi) 
1>~1:„ 

Tutlomun) ' l•tl.:: 

orvo ... i 
v~~,·t mi 
on·v-.-sebé,zi 
termt '>ll t tani 

ono-.1 
orvo 1 

t ;fr.„ ad a lm i 
t:ír-.mlalmi 
01"\'0~1 

01"\'0~l 

orvo--1 
Ol'\'0-..1 

1)n·o 1 

t:i r-.aclahni 
t·fr..:qr}almi 

honttani 
onv:::.l 
on·o-.:i 
orvo-.i 
orvo~1 

(ll'VO l 

bír adalmi 
orvo:-.1 
orvo-.1 
onos1 
on·11=--1 
on 0 ... 1 

„P.h~:-.zi 

01\0'-l 

on·o...-scht!szi 
on·os-,ehé. zi 
(ll"\'OSl 

orvo ... 1 
orvo:.- ebé zi 
on·o ... 1 

orvo„1 
on·o:s1 
iilla1tani 
(Jl'\'0 1 

t1·rmé'-z"Uaui 
. •hé "ll1ti 
~uzcl1í inti 
on·o ... 1 

nö,· ~n'\"iani 
trír--n<ialmi 
orvosi 
on·o:-.1 
orvo„1 
tár ·a«la1mi 

3 
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Szám 1 N é v 
1 

Cini, hivatal v11gy f'oglalkozfl · I,akhely '1111domá11y ·znk 

Miud zeuty f éter füvésztanár Tarnócz növénytani 
Mitterdorfor Chiszt:ív czégvezető Budapest társadalmi 

320 .Molnár Imre orvostauhal lgató Budape t orvo:.1 
l\Ioluár János rryÓd'yszeré z Bu<lape:.t vegytaui b . o. 
l\folnár J~íuos rry6()"rszerész Ketskemét \'Pg) Íalli o O• 

.Morlin Imre 1 ügyvéd Buda1lest tifr..,adalmi 
Mnharn .J6z ·ef modalmi állatorvos Zeliz állattani 

ili-. Munk .Jakab <>'Yakorló orros Yerebély orv. és állal tani o„ 
dr. l\Jüller Kalmán egyetemi magántanár Budape~t orvo. 1 

Na<>'r Albin királyi Ü!~yés7. Eap1· rétrt>szeli o. ,., n 

N aar Béla. megyei áUatorvos Lh:dautha állata\ óaya ·znti o. O • 0 

Nagy Uáhor orsz. képviselö Kézdi-Y á árhely tar;-;achthlll 
330 NagJ Lajos ügyvéd , 'zinrér-\T áralja. guzdns:r.at1 

ur. N acry ~in dor föorrn Nagy- 'zöllös oryo~i 

dr. N áJa kay Béla gyakorló orvo~ Budapest Ol'VOi>l 

ch. N érueth Ignác kerüleci onros Bndupest urro,..1 
N emdh y Lajos egédlelkész Budape ~ t tár adalw1 
Nerucla Néí11clur a-y6o·ytermén y-kereskedő Budapest gyógyszerészeti o n. . 
Ne, ?füs .Jánns állami hi vata.lnok Budapest gazd~szati 

dr. .Neuman N. gyakorlJ on~o. 'iótok 01'\ OSl 

dr. Oblath l\lór ÍÖOlTOS Uál ·zec · orvo 1 
Okol1csúuvi .Jáno" orvo -tanhallgatá Hudape ' t OlTO'l 

340 dr. Orl1ay ...\n.tal föorvo .J ászberéuy ono i 
dr. OrmY l\Iór meg~ ei jarái,;onTo. Xag_v-Butyin áll:nnon o ·i 

"' dr. 0 zterlam 'zilárd gyakorló orvos Budapest orro~1 

dr. 0 , " <l ministeri tanácsos Budapest t:fr~a<lalmi "rszág 1 au or 
dr. Odey László tanár:>egé<l Bndape t <ill.1tta11i 
dr. Paldt Lajos gyakorló orvos Budapest nrvos1 
dr. Pat111bá11y Uerö fővárol-i tis:Gti föorvos Bu1lapest ono~1 

dr. Páczck l\16r megyei föo1"\"0 Hima ·zombat. Ol'VOSI 

dr. Páutoc. ek L. \' . gyakorló orvo N ó1>'ri\Jmeaye orvo ·i 0 0 
(h. Pápay Ihíniel csá ·zárfürclc'Ji orvo:- Budapest Ol'Y(JSl 

350 Paschi11ger .Alajos fögymnas. tanár Buda11est t .1r.,.a.1lahui 
Paszlav zkr .fozsef föreáltanár Budal'e t állattani 
Pászthory ·K:írolr üan·érl AraJ bfr„aclalmi 
P;iv.iv c;~hor . 

o. 
dr. t..rnár t>gecl Budapest Ol'VO"l 

dr. Pecz.Alajo kor házi egéclorvog Budape ~ t seheszi é~ orvosi 
Petrá Z igmuucl orvosnÖ're11 dek Bncl,1pe$t 01'\0 l 

Pfeiffer ~fauJor könyvkere--ke<lö Bu<lape::.t Lár„atlalmi 
dr. Pfeitlcr Fi\löp gyakorló orvos l ;,ör orrosi 
<lr. PJiehta Soma 111. föon., uagy~yHl t itka\r Losoucz 01'\"0Sl 
dr. Pollák Lá ·z16 meg) ei röorvo-; N~t<tr-Yún<l. 

""· 
on·o„-,..,phészi 

360 clr. Pollák , 'ámnel gyakorló orvo, BuJape t, 01'\ O!'i 

dr. Pollák 'áu<lor gyakorló orvo · l::i:t.cutes Ol'YO l 

Polányi U éza ügyvé<l Nagy-l\Iihály tei·tlH.•,zel tntl. 
clr. Po1iczer Ill és gyakorló onos Bndap<"st orvo. 1 

dr. Poor I nHP Pgyet. tanár, kód1ázi föorv. Budapest on u i 
dr. Popp l'éler gyakorló unos Budapest Ol'VOSl 

<l1·. Prcusach Lipót t. fő- t:s j<frusorvos h.e ·zthel) or, o:si 
dr. Prunic Györ11y eg) elemi tau.irsegécl h.oloz~ vár 0 1'\'0 1 

Puky Áko. 
o. 

dr. gyakorhí orvo~ BuJape ... t 01'\"0Sl 

Radocsay Lajos kere kedö Bnclnpest ttír,·acl.t lmi 
370 clr. Rakitn Alajo kurhazi fÖOl'\Os Hmlupe:.l 1 orn1s1 

Rnppen. hPrger Vilmos 1 tau:ir Buclape«t t:irsntlalmi 

1 



Sf111 

100 

111 

Hap „ .Joz„ef 
Hádic-. E l ·k 

dr. füii-.z f ie leon 
Háth J\áro1y 
Rtíth Károlv 

dr. Hé Z"V Imr~ 
n .... ~iu: J\árol • 

clr. H Plll1 ·z .J óz ·f 
1lr. Heizman 1.nlla 

HPnn„r A<lÖlf 
dr. fü:\'é. z Tl1•nö 

Hilnír }„tv.ín 
1lr. Hichh·r 1 1 1·eu1· 
dr. Himeli .rndor 

Rohr.,ad1 .\ utal 
Huner ~iíudor 

•lr. Roth F"r"nc 
Roz a Péh•r 

tlr. l: óz„n(y A ln,;o 
1lr. H<í/. .1IH'ED 1 Al:11l1ir 

Hoz"m .L v .\I.itv1í 
lW"tr .,f. kii s 

(lr. Bnp1 X1 l'· .l;íno..; 
l~ •. r '1' ·ncz 

"'amarjay La,io · 
tlr .. a-. ... 1. h·áu 
dr . • a~ 1lór 

• chaf.u·z1k 1"Prcuc 
dr. ~e;h.iLhh·r .Jakab 

l. hé1ly . '1in1lor 
""< lieich Károly 

ch. he11z.l 1: uidó 
dr. ,,chcrwnu .\1lolf 
tl1. -..c} illPr \hk ... n 
ch ·1ill1 r z,1_'1lll)llll 

1lr. :--1:.l.ill' ! ~' r F\•r HP. 

1lr .• · 1•h)"„i11•'er \ 1loll' 
1lr. ~chlt•„in•mr Adolf 
1\r scl. l •5i11g.•1· Krílmáu 

1 l1111i<l ha!tcr Alujo. 
dr ;-.., lnuiut .\go~tun 
tlr sd1 mitlt c:,ürgy 

, dnniilt l\ 1rolv 
'chmitlr sa111l~r 

1lr. lho..:h1~r•'1 r l.1kah e 
clr. Sf•hüulwl'g• 1 "omn 
1lr ""· i:inthal .\lo. 
1lr ....,, reirr Ln,in" 
1h '"'• hröder e: il.t 
1h . 11 1lhon Ht>z,,i 
1lr :--. ll\\ n rz IJ.i rid 
1.lr. " hw.u·z Lipót 

' \\fll'Z Lipót 
1lr. "'t.hwnrz1•l ,Józ e 

1 fj 

Cim. hirntal 'agy fo!?l11Jkoza, 

k·~pezclei '"olt i:?azgat<i 
:{) ó~·,,.z~rész 
kórluízi f&on·o,.. 
iúpolrr,í rme,ter 
nr.;:z. k1íp\"i-dö 
e•rrPtPllli bmár ... e<r ~cl 
:íll~t-Or'\'O' 
,„,·akorló ono 
~~~11ti föon-o-. 
i>''\ ctt'l '. t„nár ... ecréil 

O· ~ 

j;íní...on·..,... 
k ·p •zrlt•t tawir 
.i:írá:-or\"o-. 
gyakorJ(Í OT'.'0" 

!.!\'Ó"V ... zerész 
p~lg:Ínne-tt•1· 
„,·akorló on·0:-, 
tAvnro i ni jerryzci 
11_rakorló orYO" 
1lcryet(•mi tau1ír-.c1rétl 
-. n 

crrÓ•'\ -.:u•ré ·z :i„ ... „ 
t:a ni n t é1. "t-mlaj 110110 

k. t.111., egyet. tanár 1í;-. lle1dn 
iT(J 
;illatorrn;-. 
Int·;.!\ ~i IÖorvos 
ic:an~.tan., n n•,,.yt;~. titkiir 
hmar„1•gécl 
gyakorlu orrn 
ny1így--z. H. szerke,ztöj • 
g) ógy. zerií,z 
közp. 111 •tt•1ff. int. igaz.,.ató 
fc"1on·o,i ,eat!<l 
~}'akorló orvos 
\110,'\ ,:,1 
ki; tnn., bnuraföorrn~ 
kórhiízi f.'.ion:o:; 
!_!\'(lkllrló 01'\'0'\ 

k6rhazi töon·u, 
gyÚ~,0 'Zl!\'I' Z 

t.111á I' 
k11riill"ti orvo ... 
g\'ógy-.zer~-.z 

lllll:.'" :Í,Y:Ín~·tnui tisztvii.;eJri 
i ti ráson·o,.. 
!!yakol'ló on·o 
„,·ukorló or\'O' 
kir. Wrvény,z ~ki orvo ... 
j:írá-.orvo 
urukorló on·o:-. 
:/·nkorló 01"'\'o 

o·vakorló 01"\ 0 „. 
~\'Óg\·„z ré--z 
g)·ak~rM orvo' 

l.allltely 

Hn1lnpe-.t 
Beké:-.-C ... nba 
Xa!..:y-)liliiíly 
B .d lpe-.t 
Hndape't 
Hn<lape.;t 
Vácz 
Buclnpe-.t 
Budnpe-.t 
B i1lapl"'t 
• ztau i--ik 
Rndn1w-.t 
I\ra ... ova 
B1lllnpe. t 
Buclape:t 
Be ·zterczeh:inva 
Rutlapt>st . 
Bn1ln1w ... t 
Brnlapc t 
Ilndnpe. t 
.\ra1l 
H11tlap1•-.t 
B1ulapt·~t 
Hnclnpc-.t 
Losoncz 
. z l'~ z.írcl 
Budn pc~t 
lhuht1lest 
UuJnpe ·t 
Bn1l ·11w-.t 
Bt11hpest 
UuJape t 
B1ulapl• ... t 
Bnd,1pe't 
B t liqw-.t 
...,t .11 •ez 
B 1dapP:-t 
\donv 

M1111k:í1•-. 
Kom:irnm 
R11cl.1pe ... t 
Buda P"'t 
lfn ·zt 
J h11l.1p„„t 
ltí „-Almá" 
Eu r 

0 

Köb. '.l 
Xa!!~-1\ 1 1izsn 
r:('~'1. (7. mpMn} 
H 11lap ... t 
E~„r 
Kec ... k mét 
'"'znhad znll1í 
1-~ zt"rgom 

'11111111111\u~ -.zuk 

t:fr„aclalmi 
n•i:,tyt.mi 
01'\0'1 

t~r„a1lalmi 
tár-.aunlmi 
'l•hé,zi 
állntt~mi 
01'\ 0'1 

ono'i 
ui1n'~) tani 
orvo ... 1 

t1ír,nd11lmi 
orrn:-.i 
orrn ---ebészi 
term~ ·zeth1.11i 
g<lzchí. ·zati 
01\0 ... 1 

t:ir" 1dn1mi 
orvo~1 

kHzi>crészségiigyi 
á"v:iuvtani 
bir-.utlalu1i 
orvo-.1 
rt'gé:-;zcti 
:llla.tta.ni 
orto'i 
\ ('!!'~ t :Hl i 
<isvnny ta11i 
urvo,1 
\"t !..;.yt.ll1i 
\'eg\'taui 
t l'l'lllé"íWtlaui 
OT\'O'l 

onosi 
uijní!~ytan i 
11n·o ... 1 

Ol'VOSl 

on·o-.1 
orvo,;;1 

vt•gytani 
tPnné,Zl'ltani 
;Hlator\'osi 
\'<'!!\'tani 
ií du\'taui 
nn•os:st•b íszi 
lll'\'11' 1 

úl'\'O'i 
orvo„1 
0)'\'0"1 

orvo ... i 
un 0"1 

uno i 
\.„, ... , tuui 
or~o'1 
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dr. chwa.rzel ':Ílldor müegyetemi tirnár Budapecst tenné ' zettan 
• cilweiger Adolf földbú:tokos Budapest ga.r.d<í zati 
~ chwen. zkr Armiu állaton o Budapest ga1thl. za.tl 

dr. clmimme;· Ernő egyetemi tanár Buclapec;t 01"\0 1 

430 dr. 1 'ehe Károly gyakorló orvos Buda11est 01„\"0 1 

• C'hők I mre ügyvéd Budapest 1 iírsndalmi 
~- ebrik Lajos meg_vei állatorvos l\liskolcz :\Jlatonosi 

dr. ~L rli 'anclor orv.- ebé ztudor és ziilész Mohács orYos- elw. zi 
dr. • iorar D:ivid ,., . föono Yerehél~· orvo i 
dr. 'ikló y n rula kórházi föorvos és szemész Bnclapec:;t on. é~ szemé zi 
dr. , '1klóssy Károly gyakorló orvo:. Bndapesl orvosi 
dr. , 011 ner Rezsö g_vakorló orvos 1\U -Márton közcgeszség1 
dr. pitzer Livót ayakorló orvos Bulhtpest orvosi o. 
dr. 8tádler Károl_r ayakor ló ono~ Bak.- 'zombath. orvosi t). 

440 dr. , 'tauh l\Iór tanárképezdei tanár Budape t 11ö\•1foytnui 
dr. "tiller Bertalan eg.ret. mtanár, kórh. főorvosi Budapest Ol'VO 1 

• 't oczek J ózsef műegyetemi tarnír és rector Budapest termés zeUaui 
dr. , 'tockinger Tamás k. tanác o és egyet. tanár Budape t on•os- sehé ·zi 
d1·. • 'zabó Alajos állatorvos intézeti tanár Budape. t állatoH. és gazd. 

zabó Dénes zigorló orvos Budapest orvos-sebészi 
dr. , za.bó Ferencz gyakorló OlTOS Kaloc!'a Ol'YOgl 
dr. , '.znhó Gyula <Tvóo-vszeré ·z :J.Iiskolcz veg-~~ani 

\ári dr .• zabÓ .János 
• I:)~ 

arakorló orvo Budapest. orvo i 
'?• 

dr. zabó .Jór.sef kir. tanác O'\, egyet. tanár Budapest o·eoloo-iai e o 
450 dr. , 'zahókr Adolf reáliskolai tnnár Budave t t<i r.;;adal mi 

Szakáts .J oz ef taná1:ielölt Budape t geologini 
dr. „ 'zalárdy l\Iór ayakor}Ó OrVO Budapest orvo. i o. 

8zalay AlajoH magfü1z6 Budapel'lt t:lrsadalmi 
gróf , 'zapáry István föi pán Bu<lape t tnr ndalmi 
dx. zani zlá Albert tanár Kolo -Monostor 1 gazclá.-zati 

zá"z Z0Uá11 ügy,·éclj elöl l Nagy-Várad regészcli 
• 'zeib E<lc kere. kedö Buda1ie<:t társadalmi 
'zeitz Ferenc kere kedö Budapest 1 árs,idalmi 

id. • 'zeitz Ferenc kereskedél Bnclape:1t tú rsada l m1 

460 dr. Szenger Ede orv.- ·ebésztudor BuJ.arest Ol'VO -~ebé zi 
dr. • 'zéll Lnjo · körOl'Y'O :\lezö-Telegd or~o 1 
c1r. zená sy ;· án<lor kerületi halottkém Budapest onosi 
dr. .._ zibold )lárin gyakorló orvosnő Péter'f'ár orf'OS- ebészi 

1 
1'.lily Kálmáu term. tud. tár . . titkár Bu<la1Je t termé zettani 

ck ~zmger .J akah közt-égi on'o • 'zilas-Balhás orvo:ri 
, zinyey László állatorvos B.-Dj város állattani 

dr. ~ úvák Imre iigyvécl Budapest tár ·adulmi 
, 'zobo.szlay J1'crenc urodalmi igazgató Ajnác kö {Göm.) gnzd. és t:ir ad. 

dr. , 'zohner .József gyakorló orvos Budapest helgy?gy~íszati 
470 dr. t>zombatheJyi Gn ztáv kolozsr"ári föo1To. Kolozsnír orvosi 

clr. , 'zontagh Abrahám gyakorló orvo" Budape•ü ~>r\'OSl 

bzonlagh Kálmán maO"anzó Budape l tar aclahni 0 

Si tui>a G:yörgy gl'Óg~· zer., ngy. pénztárn. Bndapes1 ' e~ytani 
dr. 'zuper Lajo- honv. enedorvo. Budape~t orvo 1 

'rhalmayer Béla kereskedő Bmlapcst hí r"adulmi 
Tlialma!·er Lajos ke1·e. kedö Budapest t:ír aclalmi 

dr. Tnkác Endre ono. tudor Budape t 01·vos1 
Tamá sy Károly gyóg,vi:izerész Dehreczen \'egyt::iui 

dr. Tama .. "'n· Kilroly 1 grnkorló or\'os Bndape t Ol't'm:il 

„ 
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520 

53 

dr. Tntm• Adolf 
dr. T:itráy herrr~ly 
dr. Tauter Yilmo„ 
dr. Terrar Jáno'-
<lr. Téry ·Ödön Vilmo' 
dr. Thanhofü:r Lajo: 
dr. Thomán I>ávid 
dr. Tom~ányi Imre 

Top rc1, r J iíno„ 
dr. Torcla\' FPrf.'nc 
dr. Torm~\' lléla 

Tóth r:ajo-. 
dr. Tóth Lnjo„ 
clr. '16thfaJu;;y 'iyuln 
clr. Tiiri)k .Tt>:1~"1'f 

dr. 
dr. 

dr. 
dr. 

dr. 

'l iirök .J(i1.,el 
'rlirHk F'crenc 
'l'örök :':i11tlor 
'fro1·n110,it .... \uo-.ton . "' 'rr mko Antal 
Tro 7. le.r ;\liksa 
Cj ,·~'lq J ~uác 
~h.iÜ .J ('í.t.-.c·f 

Ymlnny K1íroly 
Va<lunn ,J <tllO:-< 
,. ajcla l~unt' 
V nrira FPr•·nc 

l:' 
Varg.1 1 :,:za. 
Vargn L:b:r.l1í 

Ya,kovit' .J:foo:-< 

Yamosv ~lih:ílr 
' Pllon ~· ~l ór · 
,~ crzn 1: Ago tou 
Y ége Mihály 
Vékony Ferinll' 
\ idor ·z igmond 
Yiola Knlrmiu 
\·immer .Autnl 
Yiuc·;w A lnjo-. 
\'}a„ ck Ede 
\' olf lMlwr 
\Vuhrmau • ·antlor 
Wullcnf ·ltl l\urol · 

dr. \\'1í~uer 1>1111id 
id. ,\r. \\7 figm1r D:ínil'l 
1lr. \\ .Íi{IH'r <: ~zn 
clr. \Vn!!ner .Tnuo' 
,\r. \\T i z .lóz„el 

" rei. / .J 01 „„f 
dr. \\T .j„i :-. .. 111lor 
th·. " ei ; "'.rndor 
1lr. \\ t'"''"lm·„zk\ f\árol • 
dr. \nttrnnn l.1í~rír 

\\ urmb lmre 

:H 

Cim. hhatnl rng-y foglalkoz1h 

kerni •ti or"c,., 
!!yakorlú orrns 
c"yctcmi tanár:"egéd 
kórházi „e•réilorro~ 
1rrnkorl6 orvo ~ 
~-
errye ·mi tanár 
!!' nkorló or~O:".' 
hon,·. r.zredorYO' 
U•r\ véti 
gyakorló orrn„ 
álla ~~·r.ígyintézl•ti igazgató 
.-,1,i~orló orvo:-. 
gyakorló orvo.., 
g) akorl1) on·o„ 
collc~inmi tanár 
~) ógy._z,·ré,..z 
l\ ,j„zc•g-vitléki kürorVOti 
try6~y:'>zerész , . 
g'\'O_r\ ,zere:-<7. 
n)·u~: pléh:int"" 
júfi„on·o„ 
gynlwrló orvo ... 
!!Y•l!.!) „z >ré:"7. 
. zcrke„ztc) 
maf!áuzcí 
"'rnkor16 on·o, o. 
tu 111Íl' 

1111'"'\ CÍ fUOf\'O,.. 
.o~ 

kPriilt·ti ono-. 
l1udcu vizgyugy·intézeti igaz
A'nló (os l ulaj<lonos 
ilfn zgat .~tan:í r 
kt>rl\11•ti nno' 
„,·akorló or\'O" 
~. 

föl,lbi1·toko ... 
fí'lknpibiu) 
rr a kor ló ono„ 
l"l· 

''nro i pé11:1.t:íri ellenőr 
lllll gá n zc) 
i~m·.g trHanár , , 
g) ugy„zPrc•„í", , . 
~yogy ZPn•„z 
mngiínzó 
mn~~inzó 
''\'ftkOrlÚ Ol'\'O<; "· , , 
:.?\ o~y z1•rt• ... 1, 

n;,Y'.~:a 
t'g) "temi tnurír 
f'1)orvo 
m1urwi rílla torrn ... 
11111!!: kórh:ízi föor\'O. 
níro i föor\'O 
föon 
g,\ nkorl6 or\'O:-

"~'vet1·111i qun .... tor 

BtHlape-.t 
J\t:z-.m:li-k 
BnJnpe't 
Bndape-.t 
Budnp6t 
Buclnp11 -.t 
JlL•lllOJlll[l 

X:1~ --Knniz .... a 
B111lnpest 
Budape"t 
Bndnpt• t 
Bntl.tlJIC' t 
f: vör 
Uilllnpe ·t 
Dt>hrccz1•11 
H111lape,..t 
Kó-.zeg 
Bucl:qw„t 
:-.. .rkn1l 
Sz:, iutua 
Eu, iu!.! 
J ln;lnp; .... t 
Bn1lnpe-.t. 
Bu1lap•·~t 
lü•szt hel \' 
Budapc,[ 
Bu1ln \lt'!-l 
1 )c>hn•c:r.en 
B11Clapesl 

BudapP:-.l 
HuclapP:->I 
}~„7.tt>r• 'Olll 

0 

Bu1l1qrn.„t 
1 >u ,1,t n-C ~ nncla 
l>c•é-. • 
Buduppst, 
1~„1.t ·r~nm 
Buclnpe:-1 
l·~"'er 0 

Hndape ... t 
Torda 
1 hula pcst 
B111la p11 st 
l lntlap1·,..t 
Bncln111• l 
B111l11pr•„f 
1 hulnp1· t 
Hnrln l'C" 1 
• 'zolnok 
.Aa·n 1 
IJÜ · ... e 
.\ rrn- \"1'lrnljn 
BuclnpP t 
Budupe-.t 

TuclowánJ ~zn k 

Of\'0Sl 

or~o-.1 

Ql"\"C)-.1 

nr\'O'Í 
Of'\OSI 

orrn,..~ ~ • állatgy. 
01°\"0'1 

OlTO .... -,ebJ:-zi 
hir„ittlnl mi 
orvo-.1 
on·ost 
orvo...-:_;;eht•sz1 
ebé:zi 

nn o,.., 
orfost 
n·g~ t:in i 
orvosi 
VC'~stnni 
Yt•g\ t.lui 
n~~észcti 

orvo-..1 
\"C!!\ foui 
t:fr~n1lnhui 
bír,aJalmi 
nn'th-„eh.~ 1.i 
g:mbszili 
on·os1 
ono.;1 

Ol'YOsl 

bir,..a1 la lmi 
orvo·n 
01'\'0„j 

gazt11i ..;za ti 
természettani 
on·. (., sz.-.mé.;;zj 
gazcl:íszat i 
tár„a1l11lmi 
túr nJahni 
veg\'t:mi 
fíivé.;zcti 
hír.;:vlahni 
lenné~wtt a 11 i 
"·c•gytaui 

"''"' 1 aui o~ 

tiír:-udalmi 
OITOSl 

on·o„1 
nllntgyr.gyt! znt i 
on·•> ... - eh · zi 
orvo"1 
orvo~- r11Jéqz i 
on•o i 
hír a<lnhni 
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Zachár .J áuos 
Zachmias J áuo · 
Zacharia ~iruou 
Zámbó Jano · 

<lr. Zuoray Bertalan 
clr. Zelizy Daniel 
tlr. Zlamál Yilmos 
clr. Z ·idák .\.go tou 

Z igraJ Púl 

Ci.m, hirntnl Tn:n rogfalkozá 

fögyn111a:-imni tanár 
ii"nécl 
fŐgymuasiurui tanár 
fö~yilllla iumi tanár 
g-yug_v ._ zerész 
gyakorló orvos 
tanár 
mcg~·ei föorvo ... 
iia\ Vt;cl o. 

Lakhely 

Buclape:.t 
Zilah 
Buclape t 
Hala 
Bnclape~t 
Dt!breczen 
BuJapest 
Lugo· 
Bntlay1est 

1 Tnclomáuy zak 

term~ ·zettani 
tár aclnlrui 
termeszettani 
növeuytani 
veg) t:mi 
urvos1 
;illntorvo~i 
onos1 
larsadalmi 

2. Beír•~ de meg nem jclcut tagolt. 

.'zám 

10 

19 

é y 

clr. Hrulzey L:i,zló 
dr. Benl'dek Károly 

Benedict\ .Józ ei 
dr. Bri\nauer'. \.mbró 

E heuhöch Ferenc 
Dent.Th ~\.<lolf 
Doctori. , 'ctnclor 
<{e zner )1ih<ily 

clr. Uyöngyö 'Y amn 
dr. Il,ünisch .J ó:r.sef 
clr. Klatrnhecz tl:j ula 
clr. Krnesz Krizo. ztom 

Kun )J iirtou 
dr. Lö"eufeld Darnch 
clr. Ln kacs .J áuo · 

Xagy I--tván 
~yiry ( ;yürgy 
:->ztraka < ;áhor 
\" ozán Tam:í. 

i111, hhafal , ·ngy foglalkozá 

megyei föorrn . 
jifrá. - ~s pál.' aorvos 
gyogyszeréc:;z 
gyakorlo orv-o -
,zékesegyhazi kanonok 
meg: ei <íllatorvo 
magánzó 
körorvo. 
varosi orvos 
megyei föorvos 
O'uakorló on o · 0.1 

f8apát 
'árosi állatorvos 
közkórlrnzi orrnc:; 
megj ei föorvo. · 
reform. lelké ·z 
gyúgy zert'sz 
korru:hn zd 
gyógy-.:zeré-.z 

Lnkhely 

hl.- 'z1get 
Haláz falva 
Beke· 
E~er 
({j őr 
Cngnir 
Kis-< +erezd 
Tápio-· 'zele 
<-1-yöBgyös 
H.-.M.-Vásiírhely 
N emet-C'i'.cru va 
Pannon halm~ 
llöszórmény 
Aram os-Jlaróth 
~agy--'\ :írncl 
N tg.'-Várad 
'N agy-Y~irad 
Tnrej ... 
{yö11cryö1.; . o. 

3. Bcirt hölgyek u(•,jegyzéke. 

Boros Joz.·efné, Balvauyo ~-Yéiralja. 
Blll'i<Íll F<iuni, \rad. 
Fortv Róza lci'a. szony . .Jiiskolcz. 
<;.:.ajz<ígó Lászlóné. Deés. „ Hatfalncly .J ózsefiw. Deés. 
Horo,"icz .. 'arolta kic::asszonr, Kolo7. ·vár. 
1'..lPin Arminné. Kézsmárk. • 
Kov.íc D:ínieln1=. Hadház. 

\íaclara i Luiza kh1-. ... zuny, Roz nyó. 
10 i\Jik,.í )Jiklósné, Deé · 

PnlJn) i Gezáne. N agy-~hluíly. 
Hieht1>r FPreucué. Kra-.ova. 
Hoi inay )látnLné. Ara<l. 
, 1.:hmi<lt ·Karolvn~. Huszt. 

1.J Tátray Uergel}·né, Iü1.. ·m:írk. 
Vékony Ferencné! l>eéq, 

Ö. ze"en : 577 tag. 
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V. 

A nrn•ryar orvo. ok és tcrm~ 'Zetvizs~úlók Bucla11esten, 1 79. nug-. 2""·ch1 tartott 
el ő közg-yiiJ<Léről ~zóló ,ie~yzökönyv és niellékletei. 

1. Közgyülési jegyzőkönyv. 

Eluök: llr. 1\1J\·ác .J6zs{'f 1:s .foultk A11y(1 . 
Alcluük: Dr. L ·nho "t=k .J6z.., ·f, 1 rin1Jtl,zky .J1íno . 
'l'itJnírok : I >r. :--ay i\Itír. Dr. Kurt z t :u<:zUÍ\ é ... Dr. Plic:hta somu. 
1. Az 11lnük lllf'!!llyiló J,~ ... zédlri1 •n iiriiunncl ihlvözli u m ·i;.iel"ntL-k •t. luilá,iút f»jozi ki a tö' 1íro ... 

~ ll 1111•fD'•· ir.ínt. valnmiut a tagok -.zl'imr.ira l'mlékiil uyert nn·~yhe • ... ti mti k ~ ... zítöi é::: a nagyméltó ... 1fo.1í 
111. kir. közoktauí ... i mini-.t.-r ur irlint j„, ld n UlÚ\'f"t ai l'gyl'temi nyonula :íllal rnlt kcgyt• .... kiuyomntui. 
Elö 01'oljn uz.on nw~<Wuthetl ·u 1~n ek1•t„ 11u•Jyp), fol.\·t1iu a uagy~ynh~~ !J évig ké11ytl·lc11 volt sz.i\11d1•l11i. 
~zn bato au nrnlju tíl 1 a \':íllll<1l'~~ 1\)1~ ck t 1'\ ékt•11 ysé•t1~t. J.h. ii:'szt 111l01miny ft.:ilü1léséröl élénkt•n lw~it•l, 
111t.:ly11ok támogatá„;íra 11agy l11•l'vly:í ... ni hirlnk ,~„ hirnak a d111lnrgyiil1~ .... Pk. Bt::-:itn·n'i h1iun.tl:il :-;ornlja 
11\l n ,•fi11tl11r1rviilé"'<!k 1•lhuuyt }0 Plr· ·pit. A 1rviilést 111e•r11ritottnak nY1lY1inít1·11. ,.... • • o.- 0 • • • 

H1•11s6 1:g„c•l f11~111lnf L lwi.z1~1l11 nu•géljl'llPitctr·tt, n1. 1~'\"kii11yvht•11 •·w~sz trr,iPt11•lcmbrn Ull' 1'.iPlcuc111l 
II . Hál h K1íroly f1ipolgaruw~t •r a fi.,•1ír<>l' 111ívébl•11 fülviil.li n gyiil1~ .... t. 
1~1." 11 111cl1•!! -.znvukliau nvilvtfonl t lw z1~1h't a ''\'iil1~s 1~lJ

0

Pn11~~s1•l fo•ra1l1"a, az 1:\'klit1n·lll'U llll':!-
.... 1 „ -,. ~ 0 \ • 

j('lf'll(!llt 1. 
Ill. f>r. :-!ay ;\fór tilk:ir 1•liit„rjt• zti n XX. m1gy~yi\lé-.ri• 1~l'kP1.etl kii l1lilt t.;(.g"k 111:,.,mr:H .... r1 l11 ·1:r-

kttzrtt Uclviizlö iratoknl 1~<> lc•n•lekei, 11e,·1•z1•I P 1•n: 

'rtin'1~11yhntcJ..1°i!,!'nktúl: 

/'w l1rid l:i1· f•lj11111a l'tÍro„cit kt~p,;sPli: ( e 'l'l'U:lloui Laj1 „ 
,"'„1dmtl kii ]le &tr~rl'u.l"ín!/fl rrí1 o. tíl k1'=11\+wlik: füim r ...,, 11tlor pnlgnrmo. t1'r. Dr. Mnlyn„z K1fr1•lr 

1~ 1 :iillucr Fri~y(' . . 
.Maro. ní:;1í i'l1t'.l!fl képvisl!lik : l>r K nopf!Pr Vil lllO!'i f.;-i B1•ri11icli I >iin Íl·l. 
.N"!f!Jtrírmlot kép' i:;í'li: l>r. Pollal.. Lií~zlu e.., Dr. Unísz Allwrt. 
T111lo111iíny11~ l 'K) f' iilcl Pktíil : 
A 1Jlr<!f!/lll' lurlrm11Í11!fn• l l'r1d/111"íf k1~p,·i clik: 1 >r. "zali1i .liíz!'IP.f, Frirnlcl zky .J:í11n .... l>i-. L1•11h11:i 1•1· 

.lóz •I. l>r. ,\l nn~<) 'l'iv111lar. D1 \ 1111\lvi<·h K:íroly. l>r. lhihz.fah-y, 'amn, l>r. fl al:í:)z. t:ézu, l>r. Puor lmn>, 
lJr. l\ úz H) .J6zs„f. 

A maf1!trr1· w·m~rli Jl/uzr.umot k~p,;~r.li: Jilrh·altl ... zky .J ~íno, • 
• l l11Ulu)Jf'„fi kii. tJ1·1·n ... c!f!Jlrt"l kf.p,~i elik: IJr. l"romm Pál, lh·. H1':1·zey ImrP. I>r. P111:i1•:-z 7, ... 1~m1nHI 

, J) ,„ . , 1 • 
l'" I'. ,J'' I' .1!1J os. 

A h11rlr111r.~ti n1t·n. i /.·ürl k ~pvi Plil·: lk llnltí-.1. C ;r.za. l>r. Fnlwly < :i;zu. I>r. Kiirnyoi li't·r1•111·, 1 >r. 
;\lfillt>r Kiílmnu, llr. l: óC"ZP\' lmr •, l>r .• 'clrniurnwr Ern1i 1's T>r. Vnl ·u zln· I•'ri•l\'C . • • MJ 

A liwl11pr.1;/1 !l!f'~l!l·~=1•d,c: i /c„f1ilrft>f kéJ"'ii.clik · h l:i K:írol~, 1~~rr· sy H11Zl'i1i, Fa111.Pl' Antal 1~s 
Frn111111 1 t' áu. 

A.e cíltalri110. lll"f/l/tr1"111·sc<Íf/i !/lfrÍ1f!/ f; rdS!f'fl!Jfrlr.I k1~11\·Í Plik: l\ i1o1 l\1ír11l.'. '1111111:1 i K:ír11l.'. 1 h". 

ll inrz nJiir~y é Holu·h1H'h Antal. 
• l lior odmcytfr i orro. ·!f.'JÓ!/.1/ser.ri'.~ceft!Jftlcl ln:íp"iselik: 1 h·. lx"l • oma, 1 >r. Fri1·<l11m1111 Bcrn1íf. J >r. 

L1fog Bódog. Dr. (' fitln· 1~ Dr. :'znhó r:.' nln . 
• 1 „zc11r Mf!f!JC; orto.-!f!/<Íf/IJ,4f'J'Í trt7!ffrlct k1~p\is1•lik: l>r. Lorx ~1ímlor, lJr. Wei'z .'iímlnr, 1;r,:1 , 

Jnuo , l> r. 'I1rHray f:1>r11cJy. 
A / o~~nnyi fr1 mf:);„l'llltllomrí1111i ( m·i·n. i t1ír„11/otnt k~1n·i í'lik: 1 h·. Knnlm Kríroly ,: Dr. Huprp1•h t 

h 'rol . 
1 l1t111'·ho11t111r1111ri q11nq!J :cd.u:r.li rqyfllrf kt=pvi ~lik: 1 >r. :\lunl .lnl ah, Jlr. BPnki. L.1jos (. BolP-

111 Hl Gd\:. 
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..d hevcsmegyei otoos-gyógyszerészegyletet képvj elik: Dr. Franz Alajo., Dr. 'chönberger 'oma~ 
Dr. 8chvarz Dávid, Dr. l\Ioutedegói Albert Ferenc és Köllner Lőrinc. 

A bilzarmegyei ori:os-gyógyszerés;;-egyletet képviselik: Dr. ffrósz Albert, Dr. Ki Ferenc, Dr. ;zél1 

Lajos és Dr. Pollák L <iszló. 
A ze111jJlh1mc{/Y~i onJOS[Jyógys.zerész-egyletet képviselik: Dr. Chyzer K01-nél, Dr. Obláth Mór, Dr. 

Thomann Dávid, Dr. Raisz Uedeon, Dr. :\Iarikovszky Pál, Dr chröder Gyula, Czip zer Bertalan é. 

Kemény Ferenc . 
..d clebreczeni orvos-gyógyszerészegyletet képTi:--elik: Tauin y Károly. Dr. Törok Jcfa ef, Dr. Yarga 

Géza és D1·. 'pitzer Károly. 
Tanintézetek részéröl : 
A lúnílyi J ó:::sef-m1Íf'rJ!Jefem melegen ildvözli a nagygyülést . 
..d lnulapesti II. kerületi állami ,·eáltano<lcít képviselik: Ur. 'a.y l\Iór e, Paszlav.::zky Józ ·ef. 
A pannonhalmi foapátsrígi lyceum melegen li<lvözli a nagygyülé t. 
A rimascombr1ti egyesiilt protest(ms gy1nncisiwn tancíri karát képviseli: Bak ay 1 tvan. 
A kecskeméti reform. lyceumot képviselik: Panag Gedeon és zakács István. 
~1111isl.:olczi reform. lyreum tanári kara melegen fülvözli a nagygyülést. 
A clebrecze11i reform. foiskola, tanári karát képvi eli : Dr. Török .József. 
Dr. IIaynalcl Lajos biboruok-érsek melegen Udvözli a uagygyülést. 
Jfofkot•icli Gcí~pár Fiuméból füömmel jelent 'olna meg ha 8-! éves koi-a nem akadályozná. 
Dr. Jft.wgolrl llenrik fürecli fünlöor•os melegen fü1vüz1i a nagygyülést, és tagjait Balatonfürednek 

látogatásám rueglúja. 
Elnök kü ·zónetét fejeú ki a szÍ\es részvételért. s kijelenti. mi ~zerint azok az évkönyvben le 'znek 

felveendők. 

IV. Dr. Lenho ' ék .Józ ef tamír értekezik .Az embertan fejlödé e é mai <ílhís;íról. ~Az elnök az 
értekezésért ·zerzőnek köszönetet mond, é' a tet ié sel fogadott nagybecsű mii. az évkönyvben megjelenend. 

V. Dr. ~Iuller Kálm:iu értekezik : „Létért való ki.izclelmtink és a társadalom.~ A nagy tetszéssel 

fogadott kitUnö értekezés az évkönyvben megielenik. 
VI. Dr. Gerlóczy Gyula, - mint a központi állandó választmány titkára - felolvassa a központi 

á.11nndó válaszbmínynak jelentését. 
Eme jelentésből tudomásul veszi a gylilé. : 
a) hogy mely okok miatt halasztatott el ket izheu u gyüJé tartása; 
h) az alap:-;zabályok kidolgozására vonatkozó nal.!~-gyiilési határozatnak miként való elintézését. 

az állandó központi v.íla~ztmány többségének java.::lata ..;zeriut: 
e) a kö11ITtár. levél- é 11énztár állapotára vonatkozó jelenti t; 
c1) a fiumei emle1dábla érdeke1Jeni jelenté. t; 
e) Bala a Jáno:'; uevét \'Í elendő pályadíj inínt a választmánynak indítványozott megbízatását ; 
f) jelenté. t Dnbay é 'laclier tudorok inc1ítvát1Jairol ; 
g) a pályakérdé ek elintézését, nevezetesen : 
1. .\ Jzmmák-félérP dolgozat nem érkezvén: i méti kiir~i át. javasolja. 
2. A magyar honi ásványvizek leírása pályadíjak közt . . \ <1uae conchmf, urbes ~ jelig1;vcl irtnnk 

vélem~uyeztetik a pályadíj küulatui. 
3. Dr. Batizfalvy palyatlíja - orvos-gyógy zerés'l.i :5zotár - c<iak feltétele en ajimltatik kiadat11i1 

ha t. i. a zerzö mlivi>t ki fognn jantani. (A felbontott iehgéc: leTélhi:H tlr. Kovács Imre hndnpest1 orvos 
n eve tfült ki.) 

-L Az 01'"\'0 i tudomány magyarhonbaui tejlö<lé!'ének Wrténete címil, Dr. Poor-féle p<ilya.díj, -
melyre 1.:c:a.k egy mll jeleukezett, ki nem adható. 

A. Dr. l rerlóczy-f,_;]p ala1) zahalyi tervezet a Xap1 Kü1lönyben kinyomatan<lónak határoztatott el, 
a központi v;i}a..;ztm<iny e tárgyban hozott javaslata a nnay<rvn1,;s >ala ztmányához attétetett. 
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YJJ. .\z elnök f1•l„zolitja a !!yiil"„t. mi ... zerint láYánja-e az nlnp ... znbályokat t! ... az iig~·rcnllet lelol

va„tatni !' .i\ ~ryü}(.„ azokat feloJm„ottakunk tekinti. 
VJJJ. l'cJol-ra„tatott Dr. ~ikló'Y Károly levele, melyben n1. orvo ... ok é ... t1~rmészetYiz-.g,1l6k a jövl\ 

~vr Koryt11icuira himtnak meg. 
'I'~ir,rvalft::- 'érrett a un•'\'U'\"ii\é ... Yáfa,ztruám·áboz tétetik át. „ e .o. • • 
J.X. A znko„zt<Hyok alnkítá-.a alkalmára zahezctökiil folkéretnek: 
Az orYo-,; „7.ako::.itályhau: Dr. Gl!hharclt Lnjo..;. 
A „ebé„zi „zako„ztálybnu: I>r. Darányi .Jáno„. 
A közegé„z.„~•Ti. P}me!!VÓ"\':Í znti é · kórbonctani. zako ... ztálvhau: Dr. Pntruhám· l~erü. 

0 _„ "'""· „ „ 
Az álJattan. élPttan. bonctani zi,ko ... ztályhau: fri,·aJ1hzky .Táno.:. 
A növénytani ·zakoQztályhau : J >r • huh ~lór. 
Az fi;:váuyi é„ földtaui „zako..;ztál) h.111: Dr. ~znbó .Józ:-ef. 
\ tem1é„zetla11i >e!!ylani ,znko.;:t.f :ílyhau: .T edlik Ányo„. 
\ "V1.írn"•Zt-ré,z •ti zako :r.bíh·lmn: E0are LY Hez ·ö. 

~ J ~ ~ 

A gazJá ... znti állntuy,ígyá znfi ..:znkosztályhun: Zlamál Yilwo„. 
A t:ír„adalmi "Znkoszt~íl} linu: < •Önczy Pál mmisteri ta11a ·so-.. 
X. Elnök f€'lhíja a kih~gylil · nagy dlu~zhuányának tagjait. miszerint az augu. ztn hó 30-:ín 

d1:.lnt1íni :. órakor mecrtartnn1l6 iil ~:-r llle:.{ielenni :-zÍYe kecljl.'11ek. 'fntlomibul vétetik. 
Xl. \" •gri• c:Juök folhíja n tagokat a kiállít:i-: weglt•kinti~ ... ,írt•. Ezeu kiállíttí · a 1Y. keriilct rr:íl-

koJnjáhnu \'fill elltelyezY•„ a tncrok zám:'íra folytonMau uyitva áll. 'fndonuí ·nl vétetik. 
Kelt Budnpe„ten. l 79. aug. :!"-áll. 

J gy:zett 
D1·. Plir./tf11 ma, D,·. Kor<ír..-: ,Jú.:.,„/, 

• XX nagy~) 1 t. 1kára. éluök. 

2. Kovács J 6zsef elnök megnyitó beszéde . 

• \ mn!!ynr on·o ... ok é~ t r>rm1~ zeh iz ·g:ílók már:uuaroci-szi gef i ~ l.A.-ik nagyg ·iilése :íltal ez~n 
X.X-ik i?yillé„ elüké-.zítése- t: \'Pzeti~s1fre klklilcletvéu. elsö teendöi közé .-orozta az dnök ég a fővárost, 
l\ZOU tön ényhnió„ri•1ot llll:!!, mcly11ck t riilPtén a gyiilés megtartuut16 Yolt . a XI X-1k uaro·ro·nlés ehl1t•li 
lrntrírowtáról értc .... íteni. 

~liutlk~t r .„zen n legmelegelih rokon zenvc'.'éggel tahilkozlnuk .• \ fö,·:fro;; é:-: megyi• fönp• · 
bizott .... figok • .t küldlek ld jnvn lntt~tel ,·égett az iránt. mikép1•n te~ ·1• mag t ré..-zlirül is érdeke:i>bhé, (•él
jninnk 1•} ~r ~„ !ll •u, miuL 1•• 1 Ít..c> 1•lö 1• gyiil1: t, mint hizouyít..-a énlc•klöclé-.ét P. v1iutlorgvulé:eknek a tudo
lllifoy f •jle .... zt :,e e:: t1•rj •,zf.é.._,:re irányzott fi)r •kvé. ... ei iránt? l!gyuttnl mint muta~'a k1 rokonszenves mcg
l1t·c~n1G„l·t nzok ir.ínt . kik ft gyiilé ... ek l'éljnir.i oktatóin!{ és okulólag kozremitködni megjel1•ncnd1wk. 
l t.n-.ít vu ]C.n ,. ltizotts1íg :i Y:'Íntlorg\'lilé:-ek kiizponti hizolt 1irr;iva.l é..; n ~ \ -ik nagygyülé~ tiszlika ní vul 

•" 'P'I ,:rf' •' 1' 1í111i t'l. • • 1 
A urnnkiilatok. ml'lyek " hízott iig inclít:i-;;(val l~tcsüllek, Bmlapecit (., kéiruy1!kének orvu:-ii é ... 

t1·rn1 ~„zettmlományi hel}·iratn. B111\1ipe t törtéuetének kezdő kötete. Ün<;k l,c•ze1 közt vagynak m<Ír," kik 
lf•g11ap ,„ f<),·1íro" veutlég zcrr•h•tét éln~zték. kik go11doskocl í...a. által megfcl,•lo elhelyezésheu riZsz<•sUlt.•k. 
azok ·lőtt t7iluu•utn• én·zhet••tu mngnmnt nrurnk ré:-1zletezé ... élúl, hogy n kiklilcli.itt bizolt..;ág mily fényP:,en 
oldn lllf!g a fö,·:íro" közöu-. •g1• nltnl riibizott feladatot. De azon oclna<l:í , nzon iigy ... zereLi•t, mnlylycl a 
hizOtl"á 1 lU !Jyl'll tl..;ztelt e)nöke ~ facrjaÍ ll. terhe..; feladatok lt~h•:-Ít~„ íJH~ll c-.li•t~1•dr•tleukedtek, l\ZOH 

miu1l1•11 jó inínt tolytou 11yilv1ínult éh1•rs1~<T, elözcK:euy:é•T mindenkor lll luíln emlékélH•n marad1111tlnflk r• 

gynl; ek küzpouti d}n ... ztuirí11yn- é ti„zti krmiuuk. 
E.-. n miclóu itt hál it li•j n~k ld a f1idro ... nnk f~jéhen 1:, kép\·i„"lrt ':l1r11, hál1Í\·1d Prnl !J<,..z1•u1 m "g 

n miuk1·t zi t!' u Mtó rnegy.{r(1l. l11íl1ívnl azon hivatalos é„ nem hirntnlo" tudó~oknil. kik t> \'a koq köt"-



tek megirá-,a- é:- ~zerkeszte"t;hen P g~ ülé. ek maradandó emlékei építéséhez járultak. kell. hogy háláv-~4} 
emlékezzem meg és sán.~~en emlékezem meo- a vallás- é' küzoktatá ügyer Ú Excellenfrijáról, ki, föli mer
veu az ezen gy ülések ~iltn.I létesített munkálatoknak or ·ziig1~ruei jclentö-.égét, az által, hogy a munka 
nyomtatását az egyetemi nyomda által e ·zközöltete, lehető' e tette. hogy a mü lcimerítö te1:jedelemhen 
gyarapodha .... ·ék. 

És a kik e nag~ hecii munkálatok hirtokáhan. a fölöttébb kitiiu tctö fogndtatá:; tapa ztalatáhau 
jól érz1k magukat itt. t. g:vUlt>kezet ! a:wk hálája együtt fog él1,1i az enyémmel mindazok iránt. kiket 
kiknek felejthetlcn t~rdellleit én csak gyengén Pcsetelém. 

l\I. t. gyiilekezet ! h;irom éve, hogy a XIX-1k nagygyülé~ ~íltal e gyUlé elöké·.:1.íté,e- é 1lle1rtar

tá,ára kikiildettünk. 
Az idők a gyiilé meaturtására nem lettek ke<h·ezök. .\ p<friz. i vihígkiállításnak - a mai kiiz

lekedé~i könnyü égPk mellett - .minden figyelmet elnyelt'; volta. a keleti kér1lé' fiHmerü)é„~ oly hif hato
lag mutatkozott két év dött már, hogy annak haz:íukm kite1:jeszketlé e positi,· jelek szerint alig hagyott 
kétséget. :\Iár hog.v azon iilöh~u, midöu annyi család u mozgósítottak sornihau küzdő tagjaiért aggtídék. 
midön anny1 orvos a harctéren. a harctérröl érkező betegek itpolá ·a, fem egelo járványok által köttdék 
le, a ~yülé~ megtarhisa P.rötetett lett volna. ei talán két,égtelen ! Ilyennek i~m<>rtc föl a helpclct n 
központi dla ~ztmáuy. ez okon hala ~.i:t~i mára a gyülés megtart.hál. 

Úgy tudom. nil-lyeu t. g) ülekezet. több egyru:but:íui gyiilé ... ekeu mutatkozott m·ír a v-iigy. e 
gyülé t Budape<.lre hozm Ez lát ... zott már az alapítok elött i .... alkalma~ eszköznek arra. hogy. mint :illít
taték. a nde1iÍ gyűléseken nemileg tulsúlyra vergődött énlek-prOYÍllCÍalismu a központi elemek befolyá„a 
alatt. ezek nézeteinek érYénY<>stilheté .... é,el irlomuljou. Az alkalom im meguyilik m:ír ! 

l\L t. gyiilekc>zet ! A >ándorg,,· ilések ec:;zméje ol) kenf, é magyar találmány, mint az orvo:-ok- é„ 
termé zetnz:--giHókéi. :\Iidon föleg h. e. Bene talléir rnilnuk_ a gyillé-.eket létrehozta 1841-hen. a német 
orvm~ok é, természctviz::;gálúk gyiil~:.e1 >inigzottak már . .Es alnp:'zah:ilyaink azoktól kuksi.inüz,·ék, az 
azóta létrejött iigyreu<li toldalékok a mi kiilünleges exig1wfoíink kifcjPzé,ei. 

Ez<>n ~zabiílyok alap,ifü1 a magyar orvo ok é: termé zetriz ·g:Hók ''<Lu<lorgynlr.:-ei beniuclorolták 
e haza töbh jeles városait é:. ,·idékeit. oly neveh. Yezetéc;;r nllltt é:- küzremiiköJé„é,·el, melyek lcguagyohh 
r szét minJenkoron hii<•zkeséggel mond:m<lja ü,·éinek e uemzet. 

És uöLt egyre a gyiile')eket látogatók !'Zámu, nütt egyre a gyiilések helterjc:-. muuk:'ls:;:iga. E1.eu 
munká· ágról njeleuté .... 1841-böl 108 kis -ad lapot töltött lw. a1. t?.~11 gynlé:s ,.i,rll tlolgai m1ir 411. a 
pozsonyié ·! !5 uagy •1-ed lapot igényeltek. De nőttek a gyi.ill-sek a :;zakmiik terjeszkedésében i: . 

. \ gyiilések iránti énh~kló1les által ,·ezd\'e1 egyre Wmt>gesehhcu (·satlakozt„k oly tmlós és mÜ\·elt 
elemek. melyek ugyan a magyar on osok és term1~szet,,;z.,gálók -.zaliatosnhh fogalllla alá nem könnyen 
foglaltathattak, <le melyek . zíYe~eu >ettek tndomá ·t. s okultak amazok vb.elt dolgaiból. sót ériutkezéshen 
itt már az övéikhez haszno:-:. ismeretkfü'\,en 1111ikö<lükkcl. a régészeti, gazua áb>i ~ társadalmi swkoszt:i
lyokba "-.oportn:-ultak. Ecryiitt küzremükötltek az on-osi, tenuészett udomáuyi ismeretek terje..,zlése- P 
népszerü .... ítésf'fhc>n. mely fiilndat peclig e gyülé:-.ek egyik pro~rnm111-pn11tját kép<.•zé. 

A váudorgyülé;.;ek :tzúta a kitüzi_itt eélok célszeri\ e„zkt.iz1•iül ismertettek föl. Uralkodók é.., 
államok protectiiíja alatt nem egy zak ban nemzet közi dimcusiókm \'ergüdtc>k cgyré::-zt ( st nlisticusok. 
praehisloricu ok), má .... részt a lüzete ebb szakia siígrn törekedYe, Pgye~ l.'soportok kiilön niiulorg' iilé:,ckhe 
szenezkedlck, Íb'J t ~ közülök kelle:k k1 az epen mo:-.t El'llélyheu iilésC'z() Wrté11észek. 

I>e a gJiile ... ck m1111k1ílnt.airól szóló jelenté,ekcn tul hcl',P.S uyomok jelzik e g_\·ülé .... t•ket ,\ du
dorgyüléseink által hílogatott \iclékek lielyirafainak cgé~z ~ora jiitt létre. in1lítva, t:ínwgah·a e gyüle:-t•k 
által. E helyiratok or ·zago~ irodalmi jt.>lentüségüek m:ír ecl1llg i..... cli meré:-;re méltólng j<>lcnhettl•k meg a 

Panz-.1 nemzetközi c1courn11hiai ki1íllíbí-.1111 4 tk elütt. ua0u-\· "'·arn11othísl uvernek e ,,,·ii\é, alkalmiihól 
0 ~ • • • ;::,. 

Budapest és vid6kc on·o,-termé„zett udomá11y1 heh 1rn.t.ilm11. 
A ll tczök :o;aját iígaiunk lmtabísa. megi. mcrése. ez i':)lllPrelPkuek uj alkot:ísokra, i1lo111ítá ·okra 

való fölha. zU<Hása az élet mi111le11 viszonyaiban. ez különhözt1•li meg nz emhert. ez a rivilisatin. 
:i\linél föliilcte-..chhck. minél korlátoltnbhak voltak a népek ismeretei maguk ~„ ai l'1ket környezö 
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annál inkal1b c„odáltatcak azon egye„ek. kik t e1e„cbh fi!!y~lö képe ... -ég, c:„ah11lo'khan 
''3~) lm ztokban hagy<>mán)·o„nn áttöröklött mdá„. a t•~rmé-:zdiek oly. ménii ]„meretéhcz jmt.nttnk. 
mi::l) ek ; ~élyével term•~„zetfölötti ·k müvc]é„ér" 1át;;:wttak képe=-ekuek. E-. ho'\"at0váhb :; minél elterj •d
telJlJ ·kk ~ \'tílwk n kivrílóhh elméknek a t~rmé-•zetkutatft;; terén elért „jken:i. minél ,zélf'-:ebhre te1:je::-zkeJök. 
minél heliatóbbak az i mcr•"tek. anmíl „chP-„ hlieu fogynak n c~ndrílúk. enyé ... znl'k .,\ e odúk. a hul>ouiík. 
nz e:!•! z ~:! cl\'c„ztt:-éni>k uknyomoz~Í'fl „ a g3·Óg)''zerkuta.tá h·rén .• \z orvo-:i t..ryakorlarban a bizony
talan. llBf,'Yké1ni tnlbccsiilé:-. a dolgok vilfí<ro ... ahb. ő:-zinréhh .... a kúro„oclá' tényáfü\,ánnk ellonörizhl•té-:ér...
alapítolt e•ryeue„ eljárá„nnk n1l i'''YT.-~ inkább térc. .\ termé. zeriek i m •rete ;ilt.n1 ok.;:zeriibb. goudolko
lla ban !!ynkorloctahh elmék hely1•„ehheu nlnkítautlják ldv~innlmuikat ... n·mtinyeiket. 

Tudják. 11o!!r a le~johlJ é ... legtanultabb orvo-. i-: c~ak hnPrój' ;!- nem ura l~het azon term1hzet
törvcnyt>k minél töhbjének. melyek közölt az élet épen "arry ktiro-:nn foly. É~ ~egélyére a zeuv >dfikuck 

uk annyihan leh"t. meunyihcn a tör\" ~nyP-k minél töbhjét i mervén. ki.>zéjiik gy1igyké::iziilék i~mt•r1•tével 
,,,. h ll t-0 Jlia t. 

• 'h,1 fay áll a termé~iPt~ek j,m ·r··téuekjeleutö·ége léte„ii}é„iiuk. fenmar.uhí-..unk egé~n~.;;égi kénl :,,,j_ 

w:J: így ríllan<l miuclnv'\"ttl, min~l érintkezlink. így ~gyéni. "'ahítli. t:ír„adnlmi egé,z léti.ink- é' jólétünkkt>l. 
~I ióta :a hó :e; <rÖzük több tula1· do11-:;í1rai11ak i-..mer>tc az t'rÖk oh- óriási halmazát aclta reutlelkc-o . ~ w 

zé. linkre, lc•ry.Jzettek a t~ívoJ,:ígnk 1 nz1;lött 1"!! ·özhetetlenlll•k tartott iniuyokhuu. A nllam bö-rebh i:'me-
r •IP czr.'k :-Zl·re11c:-é:i fölha zn:íM a mpg.;Pmmi,fü~tlt· a t:i\'ol iígokat a ~ondolat ~- akarat elött. meg-vil1i
gítja az éj sötétjét még a -.znl,.tclbnu munk:ilko1lá ... ..,zámára : ..... \ tr•lephonok a hangot é~ bc...,zéll~t te-:zik 
át rnind •u ti:ren. n phonogrnphok rniwlcu idlik r:ivolaiu .. ~\ .tYa 1ill mnr lPheft'.i. ége annak. hogy "alaki 
jö\ ür · ö inPk 11 ·~ ak képc-it, iratai · e2y q.1 miivcit. hanem hangját é ... l1e-.zéllét i örizge...,sc . 

• · a u •1117.ed•~. lll •1) "1 ~ folytou tárnt11. k az j,meretek. mely •k ha zn1ílatáhnn annyival künnyi>h
li •n gyözh •tök le az a1rnc1 í.lyok. mf'lyek kiilönt.ermé,zetü fo~lalkoz1í„ok ,z"rint eléje gönlülnek. tenué
kenyt•hh l •„z munkáj:iunn; tudni fo!!jn, hol ker" "' mtu1k1íjn ,z:ínuir<L a to\'.lhhi könnyebbeclé-.ck ·t. 

\ YfÍ.111lor!,!yülé ·k "'Zllr1.öi clött nz lcbe~ett, m. t. !!Y· ! hogy azon i„uwr1•t1•k terje:-.zté énP-k. t('r-

J• e zh~ e é-. meukcdn•lt ·lt..:..,énck "1í11.ék e zközé,·é. rn1•lvekd olv kiv:ílcíun kell alknlma.;okuak tarta11uuk „ 0 „ .,, .,, 

ft rrn, ho~~· a urngán 6" hír.;a1lnlmi jól1~t t üreghít,ék. 
:'\ 1·m :íllítom nrnim, ho!.! e fclailatoknak a v1íudor•ryiilé:-;ck c11v1•tlnli .... zküzei. ::i. J 

A mni 11ap annyira kit'ejl1·tf -.11jtú 1 i>g)'E'"ek é~ t:ír;;nlatok kez1~hr11 „lég~é alig UléHú11yolhntíÍ 
. ikerr •) m1ikö1luek n. l'tHokrn., de fö}(j ·lt•ges é !Így nálunk, mint másutt u. vállllorgylilé ·eket m•w t1•t lék. 
Mut.ntjn ezt a köiiilméuy, hogy a. v1i1lllorgyiil1:,e társulatok kiiHin szakmákkal u:ilnnk és a külföhliiu eg~ -
nrfint znporotlnnk. 

Mutatja itt uálunk a nmuk1í1nt-0k klil- e helte1:je:' gyarap0tlrísa. 
lgcu nrnim ! azo11ki,nl, hogy a zukuuinlök sz •mélye:- érintkezéséhöl ,7,:Írmazó elönyfiket a -.ajtü 

nem pótolhntja. nem pótolhntja nzt cm. hogy a \'fÍnclorgyiilé~ck által mcgl:ltogatott helyek sok~zor a1Mig 
me1tatá 1Jnu vngy kellő m~ltntn'-han nem ré~ze ·ült tcrmé„zeti éti rniivi ki111'"r.i mintegy felfödi)ztetuck. 
le zuck n tov1íhhi okulá! e zkiizPivé. kinku11zva a jólét annyi forrásaiviÍ, a gondoz1is aunyi hírgyaiYIÍ. 

A vn111lorlri..:, midfm annyi viz g1íló :-zemnck uj tnnl„tt-ket nyit m1•g, njaLh s ujabh cmlirrekuek 
ll) it bepil1nnMst nzon munkálatokba, mt>lyek a természetviz:-;g:ílók P.!méit foglalkoztatj1ik. És e mu11k1ík 
nnnyirn fonto tt!nyeztji az í'•'yéni ::, t ír„adalmi Mt- ,~s J

0

ólétnek. . ~ ~ 

A XJU-ik nagygyUlé elnöki ht.• •zt;Je rt;"zletesc•n mutatta föl a v;ínclorbryiilések mnuk:ílntuit, 
melyek az1ita G gyUléséivel :izaporo11tak. 'fcrjt•ch•lemhen e urnnk1is:11íg nlig hagy kivc'íuui valót. belhték 
szerint i alkalmas n1lt gynlé ... t•ink föhulata értelm~hen hatni, é:-; mivt>l sem Plönytp)P.uebbi.il 1illja uz ij::. zt•
lm onlítií t nyugoti ilZom zéd.Link hn on 111unk1Hutairnl, mint w1i;i iráuytí cnlturállr1potaink. 

.M. t. gyl\lekezet ! E v:ímlorgyüléseken keletkezett a termész1•ttndouuinyi t1ir-:nlat: ezek ij)éliöl 

kelt a f'ól<ltani fair ulat, mintlegYik 1illnmilag i:s segél\'ez\'e, amaz jól \'t•zet ·tt közlönye é könyvkiadó 
v1íllnlat.ával a termé 'Zettutlomán); i mcret~k terje ztésének oly hatalma e. zkfü.évé fejlett. E gylilésck 
tlajlm 1aga mellett clte ifju cveit az archncologiai é:; történelmi tár ulat. Itt jött·•k zcmélw•s érintk1•zésbe 
az nnnyi ir1inyú „znkked\·elök, e k•:nlé -e még, hogy a mi v1intlorgynléseink t"nllt!km1y élP-tet 1·lfrk? „. 
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Nem célom felsorolni az ezen gyülések által történteket, de a gyűlések történetei alapján álHt
hatoru, hogy mindenütt, hol e vándorgytilések megtartattak, tettek valamit vizsgálódás. java latok stb. alak
jában ana. hogy a létezö állapotok javítása, uj intézmények fölállítása által a terjesztett ismeretek következ
ményekép a jo1ét, a cultura emelkedjék. Egyebeken kivül Ipolyi püspök tanu reá. hogy a kas ai templom. 
egyik ,legszebb régi épületünlue s annak föntartására e gyülésekböl leltek figyelmeztetve az érdekeltek. 

Alig van közegészségi kérdés, mely e gyűléseken kezdeményezve. innen sürgetve nem volt. 
De midön e gyülé-ek munkás ágát emlegetem, fölmeri'i.lnek előttem a téuyezök alakjai. jóré zt 

örömemre köztlink vannak méO'; majd távolról rokonszenves figyelemmel kísérik mnnkálkodásainkat. 
0 • 

majd velünk munkálkodnak, nehányat azonban elvitt az enyészet, hogy mi hennök bomland6 "olt, azon 
a természet bomlási törvényeit érvényesíthesse. É mi fájdalmas megaclá~ al hódolunk a 'áltoz.hatatlan 
törvényeknek, mert olyanokon érvényesítették 1iatalmukat, kik éltökben ha.zno...;an mükötltek, " mint 
gyülései.nlmek is egykoron tisztviselői buzgalommal s munkával, odaadás al töltötték he helyeiket. 

1878 nyarán hnuyt el Kovács 'ebestény Enilie fa-., városi közkórházi főorvos, az or zngos köz
egészségi tanács elnöke, a rimaszombati nagygyülés alelnöke. Munkás e1ete val6ban az onrosi gyakorlat
nak volt szentelve. ok, s e haza legbefolyásosabb emberei bizalm;it érdemelte ki odaadó nrvo.-i eljará a
val 35 évi m11köclésével a legkitüntetöbb elismeréseket vívta ki. A ma jutalmazanuó pályadíja munka. a 
magyar fürdök leirása, az ö bökezüsége által jött létre. 

Ugyanazon évben vesztettük el Kátay Gábor trl, Karczag város főorvosát, egri nugygyülé·ünk 
titkárát. majd G) örben alelnökét. Nagy . zorgalom és kitartás jellemzék működését. i\Iindazért. mi e 
haza javára zolg<ílóuak mutatkozék neki, melegebben senki keblében em dobogott a ~ZÍv. mint az övé. 

Mind.kettönek emlékezetét részletesebben összeállitui s ünnepléséről gondo kodni a jövö ülé 
feladata lesz. 

A. magyar orvo ok é. természetvizsgálo'lr X:X-ik na.gygyiilését ezennel megnyitom. 

3. Ráth Károly főpolgármester üdvözlő beszéde. 

]Jélyen tisztelt Nagygyiilés ! 

Nem az illem záraz kötelmeinek óhajtok egyedül csak megfelelni. mitlőn Budapest fö\"áros kép
vi-;eletében ez ünnepe1ye alkalommal a felszólalhahís ~zerenc éjében részesülök, hanem jo1 i -merve a 
f öváro · közön. égének, a föváros polgárainak mintle11 zép, nemes. üclvös, s maga ztos uánti lelke edését. 
a főváros eme lelkesedésének, a fövá1·os hazafias érzelmeinek, s ezekkel kapcsolato öszinte örömének 
kívánok, habár c ak gyenge tolmácsa lenni: - de egyszermíucl egy kedve-. reám nézve felette megti z
telö feladatot teljesítek, midőn a tudomány bajnokait, a magyar orvo ~ok s természetvíz~gálók nag_v tekin
te1yü testületét, s különcsen annak az ez évi XX-ik nagygyűlésre megjelent igen ti ztelt tagjait, Budapest 
főváros közönsége nevében, a legőszintébb hazafiui örömmel iiuvözlöm. (Éljenzé ). 

Örömmel üdvözlöm önöket, uraim! a föv1fros nevében, melynek élén állani ·zercucsém vau, -
egyrészt azért is, mei-t Budapest, a törvény által egyesített fővárosa édes hazánknak. ez uj alukjaban. 
most először részesiil azon kitüntetésben, hogy a magyar orvosok s természetvizsgálok dí ze~ koi-zoruját, 
egyesített területén fogadhatja üdvözölheti; de másrészt azért is, mivel ez ~ntal n föv:fro:mak igeu ked
ves alkalma nyilt a tudomány iránti igaz hódolahínak kifejezést adni. egyszersmind pedig tiszteletét 
nyilvánítani azon férfiak iránt, kik a tudomány zá~zlóját maga an lohogtatvn, n tudá~ tcrjetlését előmoz
dítani ipru:kodnak, s kik a tudományos ismeretek ir.ínti szei-etet tovabhfejlesztése által n. hazának k:itünö 
szolgálatokat tesznek. önmagoknak pedig hervadhatlan babérokat. hervadhatlan érdemeket zereznek. 

A tudomány nagy hatalom; tagaJhatlan tény, hogy a tudomány az utolsó evtize<lekhcn min
dent uraló hatalommá vált. De ujabh időkben a tndomanyos. ág egy szakában sem találkozunk oly óriá ·i 
haladással, mini a termé zeti h1dományok lerén, úgy hogy a mai korszakban világszerte a népek. a nem
zetek műveltségének fokát a természeti tudományokban való haladás é fejlettség tünteti ki. 
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Hi~z csak 1„~aJ·abban i-.. haznukat! nemzetünket t!rt n&!ff elemi zerencsétltu-.~a folvtán. meh· 0 • • 

neme ak mind~n igaz hazafi k belét a füjdnlom legkomolyabb érzet ~Yel elWltötte. hanem n kiilföldet \ .... 

a l ·gmeleuel>h Té,z\•étre iwlítá hazánk iránt. a tudomány nagy hntalmáho:t. forJulunk. e föleg ettiH ..... a 

tudomány férfiait-01 v:irjuk „ kérjük a jövö ·.;apások elleni legbiztosnbh Ó•-.zert.. 
A fóváro közön--ége egbz ké Zlléggel borul le a tudomány nngy hatalma előtt, e' mélveu át vnu 

hatva e hat lom minden iránybnui fejl1•szté:-ének nagy fouto~siígától. Teszi ezt ö,ziute lelke ·edés ... el. 
örömmel telje mrg1ryözód :„„e\, mert jól tudja. hogy n ÍÖ\"áro;:; egye ítésének nagy műve nem eg_\.ellül n 

terül •t ·gy· íté füeu. nem a pol~Eír ·ág -.záw. leriuti tömege ·íté,ébeu, hanc>m a :-zc1l~mi erök ö.;sz11outo-
ítá ábau, nzokunk fejle~zt~„c],en ... a tudomány hatalmának emelé,éb ·n rejlik. i\len· van gyözfühc a föni

ro küzön„é~e nrr61, ho2y haz1ink r.ry ·.-ít.ctt. föníro"a c:-;ak akkor fog a ,;Iúgdro„ok sorába emclketlui, 
hn az. neme ak a politikai. ttir.::adnlwi .„ materiali · érdekek, hanem egpíltal 11 müvés1.etnek, a ttulomnm -
unk. egy z6ml: n -.zellemi életnek. n „z ·llemi nn~ hatalomnak i: méltó központja lcend. oly köz.pout. 
mely hói mind •u i:zellemi moz"'alom kiindul; mert. C"ak ott. hol az anya~i é,.. ,z.ellemi halada · e~yiráut 
uralg, ott wm r.let. nagy„ág ~„ dic'ö ~g ! {l~ljcnzé.-.). 

Ez esz.mékuck. e m1'ggyüzöd6„cmn1•k kivántarn P.Z alkalommal i:s rifrid zavakhnu kifejt•zesl adni 

é 1110 t, midön azon kitiintcté„ért hog · a umgyar orvo·ok:; termésictvizsg<ilók a fö\"áro:-.t megjeleuc 'tik
kel 1ucgtis:1.tel11i méltóztattak, <),zi11t.e k(.i..,züuet •t mondok.' s a. mélyeu tisztelt 11agygynlé t a föv~iro:-< lll~
,·éhr•n ujolag hazafilli örümmel iidviizlöm (éljeuzé:-), engedjék meg, hogy azou óhnjtásoru kijelentésével 
zúrjam znvaimat. UO'ff önöknek a tudom1iny fejlc zté ·ére. a haza javára. é ... az emberi ég bohlogítás<íra 
irfluyzoll közhn-.:r.mí müküdé~ét 1 t n ál1\á„n kísérje! (Élj(•nzé„ b ho,,zas tnp-...) 

4. A magyar orvosok és természetvizsgá.lók gyülésének levéltára. 

11It lyen f i:.::telf .Xagy~1yiil/,, ! 

A nlllg) nr on osok é lt>rmé ·zctviz g;íl6k állandó kö:r.éppouti v;ílnsztm<ínytinak hec~c„ mt>ghi1.á:-.a 
folytliu, mi alc>lil'OtLnk folyó é,·i ang. 2;,-éu d. u. i órakor hehutú víz ·g<ilat o.hi V(

1Uük uagygyUléseink 

kÖH) v- és levélt:ír:il. 
A megejtett pontos vizsgiilat rPdm1~uyét vnn szerenc~énk a kUvctkezökheu clc'Herje:-zlcui: 
1. A birsulnt J~vkönyveit •' " Mouographiáit gyülé ·enkint o:-ozt:ilyozvn, telje;, reuclhen tnhíltnk. 
~. A lcvt•lt:'írra nt~zv • h örfönmel coli. tat.iljuk, hogy azt nz 1-:ó pesti 1 11-tlilri nngygyüléstöl 

kcidw·, n h•gutóbhi m:imrunro:;-'1.igcti nngygyült! t!ig fiizP.tcnkiut o~ztályozm ,~~ miutlt•n egye~ okmányt 
kUlön z1íu11nul •ll1í.tva. ol • reuclhc11 találtuk, hogy a levéltárbal.J \•alaincnnyi okwnuy a • Tárgymutntcí -

z •rint 11zon11nl f ·ltnlálhnt6 .• 
l~·t alknlonuual . zintén lelje mc~clégt?tlé8:-.el gyüzódött meg a kikiildött hizott:-.:ig. hogy ::.zámo„ 

lrnzni tnuiutéz»t ~nját megkcr •„é l' fol Mn. n mngynr orvosok ~ tennészctviz.;rr:Hók munkálatairnl, rnlu-

111i11t a uag\"gyülé~ ~Ionographi:íj:í.rnl ingyen 11Lttatott el. 
\ cgr ·: 4. 'l'isztch•ttcl k6rjUk n nngygyülé„t, mélt6zta ·sc!k clhat<irozni1 hogy Dr. Hó7.!<fL)' .József 

küuyr- c l ·v1fü:iruok urnnk, fiuzctlcn f..; laukndntlau hnzgahmiérl czcunel jegyzőköuyvi kö,zöneL 

ZH\"llZlll'< ék. 
1\Plt Bmlnpc„teu, nng. :!;,.,,fo 1 7!l. 

JJr. lfof{,3e Gé:u. 
uizott ági elnök. 

Dr. Bafi.:fcilry . tÍm1tel. 
mint hiz.ot ági t.~~ ,_ .;"gyzo. 

• 

Dr. Kelen .fú=:;ef: 
mint bizottsági g. 

' 
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5. Az állandó központi választmány jelentése és ennek mellékletei. 

A:J, allaudó központi nflnszlmáuy n 11rn•rynr orvn<.iok és terme zeh i1sg.il<)k XX-ik r1~gt>n 
·íhajtott bntl.1 pel'li nag_\ ~yiilés1r1H~k tagjait tirömniel iitl v1iuH v<>. zerrncséjr van a umlt uagsbryülések 
fouto~nbb hahíroiatniuak miké11ti végrf'lui:1tá <in'1 é:-; a k1tlLr.ött p:ilyak~rdésrk Plinthé~r=rül követke~<jket 
Plölerjeszteui: 

1. .\z :illuml<i központi r-:íla-.ztm:iuyuak a 1Uult 11a:.!y!.!yii11>. határozataiunk \'tfo·r ·hajtá a körnli 

eljár1ísa. 

1-szür .. .c\7. rilhmdó közpouti v:í.}n„ztw;í11y me" vau •rJÖzf' h• ·. hog a nngygyi\h!~ek l"het<1le!.! 
·=veukint tnegtnrt:isa, nz üg~·1111•1H•t éléukségP Ji;i a 11ng~·ohli szPlJ1•111i tertu<!lés t;nl ·kélwn szüks•!"C", cle 
eu111·k dacárn k1:11y ·zcríh-e -volt. IÍ"Y u:t. nln11 1.11h1ílylól. miut e tnl•g•'.vüzüdP tÍJI eltérni. 1'8 n XX-ik nag- ·-
''" il ~„ merrf arbi-.:ít 1 íí -heu az on:z:íu:1rnk foht 0110 nu v1llto1.1S kiil- q h •l11olitikai hroln"t , = " n:t0"r--. 0 !§.....• „ „ „ 

~yiilé" kellii e)1ikc-:iít :„,:n k hi:íu) n min ti, l 7 „ -111111 pP1lig a7. or„z.:Í!.! \lc1kclr•d hntfirán urnlgv járv1iny, l! · 
a p1irisi kiállításou n «znktuJ<) ok let,'111ir„yobh ré zúnek clfodall rígn llliat , n f"<„Jy1> :,•re 1•lhala zt.ani .• \z 
álluudó központi rnl11.;zt1111ill)' amn n·m··uyt táplrílja, hogy t' k: evi „zii11et„]1~~ n :XX-ik u, •r)cryiil·' atknl
máhúl f1>ltliutelemlti nngyoLh "re1l111éuy áltnl hönn fog kiptíl:oltalni, ,~ .... n7. ·llmln zt1í·.t a nab')'gyül~ 
maga j„ intloknlt11nk blrtd11. 

~-sznr. :\l1ír n mn~y~n on-o-.ok ,:~ t ·rm: z ·tviz <Tnlók .X\7111-ik na'!y~ryülé " mc"ba~ytu a maeynr 
on osok (.r; term ~ 7.<'tviz g:llók n)np znl1ály1íunk · Ugp-~ucll'uek iítviz„••r'íl:i át. n XIX-ik 1111gy:.:yül~ ... p •di!! 
(°':; ·rlócz • <: ·nln tntlor 1íltal k :o::zít. tt alap. 1.nluílyt "l'VPZl'lPt tntlomn:-.ul vcn.m, 1.:~•ytítlal amn határozatot 
hozta, . hoi:~ ez 1ítviz..,g:Ht alnl''znl11Hyn1l ..,zólo t rv ·z"tilt n ''1llnszt.máuy k"llö i1lúlrnn ke ... zíl ... c 1. t ~ye 
kiizzé. kiildj1' ,z1•t u ta••uk11ak .• ~. a 1. t mi 11t1e•11 e • t re n j ii v ü kii z gy li 1 t: ~ t 1i r „ y n 1 n 'a a 1 ii 
b n ,. „ :í s " n. • 

\ fol) 1í hn _; -ik •u lurt1lt t ,. :í 1 n ·' z t m :i ny i ti l t•' t ij l b ~ ~ g e - k ·t ln•t ki' étA:.>lu' el. kik " 
nngygyi.'d,::--i h11ttfrozutok11ak nwgtnruí-.at, t~i:: uz Pmhtf'f al1q1~znb:ílj ten·pzet.-t n nng) gyüle ... i ia!;!okimk 
IPgnláuh tu1losu1Í<:i1Írn ho?.ni ki,·1111j1ik - 1-' 1f"g11 <l Ln. n kclll'lchól kildi11lötl alap znbr1lyi nlbi?.ot :Í!! 

töhh:-;égé1wk. k{:t izlJl'u turtntt e zmcc 1•re al:1pjríu, nnrn \'cl1•111t!nyút. "hon· • a rner•l '\ ö nlnpszub1ilyok "' 
lic-rpiteli lnl1laléknkhu11. n l'l•lnwriiló ;;zUk r:gloft>kn~l 11 n11•l11íllini h1d:.mn11il:al 1wdig nrrol j.., rnn ~0111}0„
kodvn, ho"'y nz ér1lPml11ges hn tírozut"k ehlüut(!„ér' k"llvh" 11mtlifü.wltak hirjaunk ~ ik di11tő l>efolyn-.
qa}: toYáhluí a "yUlé ... ek kdlci 1111,.•uet • l •hctöv • vnu t :w•, e-: • iubalyoknnk ~7.MO-.jabb fornuikbn fo~lnla„a. 
tekintetti'} n v1í u1l01"!:ffiilé~ck t•lÖr"lnthn t 1 m ziik::: ~gl ~1 ·ir1•, nn~y nPh •z :g•rel júr, n ·m opportun. ~lierc 
i n folml'rlilt'.i ;;zl\ks1·"l •tt•król llfl'_n;l,,li sznli:1lyok h z{to: (ttjrin goudo kodni mint "thli1Y, \Í!Q. czulnum 
is uyitvn maro.1ln11cl .... öt így leh •t :;:whnlyozui n kisclih cg altal 1•rö--~n ha11g-ulyozot ki)zponti Tnln zt
nuínyi rnuulcnkiirl ii:. Mindczekut!I fogva nz 1. ·/ . nlntl iil1• c-:nlult alnp:-zahal~ t •1"'·ez,•lt•t i-., nz :í111mdó kiiz
pouti ní111.;ztw1íny Whh:-ége •lcjtr.111löuck H-:h•mr11y1·1.i. 

~-qzor. \ magyar 01·,·o..;uk ,íq tcmll•-:7.l'I vfa.._,,nJok1rnk I"' d- J kiin~ ,·11ir.it ' ptfnv.uirt\t. 
f. 6. 1111gn,ztu~ 1111 2.i-ikcu llW).(\' i1. ~11l\':1, a kikiihWtt hizott~11~1111k :!. l: • :l. ·. nlntt i1lt> mellt:kclt, 
kélrcndii j1•h•1tl1~1'•' szt•riut, uznkat t >lje~wn l'l•u1ll11.m tnhiltn. 1~s t'llllt·k kihutkczti.,•b •u .~7.htpn l~yönry 

pt!11ztiiruok11nk, dr. H1ízsnv IPwl- ~ kiiuyvt 1rnoknnk iittzt•tle11 ln1zg1ll11rnh:l"l nz ríl11uHlli k~)Zpünti 

Vfilas1.tmnuy j •gyzöküuy,·ileit is kih1ziinell·I 11) ilr1ínítm1i l'S a JH!117.l:lr1wk1111k a mnltrn f,•lmeuht:uyr 
kiszolgu11nl 11i k1=ri. 

4-l'zi•r. 1\ finmci Nult·khizott'l1Í~ fr.lrulnt~ít 111t•~11ltl\'n 11z :íllnmlo közpn11ti rnln,ztm1111y ilri.immel 
jd1•ut i. hn:.rv az P1til1•kt:ihl11 lt•rwz1 1ll· i 111ár l•lkl:szillt, s l'Z lllil•ltihli h_1•rn111\to íttalui fo.t 

* L~„ 0 '"""t 

;,_ ziir. A Ila }11,.,!il1t .11í nos t nclOI' 1w\'é{ \'i:·wlt•n1IÖ p1íls111\ijrn 11 111•11zt 1í ri ki mu tnt .1 „ .l•rint 500 toriut 
körlll gyiilv1•11 lw, l1iun mr.I,( 1~ \ \..-1k nngy/.( ·Ultís 117. :illruttM ki.iz11n11ti Y1iln,~tnuiuyt n p.1l~nkérdJ-., \ Uln
mi11! a 111ilrad1'11111k kiU\z1·„1:\PI, „ 11n11Hk n l'iiv:i Ull•'' 1t\ l\lt~.,.j.~ kihi1·1l1•U~suy1•1. • . • n. e-~ :'l 
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6- zor. Dubay M. tmloruak az é'' : ... z„égügyi 'lemélyzet r ndtartá.... inínt :\Iáram.,rv„-o:;.zigt:teu. 
;·tadl mek a lelencháznk felállítá.;a inint 1 •yc'.irLen tett intlítdnyuk az. állandó kL1zpouti , .11.1,, tmany 

znkbizot „á•raimíl tárgyalá-. alatt vamrnk. 

II • .\ p :i ly a kérdé ·e k el i 11 t é z é „ e. 

A mubryar orvo ... nk é-. termé,zehiz„gálók által a XX-ik uah~·gyülé' rnegturt:i,áig kitüziitt ·l-féle 
p:ilJnki'rd · közül a Szuruuik tudornuk a kel1•'\·1foyre :? pokoharrn vonatkozó ~00 frto p:ilyatlíjára t>gyet 
]1>negy munka „.•m kül<let,·éu lJ„. •uuck egyúl' pályázati feltételek érvénye mellett. njra kihirlleh.!,ét 
jnrnrnljn, a többi 3 pályakénF·r" vonatkozólng ... zi>renc't!' az állandó központi d}a ... ztmriuy egy~ukiut 
jnm"la Jt a kö,·etk ·z,jkhe11 e.lót rje. zteui: 

1- zör.1\ wagynrhoui nsv1i11y•izck l c.irá„1íra "\'Ollatkozó KoY<ÍC~-l"-d1e~té11y Euure tudor 1 ou nrauyo„ 
l'nlyuJíjárn .:-zahály::izerfü•u három pályamunka h.iH<lelett be . • Erdély" , „.~nln reipuhlicue n1·r ma lt•~ 
e lo· (. .Ayuae c·omluut urhe~· jPlig ·k alatt. A birál<í hizoH~á~;,"tHlk - meh ~a\ !\lór hHlor. Kurtz 1 :. 
tu<lor (.s 'l'ürijk .J óz;;ef tudor (Del1rl'czenliöl) tngokhcíl alakult - •1. 5. 6. · . ahLtt ide mellékelt szak v~ll'
m •uyök alapján az ;illand6 központi ,·álas1.hmíny egyhaugulag az „Aquae colllhmt nrhe - jelige alalt 
lwérk1•z •tl wuuk:íll\lnt tartja lcgkitliuöLL1wk. é: p:ílyaclíjra érdeme. uck, dc egy:-.;zer:-.miuu felkéren<lüuck 
\" m a 87.l'rzőt, a rnuukfl kirulika cl1~tt. a hir1llatha11 feltüntetett c-.ekélycbh hiányokat i.; figyel~mre ll\cl
tnlui: n má ik két hec-..e<; rnu11kálnt-0t a zerlök kiválc) buzgalma ~ ere1lmé11) e tekintetében. m.i1ul a három 

hirnló 1'") hnn!.,'lÍ ve1c111é11ye alupj1i11. ~ziutén eli~merésre méltónak ite1i. 

2-'lzOr. Az orvo-.i é" ~y11gy„zerJ;,z„ti n11i-:t6tárra Batizfalvy :"'1imuel tudor ;íltal kitfü~ött 300 frto.; 
p.ilymlíjrn _J>roximu ard"t cnl""Oll - jelig• nlat ocry munka. p<ílycízotL 6\ bir1íl6-bizott tígnnk - mely 
Ilnmnr · U.íni 1 Ullor é Dullic,kn l•éza tudor lagokhól ;í\lott - í. . · . alatt i1l1• l· ... atolt ,·éleméuyiik 
al11pjá11, az lill1111d6 központi vJ)n. ·ztmány 11 púlyatlíj11t foltétleuiil oduit :1cudönek Ul'nt ,·éli, dc. tekiutett"l 
nrrn, lw~y a mü „zerzöj" renilkiV"illi lrnzgó.:-ágot fejtett ki. és a kimulatott hi:tu) ok pótolhntók, a :-.zerzrit 
m1•gdi · 1~n·mlönek, é~ u mü hefcjt•zé1;r':vcl mc:ghizamli>uak Yéleméuyczi. é;-, ha e tekintetheu a nfrnkozii,nak 
ziuléu megfolcluc, a p1Hyatlíj11t. mint ti„zlclct<lijt, utólag kiadhatóuak tartja. Ennek ,·égrehajtéi:uirnl az 

:illamló kiizp11u li Y:ila .... zt mii ny mag:lt mcgbizatui kéri. 

a-„zor. Az orvosi lml1J1m1uy i\fagy11rhouban fejlö<lé~ének történd•~n· kiirt, Poor Imre tudor lUO 
urn11yo~ pnlyndíj1it ilh•töleg

1 
sziulén c-.nk Pg) Ptle11 pályawuuka érkezett. _); <>scire, ltnid ante11uam uatu 

iq, ucci<lc:rit iu e t cm per t' .. 1• pu~rnm ~ j ·licrt• alntt. A lliréihí-hizot t"':'ign.tk, - m1•ly Bódog Albert tudor. 
Hóz ny ,J. tudor é„ Poor I. t,utlor f ngokból 1íllolt - 9„ l 0., 11. · . alatt itle m1•ll~k1•1t egylrnugú véleruúnyc 
alapján. Ili'. tíllrmd6 központi v:íla~zluuiny a pálya11íjnt a u„vezctt jelig(., mü 'zcrzüjéuek kiadui uem jn\'tl-
oljn mh ~1 f1•la1lalút alapoqn11 e nk ~lnriu Terézia királynii koráig, illetölcg a7. orvo:,i kar fel1lllít:ísúi•r 

oldju meg, ·z iclótól kezd\" •
1 

\'nló zínül ·g idő rö,·i<lsé1re miatt. az o r \' o, i tud o ID 1i ny f j l Ö dé •-
11 • k t ij r t u u c tét e"' n k . :1. a k n 1l o 'I.' a h i li u y o s a n t<í r gy alj n. ~Iiért i-. n pál~·ak{onlé j ... mt!
lt•H kitüzé é\11•1 az 1Hla11dó kö1.ponti \'1Íl11,zlwáuyt i mét rucghizuncliJuak •.-éli. 

Az említett. id..: 111ellék1•lt jelig.: ... 11 Yel •kct P.zennel u. XX-ik 

ren1l ·lkezé ... erc lio<·-..ájtjCl . 
• \z ~íllnndó központi Ynl:t. zlnuíuy llll'"híz;biíból elöt~rje-..zti 

K"nlt Buclopl·'te111 1 7tl. nngu-.ztu„ '.!u-áu. 
Dr. Ocrfóc:ft nyulu, 

nz állnnd6 központi -.ál ztm ny 1. jeg)z6j . 
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Bírálatok a beérkezett pályamiiveki·öl. 

.., Pro.i;mius anlet Ucalegon ~ jeligés , Orvos-gyógyszertani niűszótch·· CÍ..Jmt pályami'iru"l. 

Ma, midőn a magyar nyelvtudomány a legokszeriibb alapokra fekteti fejtegetéseinek mér tékét, 
- ma, midőn a nyelv ajátságos, soha el nem évü1ö természetét, ennek törvényeit, a nép romlatlan észjá
rása nyomán ke)etkezett nyelvszokásokat, nyelvhagyomáuyokat, tájsz6kat tb. stb. mind-mind felöleli. s 
ezekből vonja le, igen helyesen, következtetéseit, - ma, midőn a magyar nyelv körében erő forrongá ' 
van, s a nyelvtudósok, uyelvbuvárok, jóaka1·01r stb. stb. mind buzognak, s nyelvünket megillető, örömre 
gerjesztő figyelmet, törekvést tanusítanak az irodalom minden terén, a komoly szaktuclolll1inyok ágaiban 
úgy, mint a szépirodalom gyönyörködtetve oktntó és nemesítö térein; - ma, midöu a pl'o és contra véle
mények élénkebben, mondhatnám, zaklatottabbau ha.ngzanak fel, mint 'a.laha, - ma, midőn egyes köz
·zavainkra nézve iucs még jóformán megállapodás, annyival kevésbbé müszavainlcra: - igen nehéz 
feladat, jó vagy csaJc a. jót megközelítő, mondhatni türhetö, közhasználatra alkalma.s orvos-gyógyszertani 
müszótárt irni, ha még hozzá u pályázó az említett nyelvészeti törekvéseket, haladásokat s netáni fejtege
téseket és megállapochisokat nem is igen találta figyelmére méltatni. ' ha így volna. a dolog e pályamü
iróval, akkor, hirálafot írni még sokkal nehezebb feladat, mint a pályamüirás. 

Hogy a. szcrzö a futólag említett modern nyelvészeti mozgalmakat nem nagyon figyelte meg, 
vagy ha megfigyelte, de nem véli jónak i·átartani. mindjárt a pályamű nevénél kitünik, mert még a 
magyar tudományo · .Akademia által kiadott • magyar helyesirás elveit és szabályait" sem vette tekin
tetbe, irván pályaműve címét kis kezdőbetükkel, kivevén az elsőt, azt nagygyal irta; irv.in to-vábl:>á 
gyógyszertant, pedig gyógyítószertan volna jól magyarul vagy llellig orvosságtndomány. Bármennyire 
tessék is fülünknek a gyógyszer, a magyar nyelvhulomány ezen így összetett 'zót mégis halálra ítéli. 
De hát micsoda is az a gyógy? Van ennek értelme? Hisz így sem főnév, sem melléknév, sem ige, sem tö, 
sem képző, sem rag ; hanem igen is tagja ennek az igének: gyógyít ; tehát igen hibás összetétel a gyógy
zer, mert az ige meg van csonkítva. Valamint a bonctan összetétel is rosz, honcohís- vagy boucolótan 

volna jó, de ez sem azt a tudományt jelenti, melyet jelezni akarunk, t. i. az emberi lesUant, Anatomia 
descriptivát. 

~A figyelmes bíráló· mindenesetre méltatja, mindjárt első tekintetre e pályaművet, mely 55ü 
íven, 251000-nél töhb ml1szót tartalmaz, a mennyiben t. i. nem csekély fáradságábu, és idejébe kerülhe
tett pályázónak, ama müszavakat sok szótárból két oly \asko ' kötetbe ös zeirni. De, hogy aztán ezen 
műszavak megfeleluek-e a mai nyelvtudomány fölteteleinek és az orvo tudomány jelen áUásának, azt a 
következö megjegyzesekböl fogjuk kellöen megitélhetni. 

A pályamü 1-ső ívének, el ö orában vényirás áll, a receptet ma már rendelvéuyuek mondjuk~ a 
vény megcsonkított sz6maradvány, mely szóval biráló is követett el hüut, mi<lön még orvosnöven<le'k 
korában fordított egy vénytant, s azóLa nagyon is felkapott lett e szó az 01·vosirodalomban, de ezen 
bünét biráló már azóta ·okszo1· megbánta! 

Ababil, persa eredetű szó jelentésének mugyadzatánál hibás a -zórencl. Így van a mondat : 
,jelenti azon madarakat, me1Jek ~íl1ítólag a himlőt tengeren át Aethiopába hozták· e helyett: . melyek 
állítólag a himlőt Aethiopába hozták a tengeren át. " 

Abacco, kcfofürdö; jobb: kénes für<lő1 így van a re,ilö más viszony jól kitiintet\'e, nem pedig a. 
kénfürdö kifejezéssel. 

Mütö == mű és tő, a két szó pedig uem opernteurt jelent, mütevö az, a ki operál. 
2-ik íven .Abiotus, életképtelennek 'an mondva; jobb: nem életre'\"aló. 
Vegy, nem jó magyar szó, inkább maradjunk a chemia mellett. 
Nem biivereklye, hanem bü- vagy bűvös ereklye a jó összetett szó. 
3-ik íven. Gyógyfii helyett jó csak a gyógyító fii. Nem jó: szemköthártya, hanem szemkötöhártya. 

Csak ne csonkí tsuk a jó szókat ! 

4-ik íven. Acamptu : hajlatlan és nem hajlítlan, mert hajlonak az ellentéte. Acanlia, jól : szívet-



1 ... 11 '" ~„ nrm: zfrt l n„ ;!!. mert .i kinek „zi\·e rnn. az -.zi\"1 e:, ,:, ha a fo-.ztóképzöt hozznt•~ ... z--znk. -.zi\"ct
e 

l'·nné alnk-ul a :ón•„. 
1 liín,·„z nte}t=„ helyett tarbuk c-.ak 1111.>g a koler:ít - a mü ·zcitárhuu. 
;j-ik. íven. Acaru:-. -.zó„zC'rint jól: o-:zthatatlan állatka é ·nem oszthnt1an, mer t o.:ztható képt••dt?

hk az ailan fo ztók•~pz<'h·el (ha mi•~ nem uyirháljuk. mit nyeh'tau ucm i" 1•1wt>dhet meg) o-.zth11tnlln1111á. 
\ratnl p„in. j61: fö)fo~hatatlnn-.:íg l'' rwm me•rnyirbálm: felfoghntl1rn-::"ig. nz imént mondott ok-

11 ... I iob"n. 
11-ik h·en. 'l'ijr.1." nélküli helyett jobh: törzsök nélküli, mert hiszen, úgy mondjuk. hogy mi Wr-

z„1iko" 11111•ryarok '\'ngyunk és nem tör.1.-.ö-. magyarok. 
\.ct> ('f. hd5r--en: •ryóg)Ít . 01"\'0 .... mint a rnly:ízó j .... írja. 11" miir a o·yóg~·miiy~..;-l kife.ic'zé, ig•u 

t rz k ·pz«! , torz ÍO"alom. lIO!!) mi n cryó!!y? azt m:ir fföitebb megmagynr:íztnk. Ki ;( mün!-.z? E7.t mo ... t 
k1 11 me•rmng) m·nznunk. Az n nn'iYé ... z. - ae .... thetikai szempontból rnoudjuk. a. miuthot,ry nem i-: lehet 
rn.1 ként, - ki ''nln11J1•ly öriikk ~,·aló i1lcát crzékilPg lfognlom é:- rnló ... :íg 1•gy-.é11·ekiut) !'zépmü formáj1íha11 
ll'mt "i f1•I. !?yan mifcl1„ mün•l"téYel j1irna az orvo-. a mf1,·és1.et lmt:ír:ín? 1 Ji,zen az orrns, ügyszólv:iu , 
111i1Hli~ r. nk rt·p11r1il, loltoz. Y ll") 111ik1:n1 rnlua muga az on·ostnclomri11y mÍÍ\'1~,z1•t? Az oka.;, ügy~s orYO · 
g)'J ryíllwt ju·cn lwlye„„11, ig •11 jól. nagy iigy" ...... éggel forgathatja k<'zéheu a. miiszercket, lehet kitiilH'l 
t111ltÍ::i. '11• az6rt 1•z orM~l1i-.. teréu nem 111ih·,: z. hnuem l,itiinö iigye~ségit ,~ · t111lonuíny1í jele ~ég. Euuyit a 

a g •1i ry•nüv ~ z z1)rn ! 
\ "l·~toriu, nem .,:y1igylndonuíny, mint nuír fejteg ltiik. hnnem orvo-.- vagy orrnsi tn1lom1íny. 
i-ik íw·n. Ec t-verryek. jol: Ví'!.{)iiletek. Po-:ellene:-s CCPl. jól: po:-.hn<l:í...: ellene ec"t. 

-ik íven. L.ítn i jó, .1.~ zempont uem fejezi ki azt; akkor jobh a :.zemféuy. mint köziiu.;t~".t'"l'll 

montln ni zokt uk. vagy ~1. lUlJogtír uépiP ·u. 
rptfrC,Ö llt'}\ •tL JUl"\'ÍtÓ ÍIH'"' Vacn• C:sllk na•T\'ÍtÓ .J O.J 0 o.J 0- ' 

'l iíp11t 1lv. jolil1: tiiplii11) uodv, t''ilk ne félnénk azoktól a lio.;szal1h ~zavokttjl ! 
W-1k Í\'1•11. \ knvé hhé i-.merl „lt•mi:k ..::mmynit. l ... gjol.li rncghagyni l'l'l'deti elnen•zéscikkl'l, mint 

rlZ nci11. tl'loUl<'UIU-Of stL. ::-lh. „\liuck n rt•lf'll)='ilV ! 
) :!-ik h 1'11 .• \ :-iZl'l"\'l't f'lll tal:ílja j6 ..:z!luak a lllOUel'll nye}vé"zc•t, h:Íl' PZt én haj)a111}Ó V0}111>k l')fo-

g.ul11i1 hagyjuk h.it mi i-. meg az ol'gannmol, "legy<'n halló organnrn a l'iil l-s uem halh>szerv. 
t: ycígy:-izc•ri~me, •z C")' szúhan - igaz hogy iis~zetclt, - k1~l hiba vn.n: a gy<ig • és ismt•, miu1l-

1gyikl1öl P) \a11 vágva. N't• t•<::onkít nk mi it ...;zarnknt, IÍb'Yi' t•lcget c,011kíthntnnk a 111üte•Ö vagy l1011co~c)
n„ztalo11 n'l. "lllheri t •:-teu. 

l :'i-ik íve11 . Alkut1·é.;z h •lyl•tl: alkokí n~„z l"b'}'en ! mér: 11t•l) t·t t: mért :k ''agy fok ha:znála11ll1í. 
l i-ik íven. Kl\Wno ·n zempilMkon t•lötorllul. jobh: fonlnl 1·lli .. \ (' ·onkot hclyc-..t•l1lw11 töuknek 

moudh.1lnók \tönkrn ,intotl !) 
15-ik í' u. Actuali : 1mik;i1lö, e „1 ·h-vö, tevékeny. erö:s, l1at1i:-o..:. 1le az 1•rélyt ha!!yjnk P), ezeu 

kcpzé cl ninc meg"l1:g„11\rn a mai 11 •1•lvész ·t. 
16-ik ín•u. A1lclhcid -•!t1Pl11• = lblnuyt tartnlmaz<Í gy1)gyforní:., hdyl' ch11en: j11d tnrtaluní gyi5-

g ·ít<í yjz. _\ chPuiiui P]f!m ·k 111•wit l1·gjol1h lc•.;·1. en•tlelük s:wrint mflghu·tani, tr„ Whh má · iclt•gp11 zúkat 
) ' lta t. i. a 111agyarhnu 11i11C'-' nyr•h taniln~ hdyes ... zn.rnnk. A puri .... mu:-.rn hij1íha11 tört>k1«lnéuk, llZ ,„~ n
miih· ti•len 1'1lriul1>z:'ís lc1111e Lt.iliiuk ! [{u a UilJhi llllt\'t.>lt 11yclvr.k11<•k angol. franria. ol:i-.z, J" ki.iliinij 'Pll a 
u ~mPtunk 1u•111 1lern«<íl m1ís uyel\'ck .itS ~znvait P}fogmlui. miért ne l'ogs11lu1ínk 1ui is 1•l? f~peu olvnn Plj1í
rn \oh11t 11/.

1 
mint nz, lm hnz1ínkha nem 1·n~eclut!nk nuÍ<: or:mígok lakóit hPkifüfüni. Vn!-{yunk 1110 t I 1 

mllli<í11, pt•lli~ l·lPrné11k, ,zliks1~g1~ vohrn. ha ~z1im1mk - hnzaf1a„ ,:rz •lmü p()l"1iroklm11 - kit 1111P. 

vn~r ~fi-~~' rnillicít. 
1 '-ik Í'\'en. Cjk :p} t, .iubh volnn uik :pzötlé..:. k :l'zödmény uuí1· ne111 t.Pt :zik. 
l•e ... tnuy = fe-.tönnyri". 
l; -ik Í\'en .• \d„uoncosi = mhi ryda!,!kép7.Öd "'= • m• féljünk tölt•, ho .... ;mhhíb-uk mccr me „ ez ö s:1.c-

h•tt wt. úgy 1 • z jrí - rniri ry,lngnnatkl-pzÖtlé-.. 
Lob lwly ·tt. miuthol!y m ·g wm lopvn, johb .t gyulncln . Ilo znhh, tlr jó. 



• 
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Börgözölgé helyett johb a börpárolgá'>. 
18-ik íven. Hulla helyett, maradjunk a holt te ·t vagy tetem mellett. becsülete za,·ak ezek, 

holott a hulla, igaz hogy hulladékra is, de hullámra i · emlE:'lreztet. 
Kinek emberáldozatot hoztak keleten, johh: kinek emhert áldoztak; amaz a mondat azt i jelent

heti, hogy valamely embertől nyert áldozatot hoztak. 
D elejezö helyett: magne ezö jolJb. haszná~iuk ezt! 
A pál_vázó oly zavakat is felvett müvéhe, melyek inkább má tudományha illenek müszavak

ként, vagy annyira közsza\ak, hogy milszavakként nem Í8 szere11elhetnek, például adolescens == ifju. ado
lescentia == ifjuság, admini ter = ' egéd. aequalis == egyenlő, aequator == egyenlítő, aequilihrium == 
egyensúly, aeqninoctiali == a. nap é~ ~i eg,renlö·éget illetö ·tb. stb. Ezt azonban nem megrová · keppen 
hozom fel, hanem C'lak takaréko ·sági szempontból. Maradjunk azonban csak szorosan a mi határunkban ! 

20-ik íven. Légkémlö, helyes: légviz gáló; hiszen az a kém.lé erkölcsi tekintetheu való nn1kö
dést jelent inkább, mint egy zerii vizsgáfatot. Azért a halottkém is elvetendő; jó az a halottvizsgaló • 
maradjunk e ak e melletl. 

24-ik íven. Agoni ticu == haldokló, jók a töbhiek i . 
25-ik Í\Ten. Küteg helyett: kiütés jó. 
26-ik íven. irel1érnye helyett: fehérje jó. 
28-ik fren. E.·kór, ugyancsak botrányos műszó. - mondjuk c~ak, mint a nép. nyaval_vatórésnek 

vagy hagyjuk meg az epilepsiát. 
30-ik íven. ~e mondjuk gyök. jó: gyökér. 
31-ik iven. Amauro ist a nép tarka. sötétje névYel jelöli, tehát a farkashályog helyett ezt 

ha ználjuk, ha a görög mű zó nem tetszenék. 
46-ik íven. Téholyda, az ilyen da de képzők vagy ink;íbb képző szók leginkáhh megfertöztetói 

a szép hangzá ú magyar nyelvnek! ~liért nem mondjuk őrültek h~iza vagy holoudház? ! 
47-ik íveu. ~ zemhiány. nem szemtelen. ég, ennek erkölcsi értelme van. 
85-ik íven. Ivarszerv. Ezen ö zetett szók kUlöu i , egyiitt ii:; i-ocrzak. i\larad.iuuk a uelllZfü·é,,.zek 

mellett. 
Tápszer, jobb: tápláló szer vngy - anyag. 
Gyógyászat, ez is a helytelenül csinált zók egyike. Már föntehb ké1·<lezttü~ a g.vógy t!rtelm~t. de 

mint ez értelmetleu. úg} a képzés is vagy inkcibb a képzett is rosz.. 
Emképzödés, ha nem tudnánk mi, a szóból senki fia el nem talalhatuá. 
223-ik iven. Praxim medicinam factitare == orvosi gynkorlntot üzui a pálrázó ~zerint, helye ell 

magyarul: orvo i mílköclé ·hen lenni vagyis mt'.iködö orvos. 
Febri · hectica == a zláz, mife1e szó az asz? Asiui igének a c"onkítványa. 
'l'akár == takonyar. 
Hugyc. öszor, hát miért nem zoros :>jó egy ,z.ó ez! Ne röndítsük meg. 
Bőrkiiteg, johh: a börkiUtés, használjuk ezt! 
Étvágyhüíuy, helyesen így volna. : ételvágyltüiny. 
Fekhely rosz, fekvöhely jó. Az az ö nem cselekvést, dc a cselekve:. e zközét jelenti . 
Szörbyzörej, johh: szörtyögö zörej. 
Sessio-L, gyógyülé811ek is mondja pályázó. Ugyancsak beleszerettllnk ebhe a gyógyba ! 
'ocietas = egylet, pályázó szerint, de jobb: az egyesület. 

Kóros vérvegy, korcs vegy, jó összetett szók lesznek, mihely a vegyet vegyületre nyujtjuk meg, 
azaz, ha az elvágott tagját vis. zaadjnk a vegynck. 

Delirium h"emen. potatorum == rezgörj, mi ezzf'l akarjuk azt n ho szú latin mű zót kifejezni, 
valóságos to1vajság. Miért ne mondhatnók rezgő örjöngésnek? 

Tuha acusticn, ezt hallcsőnek mondja pál.\'ázó, de a tnhn Eu. tachiit már hall61.-ürlnek, tis e alris 
ez utóbbi jó .... 

De végezzünk a hihák fel orolá ával. legyen ennyi elég helölük mutatóul ! ... 



~Iidöu a „ok közül iolje!!y ztlik1 aránylag e neru „ok hib 't, nem az ,.'llt l'.c1nuk. hogy a pályn
müv •t be ·„m,;reljfik. -- m•'rt a pál ·aruü a pál~·a1líjat jelzett hibái mellett i - nagyon j..., megérdemli, 
mit ietek j ... kijelPnteni. - hanem az. hogy foltü11te-.-.11k. mennyire volt ~ouuos a pályázó, \tg~· n ki.iz
~.6k, mint a mú zók az eddigi nyelvt!,zeti irány zerint való ö zetryüjt•;~ében. ö~..;zeirá„fiban, - é hogy 

mr•nuy:ir • v„ttP tekintf'tl11· é-. foga11ta ,.] a mo<lern nyeh-,; ... zet - iuen dfoq:ret '"· in·en ok-.zerü. eh1tázha-
tat1au kij ·hmtt!„eit. 

Hn valahol. a tudom:iny t r ~n k •ll reförmáluuuk a köz- é.- mü-.zarnknt; bizouyuyal nz or'\"o tn
<lomnur ter •az, wel P-Jl - ll"lll rt>t *'11'" • vi,<:za a tPugernyi jantá tól - hah:h h ... -.an i'. nehez~n i,, 
me '-ffi"!!iíll"'a, ohetetleu változt.'ltui. jnvít.ani kell! Ürl"o ... i lap,iainknnk Yolnu e tekintetben •ezér zerepük. 

N C>IJl )t>hPt. ucw „1.ah:ul. knlönü ... 1•11 a magyar orl"o„nnk uem „wbad töbl1é zentrzete-. z~p nyeh·ét 
ro z. e onkított. hil1á au képz t t -:;r„a\'akkal megrutítani. megrontani, megfertöztetni ! 

l logy annyi .;:ok ro-.z. hibrí köz- ,~ ... mü,zó ,·an orvostmlományuukbau, ezért nagyrat-Orc) on·o" 
P}Öd <>ink„t. lf'•rinkáhli a Bng.lt-kor:-:t.n.kot, maj<l Rei ·inger é · ~a.tller ~ket :-tb. ,fü., kik állat- és 11öYényt<mi 
hil11í· rníi zcíkat csimíltak, ~ kiinJV•·ikkt•l tnjc:-zt~ttek. kelleni' megTó11m1k, tle. ue fele<ljük az akkori kö
rlllméuy1•kl't, kUlönö.-.1•11 a nyr•lv1~:-zct ir:ÍU) át, melynek akkori Ph·ei közé tartozott n puri ·mu , vngyi 
mi111l1•n icl,•g •n ~1.1) kikii z<jhiHé~~, (.s „<•mmi iJf"genuek :ítvétele. hefognlht ·n, - tt>h;ít nz nkkori orrn. tn
clnmáuy fiii Wbh linzg1í ... ágf.(al ,:, jónkarultal, mint a magyar nye1vtucloru1íny é~ n magyar nyel'\" "zellemt!-
111•k t;irn~uyeiuP.k alapos i:::m1•r1·t1:\'t•l lrHtnk a ru:igyar szm·uk csin:ílá,1ihoz. é · - 'ikeriilt nekik .;ok 
n ·nkafa1k1,rt, k;ficnmitott. m1•ge,011kított. hibá,an képzett "zóknt létn•hozni; é.:; küvettiik péld1~iukat, 
tegvUk k1>1,üuk1lt -.zi,·ünkr · ! 111a1· <lu"m lm11iniukiir. • De mo-.t rnár l1•11r"11 1•lé1r ! ..; • ... 0 • ~ 

1111 111i ::.zinl-On annyi huz~ó-.ágot jcíaknraiot P.::: törekvést fogunk ft>lmntntni a kimutat-Ott jó-
irnnyhnu. mint elc3zciink. lnímulaluukrn kimuh1ttak err<lméuye-.eu a hihá-. irán} han: - t1g-y mi, most mnr 
rövi1l hb illó nlatt inegacllmt,ink uy ·lvl\nkrH'k azt az elé;,.,rtételt. hn!!y förrényei "'Zerint alkotjuk ezut1ín o. 
.'l.6knt. 11mj1l nzon ,.c ... z,zUk f.szre' mncrnnknt. hogy a lrnrc.s -.zcík miucl ~ltiiJ1ti•k. s uyekünk geniu~za áldó 

mo ol) ~.í~,-nl tP.kint reánk, IJ1•c iil •ti•.' m1mkft-. ... ágn11kért ! 
\'1;gr" a pálya11n1 énlt>mérf' 1u>zrfl v1~IPrnényem az, ho~y az illPtÖ pilly;izc) ..,zeretettd csüggött muu

k1íj1íu, 'ok 1•jt-11apot egygy~ f •tt, 111i1r ily )rlékl'S garmadáját gyüjf 1; ijSSZP, és 1íllít a renclhe U köz- é lllt1-
„z~mlk11ak, 1wru közuapi lé}Pk iutmkája. ne111 kijzöuséges törek,.,~, ercclrnénye ez: - ~ mii hecsiiletéri:> 
vrilik z1•rkesztöjé11ek. cfo.;zérc a magyar on·osiro1lalom11ak és ha,zfüÍra az urvo:tutlom:ínyuynl-foglalku
zóknnk nzou fiHtl-t~llel - 'itH' 'I'Hl non ! - hogy a mai uyelvé..;zr>t kifejtett iníuy{íhan é · megállnpodásni 
z •1i11t jn' ít'a ki tí!!y a mt:'~j1•lelt. minf 11 ki uc•111 jelelt hibákat . 

. \ príh aJíjrn igeu 1111~ltó n púlyamü. 
Kt"lt :->1,1:ke ... tel1.~rvárott, 1 70. nu!!u„zhl-. 11i-~n. 

H i r <t 1 a. t 

A palyalllüvet kt~t ir1foyhnu ,·ettem biriílat nlá: 
1. megfelel-• n nyt•h'tntlomnuy mai ti-.zbízó ir:inyának? 

JJ1·. JJ,mzw·y D(miel. 
hom·f.d tön-or\•o„. 

nunt n mneyar Or\'osok t!~ tenné„zetvizsg.ílók 
nllnmló központi uizottsúgúnak tagja. 

:!. kiuwríti-, t )jf'-."U 111indazon -.z~m1knt, mP.lveket a haladó orvo-.i tudoUlánv életre keltett? . ~ . 
Az e\..li kérdésre nem nd n u1ü kielé!dtli vála::-it: kuta z. éte„z, tá\"C ö, JBt,i<l1'g, mérv, gyógymfi-

v „z, ~ ... t ny, vén "kUt<!g, 11,kór, ivnr-.zcn· kor·~-siavakat :-. ezeken kivnl mh1dnzt, wit a uémetböl fordít6k 
11111 , •arra t1•r,lítettPk, „ a mivel uz or'o"i tnJom.iuyt elárasztothík „ hthetlcuné Lctt•!k folyton alkallD.llzza. 

A mri-.1 ,lik ~ ... lt 't ln k „cm fülel m '!.! eléggt\, m„rt záwo ... , kUlöuü::1 •11 az utol"ó évtizt<lben ha '1.

uólui 'kezdett elm1'\'1·z~ ... t nem le]llnk m~g b ·nn . p. o. 
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AJ betiiben hiányzik : akidopeira tika1 amylnilrit 1 amylcolloid, amyloiu1 angina pcctoris, augio
par alytica, n.pomorphiu, athetosis, astheno1>ia1 amyotTophicus, a.cidum thymicum, anchieta alutaris (pur

gans); 
B) betiiben a 1wóbcík alkalmrí,val fel nem lelhető: hlatta orientalis, bacterium 1 bromisruu , hntil-

chloral ; 
C) betiibeu nem f el/1ctő: catgut, cauliflo , cercomouas. cholec.rstotomia1 cliloriclectomia, cayapo-

nina (ha hajtó zer); , 
D) betiiben nem lel/tetem: dro ei·a. duboi ia (Lancetben megielent 187 . március 2.), chainage 

szavakat; 
EJ betiiben tett próbcín6l nem akailtam : elytrotomiu, elytrolapaTotomia, eserin, euclnrterih,; obli-

terans, euca1yptus globulns, eriodictyon californicum (1877. aug.), evonymín szavakra. 

E') betülJen ninc"~ ?nr'!J a fnx:in. 
G) betiibrn nem lellieto · gelsemium semperviren.·, goapor. gurjun halsam; 
H) belüben nem lelhető: hyclrogeo1ogia, hystero-epilcpsia.1 hyste1·ophor1 hypohn.emia intertropicale; 
I) betiiUe1h nem lelhető: Jouuod csizma, a mi foutos, clc megvan ,Ju110, a mi11ek az orrn hasr.nát 

uem veszi; 
K) lJetiiben nem leltem: ICoromiko, kava (piper metbysticum), ku. coníu (C4u H..:rn Ai 011 + .HO), 

keroselen, kerofonu ; 
L) brfiiben nhlcs . lithopalaxia, lythrum salicnria {l 7 . jan.); nem mondja meg micsoda : Jevnlo~a. 

leptandrin. leucocythemia, lencocythosis ; 
JJI) lietiiból hirín!J::1l· Jll) xoma recti, myo itis, mylahris interrupta (hólyaghuzó): 
>-.) 1Jefiiben liirínyzik Keuenahr fürdö; 
0) befiibrn ninc, : oni cu. asellns, Ogston-féle kiizelés, os . utfragiui ; 
PJ befiiben ltiúbct kei-estem: psychophor, pa1aeor.oologia, personatio, polycroti mu:, i)ilocarpium 

m uriatictun; 
S) bf'tiibcn nem leltem: stigmatismus, sarr::tcenia pmpurea, sclt>rototomia . . ulfuromel.ria, . ~ pho11; 
TJ lictiibr.n 1Jerl i,q: téli (növény), thermocauter. k.nl'positio vi ccrum szavalrn.l . s talw~ "Pa~

modicát. 
Hibának tartom az~ is, hogy fürdök fel orolásáuál az irú uem követ rendszert l~deném, bac, nk 

magyarország;akat ~orolua fel, de nem értem azt, mu:•i·t sorol itt eHl franciát, s amott kihag_rja A i x, 
A i x 1 e b a i u s, 1\I ont h r n 11 tb. francia fiirdökct. elős:t.ítulál neháuy németet. s kihag~jn Ne u e n
a h r tb. lürtlüt. majd kilcap a e omóho1 pár magyart, s kihagyja B n j o m stb. fürdöt 

Hiha ar. is, hog~ míg hPlete zi az or~ost nem igen értleklü ~zót a n t h o mi a s = T" i rág i 11 a t, 
de az orvo t énlekl() uuthomiát (cliptera). melynek háhjai emberben elöfordulnak, elő sem hozza. 

Hiha, miclöu a t n x i a előtte csak rendellene' állapot, s a locomotor ata.-ia-ról nem tud szol ui. 
Bal o t t a elölte régi fülgyógyszer, . hug) hnjló hatnsiít ki sem emeli. 
"'zóval, mirnlanuak dnc;fra, hogy a munka is1.onyt1 szorgalommal van ös 'ZC<ilhb a, ok be1rne a. 

pongyolaság, sok a kihagy<ís, különösen nz njahb dol~okból. Azon benyomá t te. zi dm, miuLlrn s1.crzö 
e .. ak régi könyvekhéH dolgozott volna, s az or\Tosi tudomiíny njahh hufachi. iit nem is verte éi:izrP. 

Ezért cSu u clíjal, oda ite1hetönek nem tartom, <le, tekintettel arra. hogy ~ok lmzgu~ngoL fojtctt ki. 
ünnepélyesen mcgdir érenclőnek, s a mii feniehhi szempontok szf:lrint való hefejczcs1•vel mcgbiznuclonak 
véleményezem.~· ha a központi állan<l6 v~í,Jnsztmán) hiriilntn zcrint teljessé tette müvél. :tdns él neki át 
a pályadíj tisztelehlíjképeu. 

Kelt Bu<la1w'lten, 1879. aug. 24. 
Dr. Dulác ·ka Gé:a. 
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Birálat 

a .1/ayyurhon tí,, ·á1111riz„if i~mcrtctú plÍ.lyw11111il.1il.1·úl. 

A mn!!ynr on·o„ok é ... tol'lué„zclvi7.„~álók nngygyiilé:>L' 1iltal kitnzütt t•:ze11 pál) ul.;énlé-.re: .1\i' íu

tallk a mugrnrhoui n;o,v1í11yvizek kiui••rílö leirtí ... a. h.'iilünö:.- tekintcltt>l a7.oknak le~njnhh nt1etek :-z •riuti 
h' o zt.i úra 1r ''c>"yelcruzé„ér ·· , hrirom pályamuuka :rkezct hc. Az J.„ö • Er1lél) • . a 11-ik •' ·.1lus puhlil'fl 
uprelll11 ll· ,, to· ,. lll-ik pcdicr . A<1un concluut nr1Je, · jelig~k:kPl. 

\z J.„;; .J1,rdély· jeligéjü p1ll)nintmkn 1:)1 belyi .... é•tuPk á,,·1íny,·i:z il tár~yalju. 'l'1frgynlrí'a nhh61 
áll. hog\ iclczójcl mellett - • - ... :Lórul „.zóra lcirja nzt. mit má-:ok, t. i. a 'iz1•k clcmzöi. már leirtauak, 
tlf'\ hn ,, sn·1:ít fo•ralmuz1í ... a n·mcl • !!Y•Í•'\'\'Ízckuél :)-1j ''U"''' 10- 12 -.orra ter11•tl. Ezt nzonl1:rn heht•,1..·u 

t'l• .,, " :'). ~~ -. Ch .J .-

tr zi, m r P:r.en i<léz1•tek ll'galtí11b mugynrul 'nnuak ir\'ft. mí~ 'ujiíl lo~nlmnz:isain)l h1\tr:m l'I lclu•t 1111.111-
dnni. hogy azok nem mngynrul ira mk. P1ílynt:ír„ni közül le~kP\'l''cl1l1 ft,d11yvizr.t i...:nwrtet. és lc~gyar
lol1lmu. leghiií11yo,.,al,JJ11n. thr~ "iz1)lv1i11 l'•ak a 'C") cli·mzé,eket közli. mi11(.lfo~rn a p:il~ ndíjra nem tnrtnm 
t!rcl1•11w:m k. Uú, chl 1Pn l nglalkowi ":r.1•11 p:ílyamíi hir:ílnbi rnl i1liive zt 1•get ~"lll'k 1 art nniÍl.u . 

. A ~-ik _:-'nlu pul1licn ·npromn lux t•stu- jt•ligéjü p:ílyamunka, 111ú sokkal inkálih megkiiwlíti 
foltulat/Lt mi111l kUl- 111ind hclt1•rjil ·~,a mP1111yihí!11 PZ m:ir li 1 helyiség 1í:-:,·iinyvizeil i:..medeti, sokkal 
hc·lmtóbban, rniut l'),Ö p1llyat1ír ... n, kifoufi..,tulau irmodorha11. Ezt>n p:ilyanumk:íhau azo11h:rn sz ímns 
hi h11k111 Lalulunk. m •ly k közöl lc:,!bohnnyo ·uhbnk n geographiui botl:ísuk. Íg) például a 

1/0> lobtÍ!!!li k1• nÜ\ i;m3l. m ·h "t A 1·ti11yosi /[o,-fol1tÍ!J!JWrl~ n1•\'t•z. :- melyf!t. hogy miröl nev1•zi rí„,·ii
U) o innk, nH~~ (•sak k1..•pzel11i em tutljuk, uit 1íllítja. hogy az {isvúnyforrá , hr•lye .... chhl'U nuir c.llm 1~yot t 
:illnpoth1111 le\'Ö kút. "!f!I ho111okte11yedt'll 1•1m ore. t'l', mel!Jl'll mfg csal;, (u ,,e111 fr,·rm. A ll);ri homoktc11~1'r 
· nk 1 lí•l11·l· Zt:lJ rnro ~iirr t ·rjcd. eilöl pedi"' a l10rtohág~ i pu-.ztn ti llll~rtt1Htlnyirc ny ttttotm 1•sik, . ez1•11 
t •rl\}„t c11 a homnkunk hir1• h.1 m \'IL in · . i\ homoktalaj hnu pc1lig. 111 int küztu1lnmá-.1\ 1lolo!!. kitn 11cit•11 

t P11yé!olzik nz :ík1í1·, tölg) fa ,.,tJ,, 
/;w·,uhrf,[ azt 1110111lj11, hog ' ~l:íra11iaro„mPg~ éhen \'an a zólyomi jiíní hirn. 
1J'l11 ( sz1•111' ~égi) ,·1iro r<'íl, azt 111n111lj:i, hogy A hau,imrgy(.liP11 \'llll a ka ·sai já nbh:m. l\1·z..,.w:irkt6l 

mint ·g m1í 1'1~1 mérffmtl11yfr,„ 
Jlro:. 011-.0..:.ft11•ic.:r1 rn nliiról uzl i rja, Ln 'Olll'Zl<J) d1~lk„Jet re•. Hima-. /.Oli\ hnU 1íl p~clig kl'let l'I' fok 1.ik ! 

U1111u u~_D moud .t\rnd .~ 'l'"m"~v1ír kiiziitt l'ek:.zik. 
N119y-J:1íw1a. z. kir. v:íro . \'a~yl11íny11tól r. •· Ji'1>hö-BiÍm1ítól · 1111':..tfiilrlnyi. 
Noqy- 1'cí1«td, L i n f!\r1liik,. :lllJOl köz fglwz tnrtlozi !.. . :-'zajol köz,:!.!. a ruagyar koruun or,zá~aiunk 

hel) l'gut•\lrmílinn nc•111 lnlúltntik. *) 
J>opr<Íny Liptómcg)l' heu n n~ itrni j.írci ... bn n. X) itrríhoz 111: 6níu) im r1•k:-zik. 
'.<tlárcl l>ió!>\zcglöl 4 1 riín~ irn. ~ k zik, " wbh effJl • ah nrdunwk. 

\'nlub.111
1 

hu kUlf'üldi utazó ir i ~ffúlúket haz:íukrúl. akkor i mcrrholr:ínkozuuk. menuyivcl in-

krí11b 1111•g kt>ll butrrínkozuunk akkor. lm il)c•n.-.k"t mwryar irót<'íl l•hn u11k. 
A tiil<lrajzi hihákou ki\'l\l talúluuk t•zou piílynnmuldhan vegytani hib:íkr.1 i:-. Eltl'ki11h· · azou 

kurl\h11c11\tfil
1 

hfl1t\ a ''11!!\tnni 1111i11\1•ldJl'u nincsen l"''fi11lctii-l•~" s kiiv„tk1•z1•ff's.1:,„, mi t'"'éliir:ínf 111i111l 
J o. ·-~J • :"). 0 ,... ,...„ 

n :i pal 11mu11k1urnk hih:i,;.1, lmuem hol n ré~ilili 1\1mli . ..;til'lb rt•rnl ·z •r 1•lm•vl'z(. cit, hol Jll'<H~ u'l. 11.inhh l'í 

:lt11hu10 1111 dfog1ulott 111)llll'l111laL11r:it l1111C;w1ílj11, a tltllom:íuy l'lleu i kü\ ·t t·I hüt 111:-ukat. N'e\Oz11h• 1•n 1w1lig 
111•m te '/, klllönhsl:,„et az alo. - 11111.i ·11:, - i;„ t••t\' :11\·e - nlralinuA - kile1·"zé r>k kiiziiH. „ "hhl.il kil'o-°' C" ti • 

1) 6lng hr„zel <•lo~ :m•m1JJtÍ rizckrul. 
A hrí1.um va~~ f 1 öhnjomi ,•i1.hö1 kifejlö lnínyal :~ról azt 1Hlí1ja. hogy z•:lll'll) ,.j,..,,.,.!U'Hck zén m·-

''nli ' '"\'l\l~ •höl áll. 
" N't•md-l\n1•t• zlur /du <11 ll /,o{t'flll!Jf t.1rtnlmnz. /'011gyclok kfö1lt1gt•11) L11rtnhuú. avnuy1hiz ! 

A h clruthion-t köu kén '''• kéu klinecr, kö11ell) k1·neg, kénk(in. k :ukÖJwll) g1íz n '1•kkel 11t
1
\'t>'zi. 

0
) Ut 1.t Ik. 



Végre feltiinőleg hib~i ~ adatokat közöl némely elökelöbb és rendezettebb fünlöinkxöl is, pe1dául 
Bik zcíclról azt állítja, hogy 15 laká ·t magában foglaló vendéglőből <íll, holott Bik"'záclon a régi, s mond
hatni nagyszerű laképiileten ki vül, a közelebbi években még egy pompás emeletes ház is épült a. fürdő

vendégek elfoga<lk ára. 
Nngy-Váradról azt állítja, hogy a nagy-váradi görög püspökség tulajdona, - pedig abba Lipov

niczky ő ruélt6 ága aligha egyeznék bele - s hogy azokat legutoljlira Dr. lfro. z Frigyes ismertette a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 11-dik nagygyűlésén, s e szerint azok kéne vizek. Tel1át nincs 
tudomása arr61, hogy 1 59-ben, tehát ezelőtt 20 évvel, egy te1:fedelmes magánr~jz jelent meg a nagy
váradi fürrtökröl Dr. l\Iayer Antal, akkori fürdöorvostól, melvben a Ilrcue1·-féle vegyelemzé. közzPtétetik, 
s ebből :kiviláglik, hogy a nagyváradi hévnzek nem kénes, hanem közöny() hévvizek. :\Iily elmaradott
ság ez? 

)lindezeknel fogva ezen, bár nagyte1jedelmli élvezhető innoclorral kiállított pályamunkát, <lic<;é
retre igen, de jutalomra méltónak nem ite1hetem. 

Veuio nuuc ad fortissimum virum, t. i. a :3-ik ~Aquae condunt nrbPs" jeligéjü palyamnuka 
szerzöj éhez. 

Ezen pályamíinek is vannak hiányai, melyek azon hau könnyen p6tolbatók rngy kiigazíthalók. 
Nevezetesen : 

1. Nincsenek é nPm i lehetnek herm a pályamnukák beadá~a. idejétől fogva létrejött vegyelem
zé ek ~ irodalmi adatok, melyek ermélfogva a milbe felvPenclök le,znek, p. Virchow monographiája Dr. 
Bohmerstöl stb. 

2. A vegyészi mt1nyelvben uinc meg az egyöntetii«eg - következete-ség. Tehát e tekintetben 
elhagyandó lesz a régi dnali tica chemia nomenclaturaja, s az ép és átaláno ·an elfogadott mfrnyelv le·z 
felveendő. 

3. A hőfokok hol Celsius, hol Réanmur zeriut vannak kitt>ve, teillit itt i~ kivánatos az egyönte
tűség, nevezetesen a Réaumui· hőfokok Cel iusra át zámílá ' a. 

4. Hogy a mUllka minden ódonszerüseget levE>tkezzeu, a régihb ~ulymértékt>k szintén grammokra 
lesznek átszámítan<lók. 

5. Végre egy teljes hetüso1·0 tárgymntat6 le. z mellékelen<lö. 
Ezen fogyatkozásoktól eltekintve, kim.aga lik ezen 10íi pályatársai felett: 
1. Az által, hogy legszámosabb, nevezetesen 492 forni~helyet tárgyal, s eu11elfogn1 lehetőleg tel

jes hydrographláját adja hazánknak. 
~.Az ismeretesebb vagy nevezetesebb ásványvizeket minden pályatársai között legbehatóbban 

tárgyalja. Elörebocsátván, nevezetesen az egyes á. ványvizekre vonatkozó irodalmat, azoknak földtani, 
éghajlati n. zonyait, a vegyelemzéseket, gyógyjavallatokat, a fürdök felszerelését' gyógyeszközeit, hiá
nyait, az árakat, utazási körülményeket a legtiizetesebben tárgyalja, s ekként egy, a tudomány ·;dll\·ona.
lán álló balneologiát ácl a közönség kezébe. Minélfogva ezen pályamunkát nemcsak l'elath·, hanem ah·olut 
becsünek, s a magyar irodalomra nézve valódi nyereségnek tekintem. 

3. Emeli szerző munkája becsét a pályakértlés keretén kivül eső at1alékokkal. Nevezete eu tR.bhi
zatokban hasonlít:ja össze gyógyvizeinket az e1s8 rangú etll'Ópai gyógyvizekkel1 s vegiH targya\ia. az 
éghajlati gyógyhelyeket hazánkban, valamint a 'Viz-, savó- és szőllögyógymódokat.. 

.J.. Végre kiemelendőnek tartom, hogy szerző hazánk gyógyvizeit nem betilrenclbeu tárgyal,ia, 
mint két pál.yaMrsa, hanem n. rokonnemll.eket csoportosítva, teh~ít nelU zótár alakbnu, hanem tudomá
nyos rendszerben. Nézetem szerint ezen feldolgozás el8nyösebb, e ·nkhogy a mnnka ~égén heturendes 
tárgymutató is legyen mellékelve. 

~Iindezen indokoknál fogva a pályadíjat az ~Aqune condunt urbe . • jeligéjí\ p~ilymnunka
nak itélem. 

Debreczenben, augu ztus 21-én 1879. 
Dr. P1·0/. Torük .József 



B i 1· ~í 1 a t. 

A 11w11yur 01 co:-ol. { /f'rmf,;: „, vi~R!l(cl(>k 1W!J.'l!l!Jiil í ~„ ríll "' /, ifr/ kÜL'"tl:r.c6 prUva líérd/.,1·c: 

• KfrÍtututik n mat,!yurhnni ti \'lÍ11y,·izt>k kiuwrílii leir:í ... 11. kUliiuii tcki11ll•ltt>l uzuk1111k lc~uj11lil, 

uez;·v•k zPriut vu16 h •o ztás:Ít'll •' r •gyt•l 1111z ·~1.fr1•" lufrom munk11 f.rk1•z1•ft 111•. A 3 t •rjf•1l1•l111t• .... 111u11knt 
gondo uu .íb1 ·zlt•m ; n n·rijuk 'on 1t knz \•él 111f.11~ lllt't ll kiiw~t k1·1.Ökl111 n 'nu ~.t•l'1•JH' ű111 l•lli:ul11 i. 

Az cl ö umnkának jelig1~jf': .gr1l1•ly-: •'Z .t:J .... ki'l •!'llld l11prn t1•rj1•1l, lllt•lyh •z 1m·g IS lup 111•\1•1.1•

t. lll zolgfiló elli zó jnrnl. Az iráA i I .„ liríi .~ nvró, te]uit fi llllÍ j •l1•11t1~kl'll)' l1·1:ii-1lPla11CL ~\ l1t>H•z1.•té 111•11 
,.) Jlldj 1 zer1.ó. hogy 111.011 fllemz · i'k• t 1111·]~ ·k))l•l nz en·ilmény1•k 1• nk gytíg • z••ré-:zi vagr lu}<· i foutrn 

OJ111lkOz\'fl \' ltnk kifej •7.\P, mi111) 11 gramm :rtt}kr • ~ztÍlllÍlottH sll, Jfü lllf'l'íllO, hogy t•Z ok„znl' kÍ\Í\'t• h.(1•11 

forutl 1ígo t' ••• 1111nlmn muuk =émert 111i111l„11 znmol ;,·71; \agy 7•fi:v·1l11l k1'll"tt „..,zfa11i11. 11 111i111 11í'. 

cr••d1.·ti 1•l1·mzés gyúgr z,,„,: 1.i mg) 1w1lig h1~1· i t'outrn \'Otmtkozott. Az 11j:il1l1 1Í..,HÍ11.' \ÍZ·l'IP111z1= "k - , rl1•111 
mi11t •gy ~r, ,:\ ótn - az ulkalr1•.1.ek 111 •1111)i 1•gcil a fo11tra \'nlcí \111111tkoz1ís1111 khi\) 10011 \'ng~ I0,01111 

bllh r" z \ ia•· \101111tk11zt11tva 111i111lig 1 iizlik, 1•zf'kt16l a1. 1Lt z1imít1ís • zl\ka1·~1' 1-=g•· „Jt>-.;1k; n 1·éJ.délih 1•l1·111-
z1.• t!k 1wilig 11 11mi 1111nh tik11i 1111í1lok 1•1l1 111~!11•11 alig :íll,irík ki 11 kritik1ít: azok 111•111 t.rd1•11ilil\ 1111•g az 1ítsz1i

mílt1 f1írwlstígnt . 
.A mnnktínak )1:11) 1• ,,. r ~ ~ ~r1.• 1Hlé1'\' • 11H•J.tjc~yz1•111. hn!-{y :tz iis' :tii,\' izl11·l~ "k liPtlir1•111ll11•11 \'1111-

unk tsfrg •nhn; l ;.fi forrá h11)~ mn f··I vr11lrn, 1 !",) lwl) \'llll l <>ina .~ 'izé111•k 11l1•mz1: 1• ki)ziih '" A )Pir1i

Rokncil nz r-red11ti zl'l'z1ik úiv •g1• HUI 1íh t~\C•, rni a mu11k1ínuk nflJi)' 1•lön. ··~ri• 'rílik, 11u•rl a111111k ir1íl)11 n 
löhhi )iel)"ll, hol uzt p11lyt'íz1S m· umgn zÖ'f•• 'l'Zl1•, ig1•11 ,Jijdigüs1 ·iit 11k 111·1.'iitl lielyt1•li•11. i\r.1111 g •tg\
lwl) 1•lu·öl1 mral) eku"k \ iz • 11i111 "" r)1•111 z\ 1•, n ),..ii.,) n! ;d11•11 1•111mi l'llllÍt•~ 1•rn t 1•lt•tik1 n1.olrn11l· 111•\'1 i 
e• nki a lir•l l\r1•111les 111~\ ol'lmu fort111ln11k „ló. 

\ l1•iró rt!sz 11t~í11 kii\'el ki-di tngg1•l15k hozzn : 
l. 11 11111gyar 1i \ 1111\·viz"k 111•0 :t.tri ít, 
:... az11k11nk gycígyhnti) .int \'1111nf koz1) ki11111tHf1) t. 
, :. 111. fü11w<'~ 1i \ 1iny' izlu•I) 1•kcl l11•tlir1•11d1•s ·orha11. 
Az 1. fl\gg1•l1•kl11•11 11 l11•oszhír:.m \'1111111 knz1íla~ a1111yiha11 l1·r 1•1 Zl'l'.ZÖ - 1111:g 111•dig 111fa1•l„111 z•·

ri11t P}Ó11)1i 1•11 - ai'. 1•1lilig zok1í o llf'o :t.t~í i 1111'idtúl, hog) az 1•l1•111i 11lkatr1:.1.1•lrn1·k ar:í11yla~ l1•g11a~;.' 11111> 

uu•1111yi úgd \'t• z.i jell1•mz111il 11zo11l11111 czc11ki\'lil ll j1•l1 ul1•\'Ó tiil1bi 1•l1'111Í 11lk1ttréRi'.t is f1·l 11r11lju, 111•:K pr•
clig n1.0n Ml1nu, n 111ily1•nl"'u uzok 111c1111 i i"gUk z1•rint r•g ·111n után kii\1•tkP1.11l'k. 

J\ 11-ik fUggl'l(.k cit111=1.„t1• e11111ljn11it, mit al. ill ·H'1 on•111wk a ,jw,•k la1111i 1ír1~l 1íllít11llflk; 111.ok 
ft•lt•ljetwk nrr<'íl, ho!!.' 11é1111·l~· \ iz 1íµy \llll f1•ltl\ntt•tv1•, hog,\ ar. 111rljd111•111 111imlt1 11 lmj1111 liiHlLm \'1111 

tiegfü· 11i. 
\ ógl\l u 111. ll\ggL·lck nz 1í \'llll\'\ 1z1• hí')y1•k l11•Ulri•uile ol'slt 111\jn, 111rgj1•)ijh ,. nznu l11·lyrkl'I, 

mcl~ 1·1rnr.k „ iz • elt•ll)('Z\•'. tPl11ít a miil•<'ll híl'~ynl\'11 Yn11. 
Az ut 1.amíht ok, g I' próh(ikhól it~·h · 111'1,\'P ck: a 111\Í frí1wl :íg11 1111111kú11l rnu ii z11 :íllíl \'ll, 

nzt n 1líjrn ér•lf'1111• 111•k tJ1rto111, 1111 kUt1·l •s ég1•111111•k ·~rzcm azt i kiji·IP11t •tii lwg • ai'. a 111 a K y a r ,,rvo 11k 
és tnm • 1.ctvii giíhík iigis" nlntt csuk aklcol' 'ohm kia1llmtií, lm a1. a 11,\'1•h l'I' \'1Ll1~ f1•ki11t"t 11111 !:{011tloR 1·„vi
si11 • ja\ ítn. unk v„ttt•tnék 11l1í. Az ,.)lj z1í11nk pnlc111i1•11H n:'-'1.1· p1•tlig 1t1 lj1• 1•11 111Plliiz1·11tli; \•olnu .• '1•h11K.YH1•111 
odnvulc~, "" n 1nü1wk 1~rték11t i111''H'll ltivnhn 1•1w1 l11i z"r1.lj1111k uzo11 1•ljrír1' n, h11gy 1 >r. L. Xu\, l•'t·n1111• 
urat, mint mtiyf.m•k l'I .~ hir1íl1í,i1ít .hul11rln11 1íggul•, • zt\k i 111erelki.irrcl· tl'tlktríljn, ,;, 11 Xl. lrqlf•ll 111.I 
111011djn, hogy nz „ zomfol„11 hnz11g ngot klh·„t cl· t t.. 

A nrn oclik míiu ·k jeli 't'.i": .>'nln p11illil'n upr1•mn ,. f 11". ( \ lt1x-1•t ud6 zínt'ilc•g n kiim \ kiHli 

11•\'ÚJ(tfl.) 

(íme•: • \ ma~o nrhoni 1ÍS\'1ÍJ1\'\"inak tliz1•tP l1•ir1í u. „ 
A 1nt'i s; 11ngy qunrt lnprn ti·rj('1l. A bf'\'1•zcu:st. ·n 1'\Ön1Jjn u i'.l'I zó nz ti \ IÍ Jl) viz1•kw•k zok1í " 

lwo ztu nt é nz r.gye o ztál oknak jellPmi1· ~q '"K)'taui, \'nlnmint orvo i p;zr~111po11UJcíl. h 6 HÍnp iztok 
t•lmuzt• lli r1z er •clt•ti kilzlL·m••ll)••khül rnnnuk fitn·H·, Íg) uwn f• l'fhP11, 1111 11z t•IP111Z1'i nz er<•d1111{ll)Pke 



egy polgári, illetvf' gyóupzeréi::1.i font -,ízre \'Onatkozva ki1zijlt<', az ezen műben is így a<lat.ik eH>. \zon 
indokot, hogy a kilognrnuura val6 iH zámítá~t uem h·ljP ítettP: • mert az nem eszköz<Hhetö mathematiku 
ponto áge;a1. és így n bzecleseknél oly számaxányok forclulwíunk f')Ö; melyek a valóságnak uem felelné
nek meg„. nem fogadhatom el. .\ z átsz<ímítá · azon matheniatiku. ponto ággal eszközölhető, melylye1 a 

zámokat 5·76, illelve 7·G -dal o zfani lehet. 
A :-;p<'cialis részben az á váuyvizek hetüsorhan iratnak le. 4 7.t forráshelyröl 11 '2 lorní van 

i mertetve .• \.zon fornísbely~k. melyelrnek vize ninc c>n elP111ez\e, topngrafice a tóLh1rPl egyenlö móclon 
iratnak le . 

• .\ hetürenclP. né\j„gyzeR:ben n. helynév nhin következik a lorrások z~ima. azok hömér~éklete. 
faj"tílya, az elemzö ·vag) lwo ·ztcí ne-,e, é vég1:e a viwck 111inöség11 Zl'ri11t való bel)szuí .... a: e1.en táblá-: 

jeeyz~k a mű vet igen ha~zn,11hat6vá te<:zi, annak áttekin té ... ét megköu 11 ~ íti. 
A munk<ít, mcl) igen goll<lo„au ·rnu ö ... z••állítva, a jutalomra értlPme nek tartom. 
A harmadik műnek jeligéje: ~ A.l1uae con1lnut urhe ·. "' E1. kél folio kótetlwu ii:- ze en 11 ...,7, iaen 

ritkán irt la1n-a tr>1:iecl. Címe: ,Magyaror-.1.ág gyugyhelyPi 1:s as\ ányvi?.ei. „ .:\. mii elüszava azon e)\P-ket. 
a<lja e1ö, melyek ·zerinl n m(i késznlt; ez1•u e1ö-:i6 a hiráló ~zárnám van szánva . .A bevez<'té. :3-12 l.1pou 
az :faványvizek fontos ág1ít fejlPgcti nemzctgazdasngi ~zempontliú]: 1'zPn hevezeté" meg van tnldrn nlya.n 
kim utahi al. ruel y biil llf'\'ezf>tesehl, fürJölielyeiukuek Jri.togatott. aga mutat koúk. 

A leiró ré z a Y11.eket. nem a hel~ név 'zerint vnl6 hetüsorhan. lumelll a. vil.ek minö.-;ég' zeri11t 
ntl1í e oporlba.n t:írg,\ :iJia. ,\z el-:1) kütet a hé'' izekuP-k, a kene. 'izekuek é a Y:l a~ vizeknek. a má ·oJik 
kötet a többi vizeknek leirá at turtalrmtzza .• .\. te1jeddme' uui uwg meg \'au tol<l\a a1. eghnjlati, hitleg\iz, 
..;;ffó é - s1.ölö-gytígyhelyeiuk Jei.ní. ával, houa tovább.i Enlély ásdn5„vizeinek geologi<~ját, ~faramaro é, 
'aro' nírrue1Tyék vizeinek t:ililtíz;ttát. mint elö za\ ,föau 1111H11lja. mutatván_rul. hogy mi modou kh·ánja 
<:7r->rzö a müvet kicgé .... zítPui. 

_\ l()il'á n;ll, mel) .!!)2 forrashel5~et tár!_{yal, ,ztrzÖ minJe11re kite1jell, mi haln~ologikn-: szem
pontból érdekes lehet. ~Iimlcnekrlött el. orolja miu1lcui\tt a birg~ ra \'Onatkuzó frodahunt: a lwlyuek 
topografieu é. stali t1k.lt lPirása 1it~in a \-Í?.nek elt:mé e ké>vetke1.ik, még pedig az c'em1.11nek kö:tlé-:e 
·zerint; a klimatikus 'i ZOll) ok, a környezet, a föl,zerelé , díjnk. látogatn i TI..;zouynk, a 11elnhí11i hi iuyok 
gondosan föl<:orolta.tnnk. i ez altal fr,zta képét kapjnk n lfárt lwlynPk . .Jelentékeny, nzoulmu c~aki nlnki 
h;.\trcíuya a mib1ek az. ltogj a:.r. :íc;n\uyvizek egsnuí. ulánjn ,a.z illetíi feje:1.eteklie1t st!m l1l'tun 11rlh1!z "em 
szoro · Lopogrnfikn rnmlhcz uiuc eu köt\'e, to\ál1há uz. hogy niue-t>n hetilremle- ttirgymnlatríja1 mely a 
föllelé t é:s az t>ligazod1ísl lehetön~ tenné. 

Ezen hi:iuyok'lll azonl.au kfömyeu lehet seg1teui . 
. \. nag\' g11ntlilal és fcirnu ·~í.~gal ös ·zeállitott jd1'' munk:tt ;1 díjra érlleme uek tartom. 
Üs ·;1,er1 llít\'a a h1íro m mfü·et értekére uéz' e, ki kell emeluem, hon·,- az • Erlléh- · 1· elirre • mü az 

~- . ~ 

elemzé ·eknek fára<l.súgo-: át-:1.:imít:í ... a. :íltal igen értéke' lltJlgo:t.ntot képez; hátránya a ~\'nrl<í n~ •kezf>t é · 
azon köriilméuy, hogy nwa á ráuy,·izhelyek, melyeknek \'i:t.e elemez\e uinc,eu. csaki_. a hetn.remlcs lu~l.y
uévsorban forcl11 l11ak el<i, per.' rhií ti; azokról említés n •m t >te tik .. \. v11gyhmi re 'Z egé Zt>U Juitlérhe . zorítja 
a töhhi momentumot, e;1, u. mü1wk uagy luilrányiírn. Yálik. 

A ,8alns pnhlir:t snprcma llex) e ... to·, c:t. iriínybnn uuir ih:-.1.eha.soulithn.tlauul énh•m' ·ehb az 
"l,öuél1 mert 11em CJly eg) oltlaln. 'zép folye1wuy 11) elven l1~irju, nt i ... mert fürdóhelyek miudimn:v iát, n 
l1(•tilren<les túbláz<tlus kimntahi ·lui11 pedig köunyü ~itnézelt>t ll\lljt a vizek mini'.isegenH. 

Az ~r\ qunc c•ondnul url1Ps"' a snln · irnblicn supremn esto-t, melynek ruiud~n elönyt•it l1il:jn1 hnt1í 
roznttnn felltlmnlja. 1\ Jeir:ís sokol1lahí.,ága :íltal, ;;s m·.nn körillmény mmtt is, ho'"'' a vountkozó litenltur1it 
minden egye. h •1ynél pontosan kfüli .• \zon kiiriilméuy, ho~.' .i vizek hömc1--eklete itt-\)tt R •n nmm· l'okok
huu \an kifejez, e, toviiLh<i az, hogy a régiehb elcruzf'sl'k 11inc t>nc-k a gramlllt't'lékr' at zauub ,\, uem ·okat 
rnn le a. miinek becst!liöl, ea-vébiniut s:1.erzö a1· :inlkozik ezt'll hi.rn\ okon 1 · !'>ea-íteu.i. 

•J• ' ~ 

Azon PsPthen, lm .t 111unlník közii.l 1•snk az <'gyik jubtlmttztt'lthnhk, ttkkor n dijnt az ~ \.\1nac co11 -
ílunt nrhes ~ címíi miinl'k vélem, miut legenlemesi>blnwk killllntui. Jhísoclik helyre te :lt'lll n , ~nlu." puhlic:l 
:--u11rr1ua e .... to'"-t, miu UPZ!•tt>m :t.t'riut . Erdéh · ~~harmadik heh re e·1k. 

"' l „ .... 
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.Azon „,etre. ha az . Ar1·rne con1lunr urbe--• zerzüjének mfrre ilijazá.;ra elfogalltnmék1 kötelez1 i 
k~llene Zf'rzöt an:a. hogy az egyes rizfajok leir~rirnll vagy szoro:-nu topogrnfiku. , "agy pedig betfü'cnde 
~orban haladjon, 1lP. n1in<lene-.etre végül melle1re1jen egy hetürende~ tárgymncatót. mely az titnézetct 

lehP.t~ ,.~ tegye. 
~fo!?áLól értelik, hogy azon halneologiku · adatok, melynek a műnek in1sa óta megjelentek, n 

mtilJP föh· ·endók. 
Végiil c::njuálntomat kt>ll kifejeznem a felett. hogy azon e etheni hnc„ak az egtjk mü '1íjazfatik. 

ni.í „jk két „z,•rz1juek maga 111.•m ilien imm érte'kes dolgozatai:;~ az arra ford1tott füracLaJ ~-- költ-.ég kiirbn 
fo ruak w•,zni. 

Hnilupe t. I. ... 79. jnlin~ }.). 

Bírálat 

a 11ut11y11rors.:cí91 rÍ:>rrínyrizckct tcirgya/1) 11cflywn1111kcU: (r./cll . 

• \ magyar ono:-ok é-. trmué iet,;zsgálúk i111gygyiilé.-e által kitüzütt pályakérclésre három mnuka 
kliltlPt~·tt lw: .Errlély ·. - -• 'alu. puhlicu. uprerua lex e!'to· - é,.; - \quae concluut mhe • jelige'k alatt. 

l. .\„ .Ji..nle1y· jdig~.iü 111w1ka ki:-. ucgyeJrét, :S:J\. és 13r;. ohlal. si.irü apró id · al. .h dő::.zó 
miut1•g•; útmntal.14 tart 1lwu'l. a bir;í11) zá111~ira1 :.: elmontlja benllc a szerzö, hogy a munka a pályaclíj cse
kd) .... ;g1• 11rnl11•tt ~.tk ,~ li,itii u1uuka lehet. :> ehbe fi_il nem ,·ette a 11em elemzett ,~izeket (p. Eger, Bréh, 
tii. ~tit.) .A leiní lmu 'l ij r ij k .Jú.z ef llll'. kö11yréuttk beosztrí ·át ki.>-vctte, ~ a lm<:znalt forrásokat tiihb-

11 ·ir •. z6nil ~zúra leirta. A ,. •gj eleruzé..:Pk PreJméuyeit al. clemzök ;íltnl ö..;„zeál11tott · o fél e \'f""Yületek 
z1•riut kiizlí, dc ungy t; · dic:1~rctes fürnd ággal át zámHvu g-rannn-értékn„ aznuin n. fémek é,.; ~avg,\ ö

kiik -.zr•riut. 
.\z elüsz1i nt.in körPtkcz.ik egy lí 1 

! 1)h.lalra. terjedő polem.ia Liuzhnuer tanár elleu, u munktiunk 
ttl i"1 r•íly;iz~i:u alkaltu:i,al i.rl J,irúlata miatt, s ez az (·lö-zcí tarlalnhínak egyré<llzevel egyiilt nem illevnló . 

• \ léuy1•ge-. n~::-zl,cu uzubíu 102 oldalon. l:Jl ás' án) v1ihelynek 'ii':eit irju le ht:HirenJbeu, kihu gy
'"iu uiiutlazokat, utPI~ ck 'egyliouLYn. niucse11ek. :Jleghaűirozzn n hPlJ gcographiai fekvését és topogmp hiai 
visz1111yait, ki.izli a türtéu •lmi adatokat. a ford. ok i:wímát, a 'ii pl1y-..ikai tulaj<lou ágait é'< vegYalkatré
..,z,•it k1·tl :fokl~pcn, eznhíu anunk lwrnturtoz:í..;.-ít é: gyógyjavaslatoit. A l11jmér,.,t k hol R, hol ' fokokhuu 
'an kit ,í, e . 

.l\ muuka végél11•1. ld'rum liigg •J,:k vau csatolv'a. \z. ]-„iih •u o..;ztillyozia a leirt á--v;inyYizPk l't a. 

ttinlkutn~,z.ek :-zt·riut. wi iíllal a mi\ ha..,zn,ílhutcisa h=tetil, lchetÖYé; a 2-ik fiiggelékF>t a leirt vizek lJr.tii
r•·111lP... t ·1bhíznta képezi, melyen a !.!) úgyjarnlatok ,·aunnk Jdtüul1·tYl', ro,·utokba o ·ztort kúr ·~wpo rtok 
zeriut: a .i-ik 1w1lii:; az vs.~zt> 1•11tlig fiiljegyzett fornbhelycket :sorolja fel t,etnn·ndben, kiilöu 1111•g.i,·1ölvl! 

a kiiuy,·liuu túg~ iiltnkat. 
A muuka uyt>l \l'1.et1• llliuden ii tt, hol 11iuc · inti · mu11k~ikh1il i<lér,\ t>, hil,;í." JücüuGs, uem magyaros 

S:t.1Ít\izJ SSI • l. 
11 .:--alu · pnhlit·u. snpre11111 h•x ~sto - X.1gy UP!!)'etlrét, ·;;2 oldal. 'l'artahnnjú 111.btiíJ auriyi. r11iut 

az 1•lr1hl1ié . • \i elöszólrnn dsoroljn 1~ ,zcr1.Ü 11 lm zuali miiYehl, a m1ítlot1 mdyl\'e] az adatgyt\jté:mél t•lj1írt 
l\/, 1•h •kt•t, llll'l~ i..•kct a Tllllltku meair.Ís;iu:il kch·ctctt . 

• \ h1•\ l''l.ct..: heu 2U 11l1lalnn lw-.;zél iílul:íu a vizröl s a1wak :-ajat-.:ígait1í), a1lja a1, :ísd11_rviz fogal
mut, o ... zt.il.) 11zzn a vizPk"t nzok höfokn szerint. clmoncl.i1t a vizt>k keh•lkezé..,(.t, ..: }Pl,!f1jlil, lHrluhu11kut. 
l~zntáu kij\Ptkczik nz 1i-.dll)\iz1jk ~itnliíno~ fclo~ztrf,n. azok tnlajd1m,~íg111 ,.,z,~ri11L. ,.; u1iu1le11 "'>11ortoi 11 
,, ·o~' j1wnlatok kövelnl'k. 

_\ z ,,,,IU1)''\"i:t.1•k leiní 1\ itt is hetfü·pmlhcu, o ... zt~íl.' ozn. 11 'lkul tÜd{·uík. L ·ir .j';.1 :t ... \"IÍll\'\ izlt··h et. 
tP1111t t1z11k.1L i" 111Pl} t•k 't<!!)'l•li•mc1.rc lll•;g uiuc c1wk. :-; így :;okk11l tijl1J,„t. mint nz 1·löl,lw11i mü .:iz1•rzöj1· . 
• \ lll'Y utáu a ,.,.~ ·i J.M,7.t íst tal1iljuk; •·1.t a crpo~raphiai 1111•tdiat:ínn.í , fl h1•l) i vi ... 1.onynk fr•ltnnt1•t1~ ... ,... 

•i 



türténelmi adatok, tern1~ ·zoltani tulajuo11):j1ígok. ve:r) i alkat. a viiek ha z11álá i módja é" gyóg)javalatnk 
követik, melyekhez 1 öhb helycu még a -.,zórakozások. ·ét<íuyok. kir;indula ·i hel.\ ek leinísa járul. Yégül 
következik a leirt ii,.,v;in.d1elyel, híbhízata, a forrá ·ok . zárnának hömér:;t'ke- é faj tíly;inak, n.z o zlályozó 
vagy vegyelemiö nevr11ek1 c:s a. beo ztásnak rovatos kimutatá ·áv.11. 

.á höfok hol R, hol C ·zerint van megjelöh e, • n veg\'elemzé..,ek uincseuck grmum-rcfül 1.erre 
ákzámítva. E1.eu hiauyokon kfrnl fordulnak elö n lllnukáhan geogr:q1hiai. tupogrn1)hia1, sőt veu'.' taui 

hihák i. : !le fartalnuirnll focr\a már fölötte áll az elülibiuek. uyeh-ezete pedig l'nlyékou_r. gördülékeny. 
magyaros. 

111 .. Az „ ~\11nae <'<mdunl nrhe · jeligi·jti mu11kn két kötetcl kepez ÍYréthen, 7 ol1lnl elö w- é~ ü,;1.
sye-.1m 11 0 oldalra terjeclö tartalommal: a má ik kt>ttünél tehát sokkal terjt•ch·lnw..,ehli . 

. h elő zóhau fölemlíti a . zerzö az or~z<íg roppant gazda~-.ág<it forrii okba11. rl1110111ljtt a t'clha. z
náll irodalmi forrásoka.t, fulernlíti muuk<íjáunk még potlnuJó hliíu.' a1t sth. A.z elöszó uláu leir ·Hl~ 1ísv11uy
vizhelyet1 tehát p<flynlársai között a, legliihbcl, . íg.' il 11yt~jtja a. leghövelih rajzot. hnznnk ;i. \'<Íll)'YÍ1.NríH 

Az á:--váu.' vizek leirásn nem h~turendhen, hanem természetük é. tulajtlornmgaik ,zerint Ludnmán) tNtn 

csoporto ítrn törlr-11ik, rni a urnnkáuak nagy clÖJ1yére 'álik . . · az eg)'e. helyeket é~ 'izrket tcrjetlt•lnH''-Ph
l1e11 tárgyalja, mint két t:tr~a . 

.i:\.1. 1- ö kfüetheu elélször bőven tárgyalja :L Yányvizeink 11emzetgazda ági fo11t0Mágát. ezl eµ;) 
táhlifaat követi fürdőink látogatottságáról 3 éYhen. azubin attt•r a 'i1.ek leirá:--nra. s e kötetlieu a Ji,.,' i
zek, kéne" é rn-.as vizek. nug a :2-ik nagyol,h kötell1en a. tühhiek túgyaltatnak. 

z ásdnyvizek leircf-.áual mincle•1 e oportot megelőz egy átaláno · ré,.,z. mel) ben. ·~ c:;oporlhoz 
tartozó vizek alalano tulajcloui;;}igai, hatása, előfordulii.;;i é képzöcle i vi~z;onyaik. alkatré ... zeik és g) ógy
javalataik, 0:-,ztályozá. uk . tb. tárgyaltatnak. Az t•gye.;; fürdőhelyek leirá:;<imíl - a ue' eietesebJ,eknél 
alkalmazott jelmondatok után - el ·ö helyen <ül az irotlalom, ezt követik: a geugra}'hiai meghataroza., a 
helyrajú, geoloi:,riai ,;, éghajlati vi. zonyok1 a forrá ·ok :zátrnt. történelmi aclat11k, ph~ si1rni tulajtlowúgok 
és chemiai . zerkezet, éx pedig rni a mnukiin<ik lrníu~·o:-. nldaltit képezi - re„;1,int grnmmokhnn. n:szint, 
a régi mérte1~ . 1.Pri11t, cle ezek111•k, valamint a lL fokoknak C'. fokokra valu utolngos a,bz;\míl,tsat n szt•r;t,(i 

önkényt igéri; továhh<í a gyogyeretlmények é. gyogyc zkiiziik, -.:zórak11zások. kinímlul;ísok. ;Írak. 11far.as. 

a kiválóhhaknál ezek ö Sl.eha:sonhhísn külföldi vl.Zekkf'l . th. Eg.'· "ZÓ' nl fPlkarol núudf'11t. a mi e ·al\ fnn
to. vagy érdtikc~ khet ásva111ry1zrink i ... meretc .... a.r,nk alkalmazása körül. 

A vi'lek leinís<ít kövl·ti a 2-ik kiitet v~0o·cn fü<r0<l'elekiil, ' a munka 1•1öm ös é~l~l és értékéi uaar 
, 0 . "" 0· 

lllértékheu emeh-P: l. Egh~1lati g,-óg,vhel.' ein1. Jeinísa. '.!. Hilleu\iz-~yóg: móll (>,intézetek. :l ;-;aHí- i:, 4. 
• zölii00-, ó0rrnnó•l s Enh~h ~i-.vá11vvizt eriilcté11ek <tPologiá1·a. 

• ... „ .._ 0 " 

=\.fellékfolek, a szÖ\'eg közötti ,.,z:fow-.; é:s kiiliinféle táhlár.atokon kívii.l, az 1-sö kötetben: az euró-
pai fönlök és á \ánynzek O'raphikai tábhizala Pithh·rtöl.- Buda hé' vizeinek össze ha onlító táhláiata, :-- a 
honi és külföldi kcne ~q;,ek ü.;;szeha onlítc) t~íbhízala. A 2-ik kiitetheu: )láramaro ... ö~sz(> . · folTtÍ~ai é-. 
gyógyn'.l.ei. bililázathnn, - • áro megye 'izeinek hömér:;éki t ;iltJ,iJmta. - Bártfa ii~szPlta '0111ítn ~a mii s 

gyógyhe1yekkel. é. végre a konyhasós vizek táblázata. 
Hián~·zil~ azouhan eg5 1,etiisoros túrgymutato. 
A nyelvezet ennél is gfüdülékenj, kö1111yeu érlhetö. szabatn,.. . 
.d.z eléhuloltak után l1

0
1rv hi~zem nem ·zük. ége külö11 n;ra üssr.eirezuclrl az cU'\'eis }HílyitruíiYc·k 

. d 0 o . . 
elön)~eit é hiányait, hog_' iuclokoljom Yéleményr-met, mel.'· st.eriut: ar, 1. é-. IL · z~ím aluH1 p:íl.varuíhqket 
megdic,érendöknek tartom, előnyt a<lvn a ll. ~z. ,tlatlinak, nug a p;ílyaclíjat haturozottau 11 III. ·z. alatti 

. Aquae conllnut UL·be ·• jt>Jigl:jií piílyamunktiuak itélt•m 01la. mel.' uemc,ak mirnlen tekiult>t.l>~n tuJ..;z;ír
uyal.ia p~ilynt.ir,.;ait, hinlf'lll magáhan V•~n> i · valrírli lll'lheC'scsel hiró 1~s hézagpótló munka 

Dr. l(11rfz Ons;lúr. 
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B i r á l a t . 

~1..; 01 i:o:,f1ulo11tá11y ·jjrtinctr 1ll 11yym·o1·,:t(9br111. l.:ircilú fl'/.·intettcl a.= Ol'<1(g k~Houktnt; m treltségi tillrlJJOtrím, 

/> it„ ,, ~v„„ lto:'lÍ tmlomciu!/OSii<Í!J /rjlódis/re: '' ha.:.<inl.uan du7t jc;n·ciH!/t)k frjrf/11ct„, ~ o lllflfJYm· m ··os1 iro
dulum /:Ön!tt:é<::eli'L·cl. X<l!/!I /olio. :; kütr.f . . 'J rtUt'tÍ1:ul. B11d11pe t 1 7'1. 

A pá1yamü jelig-éje: -Xl·..,cire. qni<l ante<1naru uatu -.is, acci<lerit. ill t>~t ,.;emper e' e pncnuu. " 

Hirál6i uyilarkoznt. ~hutau ierzö. mindjárt az _ Elö.;;zóhau • kijelenti. hogy • v-oltnképt'n t'. n.k 
J ::110-i!! dolt!ozhatta fpl - a gyiijtiJtt anyagot. ' miut:íu a1. J;loO-tól korunkig te1:ieclö. majd hnt ·z~íz 1h.41.
tent.llJ11)'Í idör ru:ír miud ily1•11 i , t' npán a terhen, igeu uagy hézag :\Ing-ynror:z~íg orYo hulo1rniuyi törté
net {hrm: mPnn) ivd iuk~ihlJ az, ha me•moncloljuk, hogy épP.n Pzeu belöli itlökre esik milunk a tmlonuíny 
iga1.i ft>jliJ.JP.,e. - a küliinliüzó orrnsi ren1l-.zerek iiuálló f1•1lépé.,.e, - n -.zoro..;ahh értelemheu ntt orvi_NÍ 
tu1lorn:í11vnak al11p11l szolgáló má · tmloru;ínyá~ak rnlóili lul.latl:í. n é-. élete, amazzal orgauikns Összeküt
tr-t~1:1l1f' hozatala. \ „ agy ha még az 11jabh kor sikereit, kuial:ísa, önálló huvárla.ta cliudulait, . azL a ·zorns 

kap<!! ol '~s..;ztlk, u nu~lylie a tPnw:~zi>ti 1 udomiíuyok hnzuttuk az orrn-.i tndow;Ín ru_\ al. mint aunnk elvnl
hatatlannl lén •pcrp-. ré~zrli: akkor mintll•llekelött az inmt kc•ll tL zbíhu jüuuiink, n1jjou a mii ilye11 ungy 

ht'zagú . '~li ilJ*'ll (·..:v11k11 \'oltn tla"ám ii;, kiadnntlr>-e ·zerzÖul'k jele11 e. efüen a jutalom:> 

Éu az11u nH1nu ~11) J,eu vagyok. hogy a műnek. feunt Pmlítelt 1•:-onkasii•ra mintt. ·zerzö a p~íly:ízú, 
ti•lt •t1•l6uek n~m t'1•lelt meg : 1•1r). ucm f••t1~:-Zt!D 1000 éve::. állnmi élei türtéueléböl GOO én1ek l1hínyozui, 

olJalJ ungy iclö, n md 'C'n mag.ít t11lte11ni Ul:í-.kénl a IJirúlónak 1H•ru leht>t, l·::iak 1így. ha a pályakérd~-.tül 

1•1tér é nz aJ,hnu kij1•lült feltételt figyelmen kfriil lrng\ ja. -·1.eriut~m épeu ellenke1.őleg. hovafoy:fhb 
kö1.l'IP1letl zel'ZÖ a j1•le11 ilWkhi)z. anmll iuk<ihb kimeriWhh. részletesebb és kite1je zkP<löLhnek kell vnln 
J„nnit•, <l 11 ·nízlatos P-liia1l1íst a Uilliuk bívolahL á1ló iclt>k i:-.mertcté éuél ha zná1ni. ElÖ:.-zör azért, mert 
ig 'll ~okknl gazdugahh ti:r a tiirtén1>tir1ínnk az ujabh kor. m:í ·oll~zot azért, nH~rt okkal közelehh :íllniu 
hozzánk, tnnnR igai lt•Yo111Í:-.n által . okknl fiihl1et oknhrnk lwlöle, mint megfonlíha. 

Ve1l·ruén,p•m szerint t1•h1ít a jutalom e míinck P.7. nlkalon11nal ki ll<'lll adhat6 

\ miin1 rn,1isára '011atko41.1í tiltal:íno nézl'Leirn e kijvctkezé)k : 

1. . 'zerzi; i~PH nngy hizouyílékát :-;zolg1í.ltatja miivéb('u s:r.orgalmánn.k, a kérdé sel bchnt1; foglul
koz1í-.1í11ak~ lelk.-iismcrete.; tauulm:ínyozá-. ínnk. az adatok e. oporto:-ítá a é ... ~azdau aay.1ghalmaz.1 által. 

:! . • \ llrltni, a meuuyin· mc!ótélhetem, hel~·c·:;ek és m„glii:ihatók. 

!3. l rá1p c ... i1w . eln~zhef 11 Ps Yiliígos, a meh· t11lnj1lo11sú'.gnk. n míi huszouual .,.u},) .~lvczé ... énck 
c„zk{izlé„ére, f11képcu elvout és ~ziírnz 11 lmélcti tárgyaknál, fel ·ttéhh „znk ·4gesek. 

1 :yengt• oltlalui a mfüwk: 

1. hn•ry nz uPm •gé..,z, h.Lllt'lll e).!) nui lllt!llé illesztett ré~zf'k moiaikjn: c~yikt!t a mú iktól lnítran 
Ch •lietjftk a lll'lkü], l10~y a lllŰ, lllÍUt i>géc;z, \"alamit f'Z nlta1 .;zcllYt>dUe: 

:!. h 11 H::-1> ~ t un íl1 mint llllw,;zél, nem Yn11j11 le az est>mt:nyek höl a tn.n usrí.got. e15) Sl('l'Íl krdnika, 
a uflkiil. ho'r) nz éfot - u tudo1111íuy e1etc - ta11u.,.ágos ~e etelé"~ >olua: 

a. uem hozza hllíi össz~kötteté,IJP. az orvosi tudo1111íny ft'jlíjdé rt a tutlomiínyok ru:í . :ígai11ak l'r;j 
löilé-.i fok;íval. a külilnhüzli itlőklir•tt. É. a mi fö : 

4. al 1>rv1) i h1do111nn,y hala1l:í<>:inak. tiike1P.tl' bül(.~t=llf•k l•efoly:i ~a 11 ·m méltatja kellt'Jlcg azon 
hntft .... íbnn. a 111Plyet nz •'l! ik ,·ag:y rná ik korhan 11zon kor művelt--t=gi 1íllnpot:íra. fell'o!!<Í"árn gyakorolt 
é 'i-.zout. 

Kelt ~Ji,kolc.z1111, 1 l!l. 1mgu ... zht-.. 1 :-,. 

6" 
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B i l' á 1 CL t. 

Az or vostz1aométnJ1 törtéucte JJl agyarországbcin, kiváló tekintettel az OJ'sz<Íg koronkénti m11veltségi állrc.potrira 
és az összes ha.P.:at tudományosság fejlődésére; a hazá.nkbwi dult jár/)ányok fi.irténete, s a ma,q11ar orvosi lJ"O

ilcilom koriyvész-etévcl. (Nagy folio form;föau 481 lap = 240 iv.) 

Jelige : Scscire 'Jlfid antcf)umn natus sis. acciderit1 id est, sem11cr cssc purmmz. 9 ~íhrával. 8uda
pe t 1879. 3 köLet. 

Az elö z6bau munkájának feladatául azt tüú ki, hogy megdfolja Erdélyi, 'I'olcly é.· más ha.ia.i 
irók azon :.íllítá át, hogy nemzetfü1k a multban nem foglalkozott behatóan a termé ·zcttutlom;ínyokka.1, 
föcélnak tekintvén az orvosi tudomány hazánkban fejlödesének törMuetét. Kutatta Hoványi, 7iwittiuger, 
Wal1aszky, Bod P éLer, ."áudor I tváu, kiváltképen Veszprémi munkáit, azonkivltl a külföldi inik miiveit1 

s összegyüjtötte az ezek által uyujtott csekély zárul\ adatokat. Az anyag oly nagy lett., hogy csak 1300-ig 
dolgozhatta fel, a könyvészeti mellékletnek szintéu csak egy harmada készülhetett el, n továbh felhal
mozott anyag rendezés nlatt van. 

Fejtegeti az „őskor" müvelt égi állapotát, a uépv~índorlns korát, a vezérek korát1 mi\vclt égi 
állapotaikat, a történetileg é-; nye1vé-:zetileg kimutatható akkori babonanézeteket a gyógyművé. zet terén, 
a vér hoc átásnak, mi11t szertartásnak jelentőségét, mikhöl következtetheti, hogy ő eink uem voltak telje
sen járatlan.ok on-osi és sebészi i meretekhen. Mellékli -a kuruzshis a kale-valáhan "' c1míí költeméuy
részt; a legrégihh magyar jelcnté!'eket a lruruzslá ról. 

Következik az Jrp:i<l királyok korszaka 1000-1300- ig. Elősorolja e korszak kutföit, az or~zá
go \"ÍSzonyokat és műveltségi állapotokat, a képzőmilvészetrk fejlettségét, az iskolák á11apotál. az nzok
hani tanulásmódját. Ucgkülönhözteti a középiskolákat, a felsőbb iskolákat é az egyetemet. Az :íqrnclkoii 
középiskolák közül kiemeli a 5iZél{esfehérviirit, a csanádi, győri, lmdai. szepesj, somogyvári, tnpolr'lait. ,\ 
felső iskolák közül a Szl.-l\I<Lrtonról címzett i ·kolát Panuonual1111íu, a töbhi brncés iskoláknt, nz <'sztf'r
gomi hittani főiskolát, az }tgostai remeték hittani képezcléjét Esztergomban. Szól a vl."s;zprémi egyetem
ről: utal arra, hogy ez egyike a legrégibb egyetemeknek, való ·zínüleg miír szt. István aJa.tt keletkezett; 
fejtegeti, mily irányban m(iködhetett ez intézet. Említi az ;frpáclkori leánynevelö-iutéz(•tekct. és n IV. 
Béla alatti z idó iskol<ílrnt. 

Taglalja al akkori latin irodalmi termékek értékét. elöaclja a magyar nyt:lvnek az állawélt>then 
használatát : a tuclornáu vo iroda} mat. a hölc észeti és vall<l. helit a 1· oo·it: Endlicher kutatásait az _\.rtlád-„ , . 0 

kor alatt hiztosan i. meretc nü,·euyeln·öl, melyeket Rómer vett birálat alá; említi, hogy az állattant illető 
irodalmi nyomokról elö zör Nagy Lajos korából történik említés. E1ö ·orolja a kimutathatri1ag ha..,zrnilt 
növényi é~ állattani ne>ekel. .\ ttér azubín a o'T'ÓoTászatnak iíl1n1Joüíra azon korbau; kif'e1'ti, ho

0
cq it saler-

• OJ o~ • ' 
11oi i'kola elvei rníl11nk a h"Ya1rnrlatban ismeretesek Yollak, hogy a gyógyászat főkép papok ke1éhen volt. 
Az el. ö kórházak~t, a mono tori és péc v:ír11di kórh;izalmt a hencések vezényelték. Egy árpa1lkrri 
l~-t:G -iki rendelet a heteg11k étrencljéröl szól. ze1·zö ismerteti a salernoi iskohít. Említi az e ko1·szakheli 
orvosok neveit, miket az iroilalomhan föl1elbetni, a l'ölemlílcU belegs6geket, minllegyik ncl:ti füíl l.i>zli a 
kútfonást i·. Taglaljn a konminyintézk<'dé~eket a törvényszéki orvostan, az egészségla.n, az orvoc:;} rend
őrség köréből . a szegényügyet. 

Ezek után 1lttér az 1300-15~6-ik én kor. znkrn. Leírja annak mí'1vellségi ál1apot:d. miivés:t.eti 
~mapotait, említi tudom:.ín: os intézeteinket. egyetemeinket; l'ejt<'g<>f i nz illető külföldi knt fők é" ll'rankl 
Yilmo · -A hazai é külföldi i kolázá a XYJ. sz;f?.aclhnu'" cirnii munka nyomán, a külföldi eg~ etemek ez 
idöheli szervezetét; említi. 1io0rry e korzakban az első tuJó. tár. n~áu· alakult hazáukhau, 'ázol1·a u kül-

• 0 ' 

földi gyógyművészc>t úllapotál, felemlíti a haz:íl>an iroll orrnsi miivel~ maradványait. az orvosi rend álla-
potát: a fürd<J~ö],, horh~Jyok, .-ehészek, orrn nők rendjét: felemlíti, bog~· hánya"áro aio1mak m:ír a 14-ik 



z izadh.m , olfak v.irosi or\"o ... ai: „zól az .Lkkori :!'YÓ~'Y„zert!~zekröl , bewututja nz nma kor.-zakbeli orvo ... k 

r.íuk mnrndt ne\eit. 
Követk~zik az l .i2G-l i7 l -ik:i kor,zak. Egy :iltaláuo ... wúYelö1t:„„t-0rt ~ueti he,·e1.1·té... nt1ín t:ír

;,,Y) nlja tudomáuyo irodalmunkat e kor„1.akhól1 fölemlíti a liölcsé ... zeti irókat. -.zól u növénytau1\il "ln"'ynr
hou1Jan, nnnnk akkori iroilalrnáro1. az :íllnttnui t:„ Yegyra.ni irodalomról: höv.-.hbl'll közli Born l!!mí1..· 
hir. h ín)Ó z e1r>trajz:ít é„ múv it. Fejte!! H nz on·ostnu állapotát hazánkhau: kimcrítöbbeu szól Jcs„cns:
z 11 ,J(mu hnzánkfin prá~ai tamir érdt>m"iról. mlít má ... nevezete-.. knr ... znkb"li on·o okat , értekezik .\pá
czni ' erei Jáno„ termé zct udonuí u~; müklidé ... ,:röl. n ,·ezetR-.~n nrníl. hogy ez 1 forreyt b1•11mtntta )ln!:!;~ ur
or zá<ruak. ltt említi 'egw'r Pltfüh clebrecz ni orYo ... t, majcl göttiugai tanári é-. annnk or\"o taui miiküdJ ~l. 

<· l Ulönü Pll n malh matikni é termé ... zf>ttu<lomáuvok ter ·n -.z ·rzett érdemeit. említ mé!! uebáuv e kor-. . 
lwli on o t: z61 n:t. ,-. korb•"li (i„,zenött nm'ryar ikrckröl. Bfrn~bhen t:ír!.!ynljn Dutlitlt „ lmlr<i.,, .ford(íu 'l'a· 
111tí , r'Jic11ot An<lrti. 1 Fj„cl1cr Dnniel míiköcl ~~ ~t. \djn czutrin n magyar hch·~'t'i,, történetét. hövelilien 
a11ru1k irmlnlnui t: a himlöojtfi~ történet 'it h11zá11khau. n h a-.011s1.e11 Hr-..:1.d t lirtén "tét. lt t követ kPzik a m. 
k. t'g) ·ll'm orvo"i lrnráunk 1•lüadntt hir~)ninak laj:-.troma 1770- 1 /U-ig .• A1ll\tnk orrnsniuk i ... kol:foís:í
hoz· "Ím alatt a kUlf<.>Jiltiu hmul un·o ... ok é~ értekezé ... eik uen·it említi. J11"lsorolja e korszak niivcnvtani 
é nJlattn11i iroclnhn lt hnz1inkhau, bölC„f1]eti irod11l111i ulül,öd ~ ... ét, kíiuyv_;,z1•h~t. ,\tt,~r a jár\"án, ok fiirh=-
1wl6r" h117,ánkha11. ~zo1 P.)ólih nz úgyn .... zellPmi j:ín·tínyokról huz it'11kim11 1 és az apní ker~ ·ztesei, ha1lj.íl'll
f.ínSI. hlt'iadj11 uz éhiu ég törtf.n('Lét hnzúuklinn c•ré:-1z 1 63-i!! töretlckc.; idözi\ ki' föjezctekhc•n: l'löaclju 
lnrnhlní n p ti történetét .\Jna)nrhoulum. ziutéu egye' icl-=z t ~kbe11; .;zr)I a pe~ti ... kárlcfolyfi ·rírúl, arr6l, 
mii) olakbnn liFpctt ~ 1 a járv:íuy lmz1í11khn11 nz ntobó két ~znzn1lha11, fejt •gl'li n k •le,·énye' diigmiri!.!y"t. 
A1ljn n z •rPJU é•ri pl1 ·ti~j1ir\"1Ílly tnti Wmi ldmutntá fit. az l i !lfl- H1-iki 1lchrc•czt>11i l"' ti ·ét. T1ír~~ aljn 
mrnt íu ll •1unrantai11c-r ·11d-.z1•r fürt •u ·t :f, é~ "Wadjn a pe ... ti · cll n külöuhözö iclökb1 u hozott n•tHloleb•k 
ril\ itl foglal.lljrLt. :"wl H~g'l'I: u 1•holnmj1írv.í11y11hcíl hnznnkl1n11. 

A mú ollik kötetben, mel) .-.t 1. •r1.ö 11H·lléklct11ek címez. a urngyar orru ... j iro<lnlom küny' é~z •tét 
t irg) aljn. gt. tartalmn a bonct:nn, kórlio11ctan, élett~m, f1 jl1i1lé tn11 (. .... , zjj,· •Hau. a gycigy:--zflrlan, mére!.{
tnn, a tjjn·1:11ys1.éki on·o. tau é.., 1Jrvo i rcnclőrség, uz C:lreucltau, l'gé:..z~t.igtan, nz éíltnhiuu:-o é-. UizclP:-o 1\<Jr
o •'yúg) tu11 1 :if'bé zci, zt>1111!szcl 1 a hör- é · \111,iakól'lau, a uögy<'ígv.í zat é~ !"Ztil1:. zet. a gj;l'rnwlq.~~ 1)11ylan. 
u himlökcír : "\'Ó"j tuuu1 \'éd •Imi 1.crei, a 1' 1irní nvos lll'lf'"séir1•k nz. c• l mckúr- é:; "\'Ó'" tan, a t'ül.-t\ Ú•n·-" o ._ .; o o ' o„ „ J o.J 
t 111 1 tu r(i zut, hn„ou zí'11\·~:,i1·l. az. orvo:-ii iörlifo •l, a gyógytani n•mlszt•rek. az rí \ :iuyYizc•k é..: \'Ízg •1í~ylé~11 . 

nz on o i legtiinettan, az nlh1lg) ógylan köuyn!-.zctét. l'el ... orolja azo11ki,•iil magynrhoui é~ a klilfühliiu 
111 üküdö mngyar zlilct ~ ... ü ono1.:ok áltnl irt orvo-.i muuknknt, értekczé,c•kct ,:, zaklapokhnn ),üziill 
f•il~k('l\ •t 

\ harmadik. • pótlok" 1•ím1i köt ·thcu kö' ctkP.zÖk nilnt uak: :::zenH~lvényck .Tordán 'l'anu'í uak u 
hrl111ni h11j11 1·nyvjnn rÍn) t lnrg) nl6 mÜ\'cbül. 'Po,•1í1Jh1í az 1 ;7 J-1 10-iki zakl1úl: nz á \"iluytan. fiH<ltnu, 
töl1\rnjz. l111zrí11k t •a·mc zct tani ismorPll':nck ft•jlóclt!-.e, 11övé11) tan, :íllattau hihliographi:ijn. Kü\·1•1 kl.!zik 11 
\"t' rytnui tu<101111í1n uak lörténf'le hnz11ukbau, Wi11torl ér(le1n ·in •k kiil<i11ö ... JUl'ltntá ával. ~ gg) ct mi ,qt>I 
Nng~szumlmlon, Budán l' l\1stl·11 u mult .znwd 'égéu é-. e :.z:íznd 1•l~jéu· <·Ím alatt n magynr on·o."ji 
fncuh1i Jilluputu '1íwltutik. Elö:ulja K,.,mpdc1t n.,d;a:mctk életrnjz:íl ós u_yclvt11<lom:í11yi müki.i1lé-.1.H, l'lr ni. 
.16-.ef, lltírc, 'címurl r•ltifrnjzrít, Lcnho sék 1l/i/11íly mlÍv"inck Juj lronuli, '1'1·nkr' l't'nr.rl 1~) •frnjzlít .~ mii
' t•it, H. rlie„y .Ttiuo Dcí11i„l, I:r11ku 'címucl, Júmit .Milully, 'l'olthi!Ji. /Janc Frrrnc, /Jttf/llf / 'rí!, Hrk ·t"m 
Fri!f!JC.~ 111ltwi u k mélt.ul :í át. 

=--z •r-1.ó u huzni mÜYt•lödé é irodnlmi történet nng) nuyn ghalrnuzrit rnktn l · muuktíj1iLn1 mi ·gy
r . ..,zt z ·rzö ungy zorgnluuíro1, 11111 részt ttíjékozotbríg1ír6l n hnztínk törlén1•]mét é iroJ11lm1ít trírg) nzó 
m11nkrikhu11 le z tn1111 ílgol. l~rd„m •ket ,zcrzott nz 1íltal1 hogy ok n hazui gycig miivé z('t Wrl6uetél ill l:<i. 
t: ddi·-r az orvoo: kuni crry llt 1liibnu nem, '1\f') e~ 1k kevé ::;é i lllert; 11tlntot g) itj Wtt ö' zc•. ho!!~ iroclnlom
l urt •n ti küzll'!-il'iLe111 m•vezcll' en m:ok küu) \'I' zeti ré z ;ben i ok nclntol küzöl. hogy knlföldi irúknnk 
h11zrn1k ono i ,j zonyairn rnuntkozó ndntnira i" volt tck:iufetlPl, hog' hrivt>l1h ·n kii1.li régil1l1 llf'\'e1.et .„ 
on o 11i11k életmjznt, 'nzoljn míiködé ök jl'l ·ntÓ„é"'••t. S yt'lv zctc elég jlíl fol.\, könuyeu :rt.hl'tö. 



!ti 

Ezen elöuyök mellett azonban a munka nagy hiányokat mutat feJ. A h1froru kötetü müh„11 
hiányzik egy alapterv kifejtése, az egyöntetűség, az egyes ré~zeknek szaktörténelmi munkánál különö'en 
megkivántatott olyképeni ö szefüggé e, hogy minclen rész fontos ágának megfelelő terjedelemben és 
nyomatékkal tárgyaltassék. Sok olyan bővebben van tárgyalva, minek csekély vagy semmi fonto ·s~íga 
nincsen a munka feln.datának megolchísában; sok rész µedig, mely hazánk orvo i történelmében fonto-
abh, és tárgyalásra igen méltó lett volna, külöuösen a gyógytudománynak hazánkhani ujabhkori fejlődé

·ére \O.uatkor.ó, pl. n hazai orvosi folyóiratok jelentösége, vagy egsálta1ában me1lözve van, vagy e ·ak 
hi<ínyosan, darabo~an és szétszórtan adatik elő. A typhus és himlöjárváuyoln·ól, valnu:úut ma járv~Íil) nk
ro1 egyáltalában nem . zól. Ez, valamint az összetartozókuak szét zórtan, az egymás n.l lt>uyleg ö sze nem 
1üggö dolgok cgymá'! mellett tárgyalá. a föhi::íuyait képezik a mnnkfoak. melynek, ho~} jnta lmazá.~rn és 
kiachísra méltó lehf'ssPu, egé zen iH kellene dolgoztatui:.i egyszeri\, átteki11Lhetö terv s:t:f'rint; az egyes 
részeket fontosságukn:.ik megfelelő te1jedelemben kellene tárgyalnia, ki kellene hagyni sok olyant, mi11ek 
bfrvehh kifejti>se az orvo ta11 történelmére egyáltahihan nem tartozik, meg kellene toldani a munkát az 
l~jabbkori orvo. hldomány történPlmi adatainak vázolásával, melyek m;ír azért is, mert az nrvosti.ulo1miny
nak hazánkhani ::íllapotára nézve a legfontosabbak, hövebb és kimerítő tárgyahíst érdemelnek, bövrhhet, 
mint akármelyik(' a régibb korszakoknak, vagy mint azok össze:en véve. 

Az előadottak nlapján vélemé~yem az, hogy a pályadíj a hfrált munkának ki ne adassék, hogy 
njra fra sék ki ugyanezen tárgyra pályázat oly idötartamrn, mel_ynek határideje 1 ~ 1. május hó legyen, 
mely idö a megbírált munka zerzöjének Í' elég lehet arrn. hogy mu11kájilt a hiún) zóltlrnl lrie!Sészit e, é. 
kikiiszöbölvéu az oda nem tartozókat. azt eo..- écres terv zerint és e<rre. ré zeit fonto · án·ukhoz mért ter-, oJ o or o 

jeclelemben clolgozza ki. 

Budapc. t, 1879. juliu· 15-éu. 
Dr. Ró-cs((!} ,Jó.~sef'. 

6. Sztupa György pénztárnok számadása. 

,l[é/yrn tisztelt Xagygyiilés .' 

A. lllagyar orvo. ok és természetviz g~Dók 187:>-ik é'beu tartott XVIlI-ik uagyg,)Uleséu. a pé.uz-' 
tári :zámadií • meg,·izsgéilására. kiküldött bizottság javaslatára hozott hat;irozata zeriut, nuir l '7 6-ik ev
hen ~L- zigeteu tartott XIX. nagygyiilésére a számacl:Li kün~ közYetlen a uagygyUlés elütt záratott le, 
minek következtében a pénztármaradványhoz a helr zincn heirt tao·ok után járó tagsági díjak. valamint 
kiadások jPleulegi számo<lá om ö szegében foglaltatnak, azonhan ti ztább áttekintés es rendszeresebb 
:--záma.dá vitel tekintetbevételével, a számadást jnlins 31-én lezártam, kerem a mélyen tisztelt uagygyülest 
ezen intézkeclésemPt helyesléssel fogaclni. 

Pénztánnaraclván~· a m.-szigeti n.agygyiilé··i \•hsgálat nt~ín 
:Jl.- 'zigeten hefrt 23J tag után ö frtjával 

Az el~ö hnzai takarékpénztárhan folyó év jnliu 1-éig kamat 

·ll!Jüfrt Hkr. 
1 to.J. , - „ 

48:3 ~ 05 „ 

Kiathí · u. me1lékhlpon re zletezve é~ zámlákkal bizonyítva 
ö 'szei::en ti083 frt l) 1 kr. 

3~,10 frt ü kr. 

Penztármarachany :!8·P3 frt 58 kr. 

Ezen ö . zegen fölül feleló ségem alatt vau ;\ pe ti első hazai takar~kpénztcírbau : 

A fiumei emlekre ;30, 31. ... z. könyv ·zermt töke 105V frt, ennek kamatja folyó 
év julius 1-éig . ;j;J4 frt 3:.> h. 

A fiumei emlékre 24:2 . . ~z. könyv szerint töke 2139 frt 131 kr., ennek kamatja 
folyó év juliu 1-éig . ·l~ ~ "'3 „ 



A fium ·i emle'J..,-•. 2f•.ti 6. ...z. k;;ll) v ... z(·rint tőke 1 ilO frt. ennek kamatja folyd 

év juliu 1- ~irr 
A fiumei ewlékr 1 .f•S:~ .... z. könyv ::-ze.rint t.ökt> ;., • frr. ennek kn1llatja fol."ó 

Ó\ juliu ~ 1- ~i!! . 
A fiumei emléhe ;:;~„ t3l3 ... z. küu.n ... zcrint töke 14 frt. euuck knmntja folyó é\· 

juliu 1-éig 

töke 

Kezelé em ulntt rnu mé~ vál)·ndíjnkra: 
~lerrboldou·ult Konic„ ~ ·he b én Eudre nltal tett nln11ítrám· e . 
l\lcal>0lclo!:!ult H.tla:-;-.a .J áuo-.-fo1e 1 :'1 \ nclíJ. -tökt• lrnnrntja . 0 0 • • 

Jl ozzríj:írnlt l>r. Korányi Frig.re •'g) Pt. lnu:ir ttr 
JJr. Bókay .J:foo 
IJr. llal:ísz 11ézn me~y„i ti-.ztJ,. ftiorro-. 
1~ ... ( >r. 11 nlii z 1 :ézn ur gylijté 1' • 

kamat 

;;) frt 13 kr. 

:!-l • ( 

~' • ti 

a:s irt 37 kr. 

100 dnrah arany 
Hl 
:!2 

,) 

•) 

10 

1 ;, tlarnh uran). 
1Ul· l~ lll'Z jámlt 1Jr. Arán) i L·1jo ::!. J>r. JJnráuyi .Jáuo ... :.!, fJr. Orl,a,\· A utal, !Jr. Erl'-.t')', Dr. ~dtl1ó Y nzul. 
Dr. Kátay 1~1í11or. Hr. Utroh:ín „~tíu,\or :,.. Nngr I--t\"áu ref. lelké ... z 1-1 arnnyuyal. n1. nratt)ukou ki\·iil 
g) Ojtott ~;, frl. mel) hcz j1írult l>r . .A l'"fi) 1 tTán. l• uch-. .J „ '1'am1í'. ·' K:iroly, \Timmer Antal .;„ rjdr.' 
:--1ínclor ; -:1 frttul, ;égri: 110zz1iudott 1 Jr. ~hrnk , ..... kir. mehn<liai fiiorvo .... 111 frt.ot. 

Az amnyokuL e ~1 ... u·rÜuPk lnrlottam heváltaui ,: a taknrékpénzt:írlm lwtcnni. mi :íltul 1'11ly1) ,:, 
juliu 1-ói~ tükt:J,eu mn 1:!:!1 frt ;, kr. t• kamat 19 t frt Bt~ kr„ cis-...ze,Pu 1-!Hl frt UI kr„ ezen ib-.ze~

liiil a Ko\'iics-felc arauyok 11bí11 11 :-;ik !•·Ili frt 1i1i kr., a Bala-... ... a-fCl1~r" a. l1a11l\<ípénzzPI ''J.!.\'iitt j 13 frt :l 1 kr. 

'l111v1íhh:í :-\znrmák-fél1• p:ilyailíjra ll ':--S 1. <:.z. tak. pénzt. kii11,n· ... zni11t a tök<' :!4ti frt. lrnmnt tol.' 1i 
~,·i .inliu l-1~ig 11 trt :!:1 kr .. ii :-.z<·~1·u !l:W frf '.!;, ki-. 

,~ égr1> Iluuy 11h-fll' ~pÍfé-.él"t' :1 lOi. 1-Z., tak. pt~llzt. kciU)'\' SZl'l'illt töki• :~i frf :J kr .. karnaf ~1 frt 
71 kr .. füi Zl'!o.l'll 12 frt 11 kr. 

Egyhefoglnlm. : n 11ngygyUl~1' p~nzké,..z.]1>te nz idei tagilíj11ko11 ki,i\1 
n fiumei ~ynjté„ 
p:ll) nclíjukrn 
t~" 1111115 nch-:fr:irn 

:.!~ 1:t frt 5~ kr 
~:!:.!} • !I 
tiw _ rn _ 

0 • 

Ml k:nunttnl ''l:·ffiitt ti 

A ft•I z1íml:Ht ké,zpé11zf!ke11 kiriil lehív" rnu nálam I>t'. Poor Imre eg.n•t. tnu:ír é,.. 1'1i11n·r.~ ur 
1íltul pál) u1li,irn t1ilujá11lott 1110 tlnrnlJ ara11yníl kiitr.lez.\·éuy. 

~li111le;o.t•u mt•gjdcilt; ii s:1.cgrö1. rnlnmint a kia1hi„ról ,zi)ló kifiz<•tf'tt zámlákat a 1111:1) e11 ti 1.t1•lt 
ungvg)·l\lés által kikül1l1•ut\t1 ..,zfim>izs•r1í11í liizott„ágnak szf'rt.•11c-.é111 lecu1l <•lött•r:ie zfí'11i, egy-.z•'l'~miud 

ti ztelett l folkérew n mély •11 ti,ztclt nn"yg,·ulé„t. ho1ryhn ,zá111n<In nim lll'l.re eu \'P7.rt\·11 tnlriltntuá11nk. 
('ng mel n multrn mhlll1111 t1n·áhhi fel lü „~g :ilr~l ielmc•uteni keg\ e kedj(>k. 

Kelt Buclr1pestt•11. 1 i9. nugu ztus hcí 1-jt!n. 

/Jr. Gc.,.lór.:!1 rr.1mlu, 
í'llenór. 

,i.; t1111c1 f :ym·gr1. 
I' 11 t ruok 
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A feutehh1 zámad~i t tételenként megvfa. g<ílván, s az egre~ teteleket a nyugtntványokk~ll ös~:t.e
hasoulífrán, azt minden pontjában helye. uek találtuk. s <' 7.e1iut a fe}menté. t ezennel kinclaudóuuk 
ajánljuk. 

Kelt Budape ten, 1879. augul'zt11s hó 21-én. 

Jlrtlrí.~~ Ghll. s. k., Dr Butiz{alcy i rím11rl. nr. Keleu ./ó.:se/~ 
bizott~ág1 elnök b1lott11!\gi tig liv.• tt;;:igi t.1r., 1 <i jt>g-p.ö. 

v 1. 

A zako. ztá.lyi jegyzökönyvek: 

1. Orvos-sebészi közegészségi szakosztály jegyzőkönyvei : 

a) J e g y /., ü k ü n y v 

ri mrr,gyar orvosok h~ fernu:szl'!t:1;,sg<Ílók XX-ik i:rhuloryyiil'1se bclgyÓ[J!JlÍSzi szali·o$.:fúlyr(11rtk JJ11clr1pl".<i/c11 

JR79-ik évi mt9u.~.:f ut1 hó ;2.9-r~ll tartott iHf>sénJl. 

Elnök: clr. Uehharclt Lajo taná1·, R ukus-kórházi igazgntcí f!iol'Vo . 
.Tegyzök: dr. llod1halt Károly, clr. Zelizy Dániel. 
.Jelen vannak 76 sznko z.tályi tag <:zamos vendég. 
Űlé · kezilete cl e. 9 órakor. 

1. A belgyógyászi szakoszt;fly megalakítcí~árn. a .XX-ik ,·:inclorgyülé~ intézü hizott ága alt ni felkért 
dr. l-Tehharclt Lajo · tanár, Ilóktv-kórházi igazgató föon·o:":, meleg hangon tartott s igen roko11:-.1.e11Yesen 
fogadott üch-özlö beszéddel meguyitván az ülést, a ·zalrns1.híl.rt elnök és két jegyző válaszhhtra hí, ia fel. 

.\.z iigyviteli szabályok értelme1Jen a ~zakosztal ezen üli·:; vezeté ére ch. frehhnrdl Lajos tnuart 
s H6kus-k<Jrhazi igazgató föorvost teljes bi7.ahnn egyhangú nyilváníLása mellett clnölill<'k UH'g' :ílm:n:tja; 
<t. jegyzői teendők vitcl1•vel pedig a nímlorgyülé egész tartanuíra dr. Hochhn lt Karol~ cs dr. ieliz.'' 
Dánielt bfa.za mf'g, kik e megtiszteltetést ké. zséggel elfoga.clj~ik. 

2. Elnök felhíva. rira nz ügyviteli ,·zahályok értelmében megalakítandó szaknilnsr.tmáHy fa.gjniul 
clr. Barb;ís .Józ. el'. clr. Hoth Iilereuc é clr. Farka Bené; - majcl u1. ntobh megnevrzelt orvostudor lemon
Ja.,a utáu - dr. Kiss FPrent megYála ztatnak. 

3. Ho ,zh.l1h eszmetsere nt,ín, melyhen Hóz. ay .Jcicef lr. föorvos, Prof. dr. Kovács .Józ.·el', a nagy
gyűlés érclemdú · elnuke, Barln.i József tr. föorvo:-.. Höl~e Uvnla tr. tanár es dr. \\'e zelovszky lüírol~· 
>ettek r~.;;zt. a zako. :t.bíh elhatározza. hogy, tekintettel a helg\ o(j'y:íszat köréhez so1·0Jt, s iclaig 1Jejele11-
tett értekezések nag~ számára, az értekezöknek egyeukint 20 percnyi iclöt biztosít. a felelt pedig. hogy· 
mely értekezé eket fogad el uz évkönyvhe leendő feh·ételre. titkos szarnzá<:··al döntrntl. 

4. Hóz:)ay .Jó1sef tr. föorvo~ következő címii míh·eihöl: ,E r zs éh e t . z e g é 11) :í p o 1 cl á j ~i
u a k törteneti 'ázlatn-, tov;:íl1báaz ~ Erzsébet agg ápolda orvosi j1·1Prdés<•i" hat 
egym<is után következ<3 én·öl. ugymint 1 ' 73- , 71-, 75-, 76- 7í- és 7~-ról, végiil: I?ischer .Adolf „Egy 
11,i orrc"ap· címii fözct•;höl annyi pddányt ajánl fel, a ,zakoi;;zt:íJyhan leendő lcimi1.tás >egrtt, hogy azok
húl eg_v-egy teljes pélchíny-csoport minden ?.ako ztály1 tagnak j u.':011. Iloz~a.v .f óz cf tr. fön1·vos P.:r.eu he
jelenlése köszönettel fogacltatik. 

5. Elnöki fe}hid:-r t dr. Lichtenberg Koruél megkezdi az elöa<lá ·ok tartását, s értekc·úl\ a rn e ·
re r't>ges dohhártyárol. J<Srdekes elöatlás<ihan >is~zapillauts.111 azon törekvé E>k ti.>rl ~netére, 111cly<'knck 
:!1)0 e\ úta célja. a nehé:r. hall:i'Oll me:-:rer,~gP en lehetoe11, „gÍtPni. tüzete en foglalkozik :L lcgutúhh elért, 
'jelenben legtökéletesehh ere<lményekkel. I\iemeli !:h-uher me .... tP.r. éges dohhartyaj:ít. s az ált.ula ~yakor
latábau ok ·zor igen jó , ikerrel alkalmazott col1011ium-1lohhárh«ít. Részlete. en Plóa<lja mi111lu.zo11 fiil 
hetegs~gi fokozatokat. melyekne1 n moilern orni i tudománynak ezr>n ha-.zno · vinn;íuya értékesíthető 

crte'kesítendö1 k"'tlYPzÖen fogadott értekPzé e az évkíinyrl1e e!.!.-... z tei:ie<lelméhen egyhaugülag !'elvétetik. 
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. Bok·· 1-r,nla tr. e~ydemi tanar „1.abad lü.lClrí„t rnrt il~ r1m„11: . • \ tUlbnutnlm.\k bcfo-
1 a az n ,, v r a · . .... rila!.!O vo11z1 uvelv"z"ttel kitlintetv~n azon k•lrtani. illetőleg korbouc1.lnui - . -

P\változií okat. mel)ck által a fül-. különö-ebl,en a dohiireg 1H•mely hete!.!'.S~ei nz egé:-z i:e-.tr~ kiható 
zarnrok lt id"1.hetuek f,•J. " melyek által n !!~ ermP.kek fülhet•'i.!'l'!.!Ciuél !.!Ürr-.rohau10k . felnóttcknel 

zP<lil)P . az or ·ide>!! hiic\é„„. - nz u~yhan hnhi)o„ ldmP.uetelti t.ílyo!_!kcpzö1l"" e)1'),ji\vetelét mpa~zrnlhatni, 
t'lond 

1
c:nt n tár.!y ~-e- Té-zeir1• vonntkozhatú hun1;tn11i ké„zilimcn 'l•kk ·1 illu-.mtlja. Dr. Poll:ík L:í.-zló. bilrnr

m. ,,, i k5í~kórhl'ÍÚ orvo ... nnk nz elöadottnk némel);k~r vonatkozó me!!j"!!''Zt~'Pi nt1i11 ezen elüad1í ·i n -.wk-
1t 1h nz évkön~" 1„ím1írn "lfo~rndjn. "annak irn-.l>an leentl" henyujt.á-.:Íiíl dr. Hök • '•yula tauiír f lktrrctik. 

i.'cl1wimm•r Eruó tr. hmiir t:rt 'keúk . A poklo ...... á!! 1>löjöveteléröl )ln~,·aror-
' ,r 0 11. - l':lú.,clu fL 1 vrn Wr~n t•·L röY'iclen \'cÍ7.o1jn. :-- t-.lmoudja. ho~y í' liáutalomról a ré~i !,!Öl'Ö~ C' 

r11rru1i irók. mint nn~ · font á6rt1rol irnnk, ~ hogy nz n köz,:pkorhnn. mint ján1inyo.- é' pn-z :ító kóralnk 
,..g„ 7. Burópauak fi:.!yelm•~l mngara \'Onta .• \ .:\lagyaror.-z1h!hnu elöfordnlt }lOklo-. ... 1í•„rn nézve az clü:uM 
mmtl LZOll k1ítforrfi„oknt 1•mliti. m••lyí'k e t.ír!!'Yrll uéz"'e régil1b idötül fog'\"n "l.!é„z a 16-ik „zázndi!.! n hnzni 
irrnlalomhan r'•1ul1·lkcz1:„ ~r" 111ln11ak, - nzou köv••tkeztefi~„n· jut. ho~) a l1>prn hnzánkhan j:írv1fo\ 1N\ll 

ucm fordult Plö. \,:!.{ül r~ · altnln ,~„zl1•lt Lt.>prn-t• ... , ... t k<írfolynmat..-it a1lja f•lü. „ elón1lti:--1ít ... ik1•ri.llt f1·11~·
k··pí'kkr•l ii ,í'.elm onlit.h c1;ljál11)} lloei•k ,;, l>n11it•l1 eu atla:-z1ihúl' •tt kép~kk1•l énh•ke,íti. .\ -.mko-.zt11ly 

1,1>u 1•)ón<l1i:-;t 117. évköu) \ zrinuirn e~·= "/, terj1•clehn~hi>u cll'oga1ljn . 
. Dr. \V1•i 'i .107. pf nls6fehl·rm J.ff"i t. föon·o ért k"t.ik ai 1• 1· j „ „ z t ci gy 1) gy m ó 1l r lÍ 1. mint 

mi111h•n rn. g)ógd znti reml zer t"nn ~„zete" nlapjtil-61. J<~zPn hti>kez•~"nl'k egvmnstól "1kl\Hinít •tt 
r „7„•1t nzon \ez •r zm · hntjn af, mi zerint az erje11 ·„ e: ... het~g~ =:.r v ·~ytaui folyamata nemc--nk }m ... 1111-

lok. hatll'Ul n r auazono nk. 
9. Dr. \ erziír .Jonchi111 f'llinclii t tnrt n ~ln r g i t:; z i g t.> t r ü 1 mint g' ó ~ y hely r öl. ' fPh•1u-

lit' 11 a lUnlö kelctkez ;,..i tlirL1•11 tt·t. lll('•tö~1uert 1 ti a ,..zéue1e•„kt•ue<rbeu 1-ruzdncv mar•rit,zi.reti héniz ve<Y'\-t".I o -. · e. 

trmi u'jztéh•h·t l111r m r<'ndl1 ·li h11cizmíl1í:n mc)clj~it, ~yó•ryt.nui jn'\"allnt:ait. -: a1. álmla E'lérhelö gyógyít.á"i 
1•rí>1l111f.nvrket \"é•„ül \ledi« tní'"~llll"k"zik n )lnr•rit ·zim•t ~"ll ·é•rc„ tul11i1lono~iíullk .Tóz ·ef föhen-ecrnck .• 'o o ~ o I") e ~ o 
ti ztc·ldt.el1·,. „\i-.meri:,n• hi,·cí n •mP törckH!Qciröl. nddi« elért fcu\·e-. er1·llmémeiröl mdt·ck :Ht~tl Ö l~t·u-, " J el ' .) 

•·g • ,, ~JnrgiL-.ziget tiirtén„t =nek l •gf<!n) c-:l'lih kor:-.;,,ak~ít immár nwgalkott·t," tnlzástól mente~ \é"'í'.ll\'airnl. 
1•ruti-l jc> ... <;zep uycl\'évcl, 111ng\'11 1•-zml-i \'l'l Y 1·1·z :ír .l ... >nchim tr., n uuír-m.ír kif.í r:ult .;zakMzltilyt a lelke c-
1l1· •!! fc>lhnu~11lj.1 1 mim•k :1éuk 11 •ilninitrísn. kiizl1Pn a i;;zako zt:il) l'Zl.'11 PJ1i1ul:í<;t az évköm•,· „zihn:írn 

,.~, „~. t••rji•1l }nll.'heu "1foO'adja. 
1 n. l·~luiik 11C'jel1•lltY :u, hoir) n féi\·úu„ ös-.z .... gyúgviutézetei, kórh;izai a XX.-ik uagy!!yiilé' ö..,z-

z•• tn«jninnk mc~lckiulí- ·r" 11); rn. a fUr<lük pcdi•' Jen1l1•lkr.zé::;(.re 1lll1111ak; szivclyeseu meghh·jn a 
znko zhíl. tn~ini n7. ig11zgatá-:a alatt 1íllu Hóku -kórház mc<rl:itog.1bí,fira. „ bizto::;ítja a ..,zako,zt:ilyt 

hol! nz érth·kelt k kulnnzolrí firn n k6rluíz miu<len o-zt:ilv.ín. min<leu ,..ziik..;é<re' •lói11tézkeclé me!!tétP-•.-1• .,, ~ C:f 

fitt. E.lnük zi~''" llll'•'hiv1{ al .-.Jöz.(.keu\' fi!!V"lmet a ... zo.ko„züílv k(i„zö111•ttP-l fo«ad1'a . .J • ~ e . 
11. \ le1!közclchhi Z'Lko ztfih i Ult'" eluökéü) ecr\ hancrulac„ BarhtÍ<: Józ~c·f tr. füorYO"' ,·1\111 ztat _ 

"'' .J C· 0 r.l 

nu Ull' r, ftq t>•!)' ór.tk1 ,. az ülc n:g •l ér. 
K ·lt lhulnpe-.t •11 1 1„ i~•. nu ' · :!f•-•=n . 

.l..igyzetU• 
/Jr. Xclicy Ihh1icl, 

znko zt.jcg)zÖ. 

h) J e cr '\.' z ö k (> ll v \' 

Dr. Gc/JhartU L11jo , 
1•luök. 

,., .7 • 

mogyto· ori.:o~ol: 's /rrmi ~~r.tt:i-. "f/<ilól~ X X .ik 1W9!J!J!Jiilé$f! b lt/!JÓgyá ;f,li :s:.ako:):f tilyti J ... , !:l-1k { vi 
tHl[lll..,:'ftts 1ió 31)-cin tartott iilé,él'ól . 

. Elnök: tlr. Bnrb1) .... J6~·ef, jei:;yziik: (lr. Bochlrnlt Kiiroly · dr. Z fü,y U.lnÍ 1. 
A mult lil .„ jt•gyzükün) w f:·loh·n-.tnt\'ri11, változatlanul hitele íttctik. 
\ ... znko„zttil) tagjni között ldo ztatott 1lr. Vári :'zahu .luuo .A budai :--~íro t'Urclö · címú mo-

n 1gr.1phiuJn. 



Elnök jelenti. miszc:nut a tegnapi <;zako„ztál~ i ült•s nzou inté1keclr: ·e. ho<".' az f'gyes elöaclá~ok 

időtartama c-;ak 20 perl'ri~ tt>r,iedhet. targ~ halmaz miatt n mai t lé fol~ am:üa alatt i"' érn>u~ hen marad. 
A jövő iilés elnökévé eg~·hangúlarr "\Ye. zi>lov<::zky tr. •<lla ... „.tatik meg. 

Elöadá ·t tartanak : 
l. Dr. Hoth Ferenc. renclelö or\"O~ a bmlu.pe h uyih·auo. g_róg_rintPzetbeu .A ~' o lU o r m o a

sának é ,illamozá ;inak ja•a·latair61.· 

Az Pl<lada t. mely ubíu értekezü sajtit eljár:í „nt helegeu heurntalta. ' Dr. Tak;ícs Eutlre a rcirg_' -
hoz . z<íl ra. Aclalllkie•iC'z ha ou ctfüi eljáni. át islllertette. a szaliüléc::: o~ztatlan fig} PlemhPlt r1~~ze,íte. azt 

az ábrákkal és hemut.ttntt ké ziilékek rajz:írnl t'~yiilt az éYklinyvhe frkeuui hahírozzn. 
~. Dr. Babe. iu Yiktor. eg~ ctemi tamir Pgt•d • ~J gy u j e m h e r i ,: l ö s 11 i r ,; l. • 
.\ -.ukarntott ertekeze áhrnk1rn1 egyiilt c·gé,z te1jetlelcmbc11 :-zitÜl'll fch 1:it>til, .11. ,~, kö11yvbe. 

:J. Dr. Torda.' Ferc•uc. g~ ermekgyug.' <Ísz •. \ z ü g .'·ne,. ez e t t fogzási h e t t' g' 1· !.{e k r ü 1. • 
.\.l elüadá. hefejezté\el t.imndt élenk eszmecserét 1lr. ,- zohucr uyitja meg. t•gy e:-<'lét liozva fel. 

hol szerinte lmngre görc' fejlöuött ' olua nelwz fogzas küvdkeztl~lieu. n1,;t hiszi. hogy a g~·nkorla.thau il~· 
következmt;ll) i b<intahnak t'cll1>ptél ueru lehel lelje. tagatlá~lnt n·1mi. Dr. Poll1ík L;[sz.lú <'~.) i>tL:rt 'J'onlay

Tal, mi<löu az a uep közt l'lterjerlt halhit clleu kikelt. e•,.; ulóhhiban tahílju a nag) g) Prm ·khalandús<in· 
föok<it. " ihlvösnrk tartami. ha az Ol'\Osok é~ tenne zehiz;-.g;ílók ezen g,rülé::.eböl kiiuclulolag. ezen tt~n ... 
hiedelmek e}o,zlal<í:-.a szempontjábol. valumel)· határzott lépés tctetn~k. Dr. Ixel figyelmeztet azo11 kór

alakokrn. melyek a iogza-: ... ,tl. majclnem egyiittlegesen é:-. :-.iirúen fellépnek. köztük megg) ozöclése szl'rint 

hizonyo;, oki vi zonyt tagaclni nem lehel. Dr. Fra11L1. husouló vélcméuyhen nm, e ·akhog.' .1 nag) száruli 
úg} nemzett fog:r.á:-i bántalmakat kellő mérti~köl,re reclnk:ílui kell. létezé ök nem tag:ulhah~. Ö eg~· fogza-; 

alatt lc,·ö g\'Prmekuél a ·1 ! napig tartcí rángógürcsö ' rohamokat t-.ak a merev inyhn. felmet"zc e alta.l 

tudta mt>g ·zfültPtui. Dr. h.i1\ t•r Kálmán a iogzá t ti:-.:r.hin élettani föl umatnak tartja. ha rnrllPttc felle1•
neh. kóros tünetek. ezeket mint (inallú lníntalom jelen. égcit kell tekintenünk. Tény az. hog_\ fogias alatt 

gyerrnekekne1 a mcghctege>d~ .... i hajlam nag.' ohh. azouhau a kitiirL beteg,ég miuclig eg) l~h kurokhan talcilja 
mag~·arázat1it. _\ z iuybn:- h::lmehzé,ét c:téltalannuk tartja. 

YégUl Torday tT. egye ek ellenveté;,..ére f'1•lelt. l~lilad~i„n egé z terjedelemlw11 a1. érköu.' rhc fel
,·étetui fog. 

L úr. • chilll'r Jlik ... : . kúrhan l'géclorro „.\ 11 a t u k a g ) o m o r r li k i ' m é ,i ón t" J, i e 1-
á l l í t <i s~íhoz.· 

Elfüuhi. áhan hau•r...tíh-oz:r.a. miszerint a háuYadékhan kimutatható ... 6!;a dii:íu \ a "\'Omorr<ík hizto,; 
• • • :i . 

tünetét képezi, ha a tijhbi tünetek a rák kórisméjét t ií111011·utják. de e aki:-- :ekkor. mert a tapa:-zlala ·bó} 
khihíglik. mik1~nt az tüdüloh t~.;; májheteg ... egben . zem e1l1ik luínyatlt!'k:íhan i' hüíu~ zik .• \ . 1í~nY kimnta

t;Í át Ku ..... nmu1 kóro<láj:in kij, etkezö kém ·z~rek ·cgcl~ l'' el c,1.ki>zlik: :\IcthJlaniliu ,·iolet. rn~aniliu. tro-

1·aeoli11 sú--av hiányálmu megtru.ij;ik srinüket. clleuhen ... u ... :n jl'lenlétel>en sor -.zeriut kék. Yil.1!.t·os níz,a-.ziu 
e piszkos yiirii. sziut mutatnak. 

Dr. Tak;ícs Endre kitog:i ·olp. mi:zeriut akkor. midön értekezö Yan cler Yel1len <íllít:ísnit felhozz.1 
é" m"gki:-erPltl·. az ill1•tii verzö ue~ :t uem hozza fel. Tagadja to,~l11há, hog~ a :-;o ... :n·hi:Í11) a K' ornorr.1k 
apodiktikus tiineti·t kcpcz111· (a mit egyehinínt értl'kezö ,;em :íllított). 

:-,. Dr. Bnlizfalq P~\ etemi m. tau:ír •• \ ' a r o 1 i cr e ti a r lé i i k ti l ró l. · Lein 1í11 az artt!zi kt'it • • 0 

kelelkeztének türténeh•t. fp}-.orolja azou o-eolog1ai és te ·lrnikai .ulatoka.t. mcl~ ck annak furá-.a alatt felllle -

rültek. közli a i\Io1u:ír ;iltal megrjtetl Yegydemzé ·t. mclyhöl kövPtkezl ·ti. miszeriut hntcí .... a é \'cgyalkata 
nagyhau a (·,a zá1'f'iirdii ,·jz(.,·p} azouo .... rle föli.ilm1tlja azl. szuha1l hydrothion g<iz e,; ,~~-·P éu.' e, :-.okb,rni gaz

dag:<írra által. Yégül feb11rolja a1.0n kúrnlakokat. melyeknél az artézi klit ·dzt• kfrfüúlag ,i;n·alYa van. 
ii. Dr. Dumitrenuu .\!.!o to11. kórh.tzi egéclono .... a 11y1•],· é ... pota halhéja!!<tr1;) érte

kezett. tekintettel kiiliiu(i-.1•u arra. hogy tnlllt lwmutatott esetl'Il hrhizou,\'Ít hatlÍ rnlt. nem hu,inkór ered
ménye. ho~) rPtHle'iell dk ,zokta kö.,..etni. 

7. l>r. Poor egyet. tau.ír: A p l i 'a p o 1o11 i t' a t·gv ritka e-.Ptét mutatja lw .. \ z e'1't egy 15 éve„ 
niit illett-tt. kiuél a fejhöri.iu ecema to ·ti.. izza<lm:íuy kíivPtke1.td1eu \a,tag kéreg kc~pzüdiitt, mely J ~ úen 



.it miml1>n kezt.\lt•„ nélknl maradt. Elóac111 az ·~y =neu m1i-.01ln11po ... rnltohizn ... rol1amokat é-.zl"ken. kinul 
adagolt. a t"li"" n i)„ ... zecap.1th ... „r.ilárd k"r<'~!!•" kem•.;uyetlt>tt lrnjwtot P"'li!! "lt h·olíttat·i ..... ekk~p. mikéut 

l'>r,,. '~'° i>]óh Ji-vélh n mJó„ítri"t '\'ett l'rtck1•zéi. n hetP.~ ré~i 11aját{tl mr~111 n••kiilL 
M ~ -

r}Zf•k nt Ín az ülé' l:! 1 
• Órnkor her"ke„7.t•'t"tt. 

Kelt Bndapl'-.ren. l ' i 1 • :v} au!!U'zrn„ hó ~1ll-1Í n. 
/Jr. fi,,, bl.Í .fó:~e1: Dr. llocl1ht1lt K1!1·oly. 

ln k. ie!!yzo. 

l') .1 e !! y z ö k ü n · v 

<& ,, 1,9
,
1

10 n, vo ok í, ti rméscrt1 i:F-91ilólt ';\'X-i/.' 1W.!JY!l'liilé.„c brlf/l/Vt111ú.,:i .„:t1T:o ... : tílytínal: lforlup1.Ac11 1-..; !1-i/: 
, 1, ~tpfc111br.1 lifJ 1-ru forlött 1ilé .... érul . 

.li-h·u \',1uunk: :~; ,..z,1ko„zt:lhi tn~ „ nrndé„ek. 
" 

l.Jh1ik: llr. \Y ~~:t.r•lo,· ... zkv Károly . 
. IP"\'í~Ök: Or. llochhnlt 1\1íi·oh•. 1 lr. ZPliz'' Dá11it>I. r. • • 

f tt: ... k('z1leh.• rl !J,•}iHt ~I <Írnknl'. 
1. l~lniik me~kö~ziim ~u a -=znko:-ztalyi 1•l11iikk: törtt=nt 1111•~,·ul.1-.zrat~á ... n .1ltal feléje ir:iuynl t lii-

znhunt, nwle!! zarnkl,an liihiizli a z11k()~zt:ily1. "'nz m,:,t nwgnyitr.1u: 
l 11'. llor:hhnlt Károly zoko ztiíh·i. j '!.! •ziit a nmlt Ulé-: je!!yzökü11yv • 1elolva;:;rí,~ira Jii,·ja f11 l, mt•ly 

uwgjPf,') z„„ m=lklil hitf>ll• íttPtett. 
:!. l~lnök n un~~ \"1lla ztmnn) tn"'jninnk fi:.!' .-1m.:t f lhivjn a ma d. u. t órakor az uj varo:..lub:a 

dt zt1:ruwhe11 tnrtnutló na!!yvn\111.;ztmrimi ül: r•·, a ... znko-.ztnlyt p •1li!! a jelen ül: ... je~yzökiim"Té11ek ;;;zo
k i zer1111 lr•endö hit1•h• 1t :..,j módjaira (•mh=kezt('t\" :u. n ... z.ako zuíly nlhl 1 >r. \ \

7 
e,zelcwszk) l\arol~ el11i;k

l1•IP nlntl J 1r. ílnrh:í Józ-sl'f f1~on·o é l lr. )Hiller l\:llm1í11 tnnár kiknliletuek, „ jelC'n jP.gp:ókonyv hitPl !.! 

1te t•\d 1111.:ghizutnnk . 
• L Da-. J locl1lmlt K:íroly n ":ín do r 111 á j egy ..... e t · t mut lrjn ht•. ~jlóach-a a b1"te~ k<irt>liiz-

mt>nY•·t. fcl„rnlíti. hogy nz egy „v elütt 111•héz 'I. ·ák Pllleléc: • nlknhmírnl Jléuk füjllalmakat kapott hal 
r11 1.ttnj1i11, nwlyuk köntkczféhen iintn1latla1111l ü.;sz1•rogyott. E1. i1ll.itöl fo~\"ll a miíj az alha..:uau volt 
kifapiutlanto .• \tlllPJl\"f' 1• lta.i tl\111•tl'irl' - tO\':Í \Jli;Í k<Íroktall:tl'a, f„l„oro}ja, a'l. iroda}omlian cd1lig j"'lllCl'letelf 
l l ''· f"ff!t \••giil a g~cígymótlr1íl ~z6h·1í11. l1P11111tnt egy Miiller K:ilnuín ecry"t1•mi rn. tanár utm~ít.í ... ai "'z1·

ri11t kt•!17.Ult. s 1kalnk1'i lapll:íval cll1ított ruganyo~ lrnskiHót. 
)llillC'r Kál1111íutur nz elönclil pótlékúul, nz :íltalu ~zerke-.ztctt hn:,köt1it, ... auuak alknlmaz•Í i mótl-

jut bcnmtnh au, dr. Hochhult Ktiroly igen jelc•:s ~'3 n legrokon zenve ... •hhen fogadott t!rtekezé e• az évkHn '\' 
!l7.1tn11írn t'1:Ws1. t ·rjcdrlmt!h •11 clfogo.dtntik, eir.n1hí ért<'kez1~:-t'hez tartozó rajz hen<lására is íelkéretik. 

1. Jk Löw ~ánmel a • \ iktorin· nerii hmlni kc.;;erti. 1\1Y'yll<'\"1~zl'tt inngne ... ium forn'i!'öról adkfrzlP
nwmt. 1%'lrel1oe uh;in. l1ogy Bndnpc t monogmphitij:íhan - nwly n jelen na•„HD'filé tagjai ki>zt ·zét
o ztntott - ~n,· )lor tnn1ír n hmlni kcserfavfa •ln·öl ugrnn értek"zik, <li• a Yiktoria ne,·ü nj forr1íst m1~g 
meg n1>m <>mhti - r forr1i t rih;dt•n nwg nkni:jn i-:mertetni. Ki„meli nnnak kivnl1í tfünött.'jégét, r.~ kiilönii
"f'll nng) t.ih·PlkNlt•st.:t kc ·erii ~óbau. IWvi1ll!n ,..zól n h~1<lai ke;;erih•izPk tiimütt ... ,=g•=röl. töm<itt8t:giik uwg
lmt11roz1í :irol. ,:, ,. vizek 1rngy111ér\'ii olt1•rj11 1Jt„,:géri"11. Es b;ír kijc•l1'11ti. hogy jelen kü7.lemén~ ét az évkii11yv 
!17.nmára llt'lll kiviil1ja hcjel(•11tC'tt11í'k t-t.'ldnt1•11i. mirnla.záltal a ,zako,ztály L(iw -.!íiumel tr érdekets kiizlt•mé-

11',1•t nz t:\•ki)n~ v ,zamára ,,~{ z terjPd1•lmél1en 1•lfoga1lj11. 
:;, Ik ~zohm·r .lóziwf ~rtekezik .A t U <lövész k t' J • t k 1• z e ~. 1 é u y P g e és g: y ó ~ y í t-

h n t ti aí g rí ró 1. • .\z t:rtukez •s föWtt é-. nt1in ho„ zahli élénk ,,„,„mcc„,•rf' f1•jh)dik ki, m1·lyben Dr. Á11-
l!P nu Be1n Pg\'t:tt>mi tan1ir egt!tl. Dr. Lli'd Pápáról é,;: Dr. Tak1í J<~ndrt• - IUmdanuyinn az clü1uM 
kortaui t• g) ógytani felfog1i ntól el-eltcrve - ,.e ·zuek ré:izt. ~ minthogy clön<ló kijelt•nti, hogy értekezé
Rére nt•zve azon kcrtfost felvetni, hogy az ft>l\"ét.e,;:sl'K-e az évkünyv sz1inuírn \B•' l!em -nem kéri, a zak
o ztah e 11 ·ilntkozutQt tmlomfi~ut vc'„zi, :'zolmer ért.f"kezé e olött nt•m hutnroz. 

ti. Dr. Jeleuffy Zolhh1 ertekezik n hangi z o m ró l ·,.. ha n , oroz a tok r 61. A kitnnö érte
kt•zl' t, melyPt ,..z.erzöje a nagyg,·Ul1·s élPU ini „znkoszt:ílyfih ,z iel<•utett be. "' mely z1i11dékn ellem•re 

~ . • 
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l·utott a bel"' Óll"JU'-'Zl szako:-1ztáh tánzr oro:wtciha. a zako úálr a legélénkebb érdeklörlé. sel hal1
0
1Yiit1a o. 0 • ...,. • ., 

·végig, s elöa<ló iránt kifejezett köszünetnyilv;iníta~ok közben az elöadá. hoz mellékelt raizokkal együtt 
az évköm ,. záru.ira örlitnmel eges.z kiterjedesébcu elfogadja 

7. Dr. Pollák , 'amn értekezik a h ii s i t ö kutas z hat ú sár ó 1 idült hugyec:iötakilrnáL é' a 
nemi· élet izaékonv •n·euire ·éal·nél .\.z ertekezés utiin lllt>ginclult e :t:lnt'C erébeu rés1,b·csznel~ Dr. Fri eh-o • 'OJ 0 0 • 

mann, Dr. Uold chmid Antal. Dr. Thoman Dávicl, Dr. Uroc:izmann .Jakah. Dr. Reimtz .J óz ef. Dr ~chulhot 
Rez ö, mel r ntán llr Pollak , 'amn érte kezese az evkóuy\ sz1ÍnHíra egés7. te1:ic<lelmébe11 P.lf'oga.iltatik . 

. Ezzel a. J.P.leu na"Y'T\ ülés bel,ryou·yá zi zako.·zt.th.íha~ al. t•lúauások "ora vé011t•t 1~rnh1. elnök , o. Ow 0 O. , 

meleg za\·a.khau hue u1.ik PI a zakosztály ércleme hgjaitól. jegyzöitöl. ~ remeuy :1 é::; <;hajiít fP.iezi ki 
az irant. hogy a szakoszbil.' tngjai a jih·ö nagygyiilé. en eg_ym:l"t jó egéscégheu füh öziilhr„„t:k. i\lin, az 
elnöktöl huc n-éljenek között megválni ké:-;zi.ilö :-:zakoszt<íly ()r. l\liiller Kalm:íu rn. taJHir inclíb tí nyúrn 11 

szakosztály jeleu uagyn'yiilés alkalmával \'Olt elnökeiuek. n~) miut : Dr C.-ehhardt Lajos. IMkn:-.-kóJ"l1:í:á 
igazgatóföorrnsnak. Dr. Barh~ís .J ozsef kórhazi füorro~nak. Dr. \Ve~zclovszk' Karol) árrn111eg) 1•i föorv<•"
nak, Dr. Hochhalt Károly é!' Dr. Zehzr Danid :.-;zako:->1.t:ilyi jcg,Yzokuek műko<lé:'>ük kech e jutalmazrí"n 
O'\'auánt ,. eguökö1n n köszönetet . zavaz o . ~„ 

~lire a :X.X-ik nagygyiilé · belg_'°"Óg) a z1 szako zhíl) 1íunk ntol ó ülése d. e. U óra.kor ' éget~er. 
Kelt Bu<la1lcste11. 18i !l szeptember hó l-én. 

J I'~~ 7.l tt• 
Dr. Zch:y Doniel . k. 

- .ko,1.Lll J• gy1.0. 

Ezen jegyzi)kfü1y\' al:íhLirott hitele ítö hizott::;ág t•lütt 
elötti időben ieloha tatdu. é ·zrevétel né1kiH hitelc,íttetett. 

Hutlape„tt•n. 1 79-ik é'i zeptemher hó 2-<in. 

Dr. Barl;o.~ .//J:se( 

n X.X-ik nao-\ O"\ ülé ... hedró közi.rvülé e 
O • ~v 

d) J e ~ } /, ö k ö 11 y ' 

o magyrrr nrl't>~ok /.s fr1·mf>-i:rfri:swílól. XX.-1k nrrr111'1yiil1·. e srhr~..:i .~ nór111n9!1á~.:i és ~;r.wé.,. i i;r:<rko~etcílya 
u u_r1u~-:flt~ 2 'J-é n frV'fotf cl.')Ó iilf.:,~ rr'il • 

.J eleu ""oltak: Dollinger. Fi d1er. Li ·zna.\. ~Iajur, < :ro zmau Lip„ Goldzieher. Eli-.chcr. Bart:-ch. Yillor. 
Liebman. Batizfah'y. Hegeilü--.• chüchter .• \ utal. Réczey. Bakó. Bahe:in, Okolic~áuyi, Tóth Béln. Uru. ... 
r~ech~ou. Jl<1lyn„z Kiíroly. Ohláth. Róz ·att~,. Tátray. i\lolu:ir Imre. Flei .... cher .Jiór. Richter. lx.el .;;;om„. 
X eumann. Pleitfr.r, Fi.irst. Jluuk, Tóth L1JO'. 'erli. \ <llt>r .\1lolf. Do.dnyi, Bilrou, Ko·dc' .Ttízsef. Eh.reu
haft. Imre, Pollák, Bodor. <"'hyze1, • zahó ferenl' .. 'zahó Déne'. Klein Armiu. Reinitz .TózsL•f. ... ~ugy.'u, 
Pollák. amu. l\ii,<'::.y r'err.11c, Fok, Kovács Ü<löu. Kosztka, Lovnch, lilichnai. Blau. Heisz ..... rhll' ... ing"r, 
~. chulhot .J akah. Politzer m,;„, C:lück Henrik. Petz, . \ dler z,1gmon<l. IIugona~ Yi1mn.. ;:,1pbold :\Iarin, 
C éry, Bra<l:foh. Klein Fülöp. Janny. Hajnal. 

Dar a ny l tr. föorrn. · meguyitja. a ·;mkiilé ·t, üch 1izli a szép számmal egybe~ffiilt. taf.!olmt é ... 
fölkéri a gyii]é:.L hog_\ d la.1.szon ez i.ilésre elnököt. 

Bali z f'a 1 Y .' tr. egyet. m. tnr. in<líb·nurnru n jele11leYük közfelki:íHá„~ul Dar :í 11 y i tr.-t 
vála ztják eluökuek .Jcgyzc'ikuek. \.. utal m. tur. inrhl.rnny:íra H n r o u .Jómi m. tnr. é:-1 H ajnal bh :iu fő
orvo. tr. >:ila. ztat11ak. szakdlasztmauyi tagoknak Hol cl z i eh e r m. tur ., Do 1] ing e r tr. és H él! z e y 
m. tnr. R a 1 =- 7. t :r.cleou tr. azon óhaja, mi zeriut az P.löa1h> Hl'ak minél röndehbre ·zahják az ülés alatt 
elöadanclókat. mintho!Y) .tz Plöad:i„ok anuígy i leguag,rohhrészt egl:"l. terjedelméheu t'o!!;nnk mf'~ielenn\ 
a uagygyülé:. é'·küny"e1ieu. elfugadtatik. 

Ezuhlti • 'r h 1 P. ing e r .\dolf t.r. tartott P.löadást :< k a 11 e:- :il ok két z e m m el 'n l 6 1 á
t <i ár ó 1 a müti~t elött éq uhiu. Kauc ·alokn:íl tett kL érlP.tei t'cl1lerítik, hoay ~trahi„mns allernan nál a 
,·eHté i vi zonyok ant1vn.1 niltozt.ittak az eltéríté:- ~rtelnu!hPu. ho•r) - noha nem épen uj kél szemű Yi-
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t.úJI „ jött l•=tr1 - wt!"i' a rt~!!Í hd.' e„ Yi „zou~ kötelékei ol) t•~é„zen ... „ >t„ ... znuy ·rhetleniil fölhont\".t 
rn1111nk. ho~) u müt :L után ujra .l rcnde ... ,-i„1:011y11nk me!?Íeleló látá ... jöhet létre. Hol Ynlnmi n ruí'ttétröl 
öntudatba jüu. '"/. ·-ak znf'nr l ·hct. töhbn~ ir" k t t ö „ 1 n t á .... c ... ak a monolatl'rll)i ...... rrnhi-.mu„ nélllcl~ 
ri ka e í•Mh1m. liol a v litt-„1 v:i ... zouyok ru ~g t•!!é.-.zen n rJgi l1elye„ ... 1. ·mnll:i-., mért 'ke ,zcriut fiiuu:illaunk, 

111 ] ·hct "" n valú1li két „zemú hitmüvelet ,; ... „znuyeré„ére. }}1. alkalollluml nzou ritka e;;;et ·k l„„,·iket . ~. 

turg-rnlja, hol mút -=t után a k"ttÖ' l:itft, állnnd1' maradt. mel~· •'"ec a l:ibuüvelct tamíuak me~alapit:i„nrn 
11 ·z, • nntty jt:l •ntő„é!!l!Cl hir. 

]~zuuíu B n r t „ tr. e!!y e ... et · körül, hol ho~ ... zú knu ... al ... á~ ntáu e~y ... zelll ltitóképe-.„é~e tompult. 
H 1 r t , .... eh le i u ••e r tf ... \. i do r trok közt e„zrnec,erc fojlödik. Etry fiu 1 l ~,.,,, kauc,al \"Olt hul 

z1•ml'-n (.:--trnl1. converg.). Ekkor feltett· 1uu!,!1iban. hogy 1 „zokik .... c:-up1íu napoukiut néhríny órán át 
t irtó t• ') 1 ue" néz.e ... u1rnl hizouyo ... p utra le i„ ... zokott - n kanc ... nb1i~ról k(irUlbt?lUI egy fél é,· alntt. 
JI 11 zonhat év,..„ korában a jobb „7,l'Jll =11 hí'Y"UY hl'"'1morrl10 •,lt knpdu. u ... z"met fe(h~ kt>llctt rnrt, ui.1. 
• ngy mt•glepcté ér, azt YC'tte : ... zn•, hog \,nl ,z„m1fo. td1út n volt knnc„al ,zcmeu hom:Hyo„1111 l:ít. ... fü 

huc') oh rL.S1Í kor ''Y''' hchik telje ·11 kimnraduak. H n r t ... cr. e tiinemúuyt ügy magyar:izzn. hog,,· a 
krm nl zem knu1·„11l ága e!_!6:,Z tarlnma alatt clhuuyngoh-a lett. m1ek kii"Nkl·ztéheu n t'ényérzé,n• nézn 

n r ·ccg 1•lli 1111pult e; nz mnriult. 
KiiH'tk•)zi>lt (} o 1 cl z i eh 1• r m. tu1'. Plöad:í„a n „ y mp n t h i e u ... :- z f' 111 gy u la ti :í ::-. r ú l. ,zl)l u 

) mpnthi"u • 7.cmlob kortnmirol, kel •lkt'!z :, ;röl. azt neuriti ... a~ccnd •u„uek mo1Hljn, minthogy lium'taui 
1 utal i ok nlnpjnn meg ''nll cryózö1h l' t11T151. hogy n !!yulatl1bi folyamut a cili,lfidegt>k utj~in egy ,zemröl u 
nm ikru l er út. l~rinti rövi<lt•u nz ujnhlJ idöh „n megint füln~tt 1•ilinr-11 •urotumifit~ s7.ól Yégre eg~ últnh1 
k..:dH?zÖ ik ·rrcl mütelt c„ctröl, é azon meg~yözúd~:-ének flll kifejpz :;;;t, hog.' " mütétut•k jövöje nm. 

Adler .A1lolf Lr. clún•lá"u n z:ij. ujknk é ... vofu hiányait pótló wíltü 1.dj1irn„ok 
1.: e tt a u ti hoz u pofohinuyolnrnk két cll ·nirnuyú nyelmlakú l •b 'll.' nyel n1l6 p1ítlá,1111ak uj mótlozntárul· 

BP\'Czt>té lil értekc7.Ö n k ~plömütétck lm ... 1.u:it é ionto-. ... ágát kiernl•h-éu. történeti mozzauntul 
jcli.i, hogy nohn a k ~plü mütét1•k n lmrmiuca... :\'ck óta gynkoroltntuak1 mégi-. azou eln>k, melyekr~ ezen 
111ftlél1•k ulripítdk. rn:ir :! 11)11 é\' dött ('ehu" 10tal lett •k tü1.ctc-. u leil'\·a. Eh;-.urolniu uémi mütéti móllo
zutok,1t1 elmomljn

1 
mik :p 1íltala mütett ua"'yohb ,zub:í„li 1 e..,cf élicn háro111s1.or . ikerült. :nj1H mó1lnr11 

1. ·riut a pofahi1íuyolmt nkk1~p pótolni, ho!.!~ két nyelrnlltkú ll1•1iinü1) u leln•uyt képezréu. azokat tiibh· 

11) ir • lmjlott 'onnlokkal sz<>g :}yzt>tt hi:in) ra 1ithajt\'1Íu. egynuí · ... a} S-2, alak\i vonalban egyp ... Ífé. A l ·hl·
uyek c•t1\·r ::;zl. n n.ntcihíj iuri részt az :illh6l keriiltek ki. Eu,· 111'•'r111lik r.etlll'n két ué,„ pzü 1rü ldwun1"el • OJ „ ' o... o. 0 0 • ... 

i>Óto\t egy llllg~ fokú pofnhiáuyt, íL töhbi }utrOlll e-.t•t !-iZÚjnjk- é nllkópl ~„r • vouatkozuak, melyek tiihb-
11~ \„„ Difi' •ubach mócljn zerint l •ttck müt~yc. Elörul6. a hol c-.nk lelrnt. igéuylu• vcttt• a Burow-félt• . cgítö 
linrom zög kimebzé ét. „\z e d ·k (•lömutntott jól siknlilt ft:uykép~k é„ rajzok által vanunk illn„trálrn. a 
1111h8l ugy n mütt~t elötti, miut utáni :Hlnpol, Yulnmint a mütéti terv é.; ki\ !tel tiliztiiu kin~hctö. Ki H~tel 
11 ·lkül n h:rtötlenít(, kijfé t nlknlmazzn. é nzou véleménybmt Y(l.11. hogy legaltihb a képlö müt1:teket ille
U.lt>g c1.c11 köt z.-•rek nt.'gativ hn zun tnl1in ua~yohl,, mint mlóbnn iíhlá"o po itiv irányban; l1•het ... ég1•„ ... é 
t1·n·11 n7.t, hogy az u. u. znmz rnrmtok. melyek uagyfokhau izgnt6lng hutottnk. 111ellözteth1•.;.;1•11r>k. 

~~1.ub\11 (: r 0 sz Jll a 11 Li111íl tr. k1írl11ízi fó.;;zemé;;z ért •kuzctt k ~ t. a·~\" da,, r fi l ' t lÍ 11 t fi-~. C> • 

m n dt z l' mid P g o r' n \l 1i ró l. Az t>l...1; t!„cthen a 11 g i o m n p l 1• x i f o r 111 l' 1lag rnlt ar. agyhan. 
t\e e urnllctt bujnk1ír i ,·olt jt•lcu. n mfi.;ik 1• ctl1t!U u tlat! n1. agynak cnkro ... hugy;ír fnlyttin t1\uu11lt lolio 

ujllouképlé ... k\ivt•tkt>z1uó11y • volt. r i eh e r Adolf tr. n h 11 g ~ h 61 y a g kim o „ á , n ró 1. az 1U t n l :l ... /. P r k ,. „ z t „„ tt k í' t-

t ó p ö e apró 1 é a Fi eh e r - f t• le o r 1· ·"a p r íl l tart értekcz ;;,t. 
\z Ule beu résztv vök közt Dr. H ,) z. ~a y .J .-}z.;ef. ni. grz ... él)1„t t>ÍmÜ n!,!!.{ápoldn .!„ a kény zer 

d logl11fa utlOl"ó 6 én~is kimutnbí"'•' é az Erz:-.éh •t !'lt.egényápohln történ •ti vrízlntn ~„ Fischer Adolf „Egy 
uj orr~ np az ora· ldmo 1í t'irn. "' egy uj pü„ · np a hóh-ag kiUrítt:~én·· t•í1uü munk1í.1a osztatik ki. 

les vcge : 12 1 ~ órakor 

J>r. ~lntnl G~:(l1 
t lnOk. 

/Jr. lJcírrm .J6nú , 
1.ako•zt. J ·~,') z6. 



e) .J e g y z ő k ö n y Y 

a ma[/!/rir o,·110. ol, ,;~ trr1u1:. :.f'.f1•i:;;sqrí./ól1 XX-il.; uagy[lyiilése ~ebé;;,;1, no9.11ógyrí,.;:.1 Í>:, s.zPmés:.i s;.oko.<:zf(Íf 11á>ui k 
mcisoilik. a1u/l's,: f11s .w-r'r n fflrtott ül h;/>r1'il. 

Elnök: dr. utal t.Tez<t magántanár. 
Jegyzök: Hajnal htvau fÜorvo~ P Báron .fou;\ ma~;11Jta11:ír . . Jelen vannak: Bakó, Dollinger. Ro

zsatf:r. Eli ·d1er. (~olclzieher. Darányi. chlPsiuger, Arn<l1, Petz. l fojor. H. i\láthé. Li.szn~ a}, Bogdán, Kre ·z . 
Löwy, \iilor, Rózsay. Kerekg_drtó. Ernst. Liehma1111, Kelen . . \paticzk~ • .Tármay. Adler. Fa.rkas, i\Iüller, 
Kovács tanár, Vargha, lJnda. lmre .Józ„ef. Elucuhaft. Heiuitz, Kohl~r. Breiuer, l'Lcher. füiro11, Antal f~é
za. Hajnal, Bra<liÍC:'l. PoU.ik. Lovrich. Hoffmann. Deut ch, Pat.rnbán.\'. '1klús~ v. Fur b "'· Mmlud-z, "r agner, 
Puky, Roth, Lelleczky, Tro,ztler. Lorx. Knöpfler, ltai. z, Zelizy. Halász, Batizfalr.v. ;\f agoss, Frischmanu, 
Langer, . 'chröller, Lá zlu Elek. 8chreyPr. Ferenczy, gr. llngona.r Yilma, • 'iebo)cl ~[:irin, Klein Fülöp. 

A kiiv(>tkezö !ill"'re Báron indih·áusára Dr. Batiifa.lvy 'iímuel m. tan~fr vála.·ztatik elnöknek. 
A mnlt ülé~ jt>g\'zÖkiiuyn!nek hitele ité e után: 
1. B ár o 11 .J ú n a m. tanrír (' o o p e r - f é 1 e ér v e g y e · e t e r ö 1 értekezett. mdyct ope

ralt. Előadja az iroclalombuu ecldig feljeg~~zett ilyféle ,érvek ;)talistikáját, azok honctani é kórrueghatá
rozá i vi, zonrnit. ntal arra. hogy a Cooper- érvet mütétel elötl eclclig nem ismerték fel ; hogy mütétel alatt 
c:-ak ol.\ föltétel alatt i,;;merhetö tel biztosan olyannak. ha a . érv-met zé nél a bőrt és a sérvtömlöt fedo 
többi rétegekPt, az elzaró $,ryiiriin btl felfelé ha1acl6 ho zu met"zés által ha. ítjuk fel, ha a ~rrlömlöt 

egé·z közel a llé1 "kapuig nyi~juk meg. Ily modon lehetetlen a hel"ö sérvtömlöt, mint olyant fel nem is
memi. Anmlk lehetösege 1.;: forog'\"án feuu. hog) C'ooper- érvnl'1 a kül~ö énrtömlö aHal körülvett folyadék. 
geny \ag"° ma· fertözö mla1<lon<:agü folyadék: előado minden e"'et.ben elst'iséget akar adni a . erYtömléi 
megnyitá ával .i uró én·met ze,uek. ·r ázolja azntáu azon esetet, melyet a pe ti izr. kórház ebé.;:zi 0-..1.

tálj án miiteuni alkalma "rolt, melyben azonnal felismertetf"H a Conper-~érv, mint olpu1. hol a 11el. ö, igen 
vékony 'érvtömlö, telje.;:en e1tá,olittatott. Ez eltavolítá t célfrá11 ro:r.nak tartjn muttlen il.v esethen, ak~ir 

egy zen'.leu iávohltatik d a tömlö. :c1kár egyes <lnra.hokban lekuttetik fel-;ö re~zein. f'sakis ily feltétel alatt 
lehet~ege' a st'rvnek radicnl gyóg~·u];ísa a ne1knl, hogy a sérvc ... atorna he1 i'í ,-ége ös ·zernrratnek. 

~. Ré e ~ e y l m re egyet. 01. tanú : ~ 0 1 cl h n t ó e a s e i u a l k n l ma /. á ~a s e h é · z e l i k ö t e-
e k re· c11níi elöntlást tart .1 keménr kötéek kivánalumiuak rajznlá--a ntcin <t tnrómés?: l.öte'l elönveit 

emeli ki, mely icreu könnyii. ela:tittL i·eudkiriil olc ó. Hatrá11yai az anyaµ; aránylagosan nehéz Ü"szeke
veré·e s uagy rag1Hló. sága. mekue1 fog•a az a miitevö keze1hei oh· :;:úró:::m tnpacl, hogy eltávolita:::;a "Ok
~zor töbl1 itlöt igényel, mint a kötés alkahnnzá a .. \.zért kiv<íuntos volt a casei.nt oltlhntoní tenni, s ez ike
rült is töhb kiserlet utri11 dr. Roz affr Alajo~ urnak. úgy hogy az íg,r feloldott casein au.vag ra1ico cs1-
kokra kenve. ke ·zen tartható a kötéshez mindig s a zoba hömersékérel hir6 közön é<5C-5 vizbeu fclolclh:ttt) . 

. ~. A n t a 1 n ( z a m. taná1·. K é t h i.i v el y -gát varr a t ruüteti e etét mnla.tja be ung~ fok1í 
méhelöe é„ következtehen. Elüad6 előzetesen vaznljn a imon Hega.r f":') Bi choff-l'ele műtéteket, s aiutrin 
áttér eseteinek hemntubis<ira, melyek közül eg,,riket a Regar-féle három zögil, a mn. otlil,a,t n Hi. rhoff-fe1e 
nyelvalalní lehcu) cs methoclns 'IZerint mii tette. Az el-<') per primaw gyóg;rult, " t1gy a meh, mint a hi.ivel.v
fa1 lelje vi szatartá.;:át eredmenyezte .. ~ ma o<likual a mellstl, uagyfokbau tnltengelt hüvc>lyf<ll elődudorod

ván, részhen meghiusította a mütetet, l'ig) hogy correctunlt kellett vegt•zni ; nevezete eu rt. mell:-gö tnlten
gett hUvelyfal metszetett ki, <lzuhín :i hát~ó hiiveh fal félhold nlaknlag eht•zteleLl f'cl. E melbö • hát·o 
hiivelyvarrat most eredmen yre vezetett. 

Elöadó to>áhbá egy h ü ,. e 1 y z ;i r s h ü v e l .r' ég h t; 1 sipoly kép 1 és i esetét mutatja 
he, melynél az anyaghi;iuy oly uag-y volt a hólyng-znrké •:t.iilt'k1>11ek hiú1yn mellel t, hogy R ipolynak clirect 
elzárása nem volt lehetsege .. Ez okon eléiad6 eg~ hi\v(~lr~·éghel-sipolyt képzett, mely n hilzely mell.. ö fa
lának dfekvP e ;íltal, egy oly billeuttüvel volt ellatt"n. meh egyreszt a hél urnak hól.rag ba vn M jntá -át 
meggátolja. rn;1sré"lzl a vizeletnek koroukeuti hejutá 'ál a \l•ghélbe ·zahálro/.Zn. A hfively a hug~~c ő elött 
közvel1e11 z.árntott el, csak horsónyi nyilas van még jelen. melyen :;í11u helyzetben \'Íze1et zivát'Oó' elö. 



Jletr· „ 1 hét ó n vizelet ~uek 1 ·!!lm''·' obh ft..'"'.l.t:t 1-~ órai közi)kl '"'ll a ,·ég-helen nr Uri ti ki. a m:lkUl. h ,,,, -„ 
n: rJwl lobo~odnék. A m Jl„ö kis nyilfi„ elzání„rn vár még . 

. K o v 1í e „ .T 6 z „ e f t.amír. '' un~ygyitlt! ... dnök•~, p e t e f é „ z t• k t ö ru 1 ö - ki irt .i... hét t' ... t'

t t• r ,j) 7.Ólt. mikeL a mult taut!vhen 11 btHlnpe„ti kir. tudn1111iu~ -egydem ""b~ ... zeti kóro11tij1in drl n.!~h~;i: 
mútet.t hr·t •rrek közill ;, megjPl nt l1emutnt1i-.ru. Egy hete!,!11 ~ a peteef1)..;z1 ktla!.!nnat ann~ ir.1 \),,ze \"1)lt 

uoH~ n hn luirtyá' 111, hogy uunak un•ry ré ... zét ulnl V".1lo IDl·~kernh= ... „e) k1•ll ·tt l ·nafo,ztnuia. lle n m11g .... ,:rnl 
h 1 1 írt\á11.1k o „zom z :a Ju1 hárl\aré ZPkk ·l ij„„z,•\•nrr.Í„fl. u „ ~rlilt bn ... hrircníuak 111egtun:í ... fit .... Í!.!'' ked-. . . . 
'"' zö l··fol) á t hozo lécr •. Bló1uló nzon hefolyn ... t ta•rlnlja, melyet az ujnhh „..,Jikt·z •1 :,i mód il~~tél • un1t :te-
1 •lm ~' nkorolt. Elöbb i!!'en t:anul rigo„ yj„„wpilluntá··t v ·t nz nz >lőtri köt~ ... j met11otlu' •kr.t. Mi mihmk mar 
l:J 1, •lfüt znkítottnk - ;:::emmeh' C'i ... „ föll ~pé„c folytán - a régi ... 'Ukl'z •lé-... ·l. lll"ly azon iíle:lb1H i11-
J111t ki. l111!!'y a ehlriz ll-trr·jölte zfik._l;:.?t.•„ .;„ kiY:Í11nto-.. A mi „el,.~ ... ;i l.:órotl:inkhnn már akknr nuti ... t•pti-
Cll wreket ulkalmaztnk .• ~„ Í!!Cll jó l'l'Nlméuyt birtnk felruut.1tni ·„"ro ... nn uzonh.m uem követi L i-: t t• r 
{ lj 1rMl'ít. nrm n IJt1C1n11 •„ti e~D N •m ·bé zi kórodnjá11. hol ö eh•ltt j ... ke1h·ezü"k '\"Oltak n gyógynlá .... j 
'i zonyok. tll'lll i ,·olt 1.iik_t:!.!. i\111~ \'flll g) özöiln~. hol-''' Li-.cl'r huzg•~ kii\ ctöi r(i,·i1l i1lün Pll!!t•1l11i 
foirn11l 1110 t mé:.? ol} "ú~ 1ní kö"'lelé~raikhól. .\ pe1lnn~ rn1>th0Ju .... t u11 lll ft•t?"ndju el.1le ,zi""""ll nyuit luír
km ki ullrnlmnt. l11ír111r>l) iníll)ll ki 'L~rlnttev': ... re. El1"'Í11lc kórocl1íjn sz1•n•111•s(=tlenehh rnlt on1riotmuiak
IJ 111. miut ma, 1lP ezt az "l~Ö id1)klw11 i>1Mor1l11l11 e..;etek rP1Hllfr\·üli ... 1:g1:1wk. „ uem 117.. eljrirrí ... hiá11.\·o,~1Í).{IÍ-

11nk ulnidonítjn. m••rt péhlriul ol.' un o el. h• 1 n m1íjhozi odanüré rné!! a hullnhnn „p111 "olt le,·1ila-.1.tlmt<5. 
lm~ 111~11 an zigoní Li„ter m0 l1 lt c•m ")•'Í•ryult. \"Olun .• \ "YÓ.!~·n1·e1\m1:11 ·azóta kt'cfre1.t"1hh. miótu a hn„-
r•·~he11 u i l t 1• IJ t.' i u t· m h 11 "), " a koc áuy „ bje i' t <>lje. en z1írulik. Í0 ·) az eljiírá ... ho-. ... zal1l1 iclüt 

H "" igen) Ll• ( •-töl - ortit)1 d · uz 1•rcdlll"ll) kitiinö. ~hitét küzhen u p•1rmett"zé-.l1c11 ,zlin ·cek ~t t.u-t. 
.\ rnrratok ulkalnrnz1í n ubin l.;i tt•r ilkkel hcfedi n eh •t. nLtlifral z~írjn. „ uehánv órn muln1 a 

1lrni11 1· o\·un kif . k ndezi. 'érrrp KuHiC tnmír n megj ·lent ~ ·~ ói:;~'ltlt hett•!{et h1•mutntta . 
• \z ércl ·ke é ... ü111illó 1Íü' iíltal kitl\nÜ elöad:í nz é.i-...ze„ .i"lenleYÜk fi!!yelm~t l ·kötlitt ·. nagy 

t••t„z ·~ ·l fu~.1lltatott 
:,. 11 r. 1>o11 1 11 g e 1· e: y u 1 n miitli _ \ h n g ~ e ... ü f ii g g ö mer e" e n l' :"! t•.... r é z é u e k 

1 1• t tüzel" (! „ rn üt,: t ,.- ím alntt értl'k ·1.ik. Egy~ .~ve,.. iz1w·lita, kii1. ~l''zt•ni1·u kitcjlPtt him\·l'„ u
j ·nek umkkjn lio . ._zfiha11, 1 dm. 11161,\ lrnrcíz1la 1ilt~ll k(.t oltl11lfélr1• o--ztatik. E lmr~iz1la ki ... 1lar.il1011 :íth·r.i1•1l 
n himve . zörc. és n makk 1• tll' 1íto1 ~ ctmrnvire f•gy csntonuíha nwgy :ít. a mely }P '~" hátti·lé v1'szi 11tj1it, 

t n lanii.l\lct nlrLtt uz alatta ff·kvii rendt·~ h11!,.!yc ühe llll'gy rit. Bgy 1 :!-t>:q1ü 1' .... np n makk hegye fe]Ptt nyiM 
fi•ndt.'S hu~) e öhe taluh 1í11

1 
kellö gürhHlt•ttcl c•llrítvn. (' rPmlellen1•s csatornrilm fr1ll111tt;. „ imu"'n a himvt':-s:-7.Ö 

h ,tán a zuhnJ föltilet:re. vizc•lct •·u~· részt> a 1·eHdellc•111•s r:-atonuin ömlött ki. az ornlóuak p•·tlig lcgnn
g\ olih ré ze CZl'll nt fc•r kenclett n kozö Ulö uöi fél \~ ~uu„-domhjára. \zonkfrUl a makk háti liuráztlán 111in
tl1 11 kózö !\le után •·rómü' i hnrnt keh·tkezett. Bde•'· h1íza„„1iga elölt n müt :td k:i\"tllita. x~rro~i ... hnn a ri>n1l
,.fü·nc· o ntorua fi") ö fuln hPhn„;ttntott. n rPndP~ 1111gye ÖV"<'t e rendellcue~ · ntornntól elvá}n„ztó 1 l'fmr. 
rn f 11~ hi<l m·1íkh1irt5 .tjnli6J c•gy ll·bC'U) képl·ztetett, s e~D n·l.-. zeml1cn fol, ,.ö má ... odik. a c„ntorn:i fr·lső 
luluh61. Ezt•k ny.íkluirt) u-il'lllletcikkL·l n l·end"" lmgyc...'IÓ t~lé forclítt.nttak. : cntguttal egp~~itt <>ttek. A 
~ atornu cs h1miz1la ll)nkhárty1ijn kiirtatott. .\z a11,\'al:P"e ·zte l:g k :tfi;!ll' K11rl l1ntli tnkkcl •=s ... znc mrrnt
t '' •gyc i tteh•k. !~t) 6ra muh n 11 \'fi rr11 tok 1•1t 1 \"olíbl:-.a, lis„zetn padií n seb e•Yé=;z lw szu lum. .C.:-111l11ap u 
l'lt fel ö e Uc kohcn viz "lé 1wl zivfírgri , mc·ly elnmr.1d, tl1· heh ette •gy 1li.;izuó„crt • va„tngs1íg1í, fi110111 

U\ilus u hf'g\Ollnl köze)'cn. 1udy \'Ízelt.! uél ki s: át11e1ln•sellik. Beteg :1-iitl 1mpru a miitét ut1í11 hazautu
zik. lfo 1\ finom r atormu.iska lwgzsugor nltal p} ll('lll z1írul, eg) ncluiuy hét uhíui ét1eté..:1• .;zük =g1

' • 

Elü11d6 figrnlmeztct e· \"elo zl\lelt·tt rt>nclellcne ~g igen 1mgy ritkas 1g:íru. l: Hzon rn\•urrn. lllt'h 

u lumH 7.Öu ll)'ilo ipo)~ ok beo 1.tu 1it illet.öleg, u tankönp·ekht•u lt:tt•zik. ( 'rnv•·lhicr C' C'ti=t. mf•ly e~,o 
vu ló ngo omlo ÍllOl) 1 cg) hevet ui Luschl,1i1·rnl, hol '' <lUlmiri~') n •k mn kl\lön ki n·zetó · ÖVt·, e ezt i81m:t 
Pril1rumt•\•al. hol t:>g\ t •lje , e ak kfö:6pe11 ntre i:ival hir<). má~odik hug) '"Ú vnn jl"le11. ép ol) hilin. minth' 
u himve zö mind ·u hnj1lt bujukoro 1111k monduu6k. 

ti n r. w .... is z ll 11 d 0 r nz nradi mngt\n kórhíaz müt11j • hcmut lt: 
n) -. t· le 1. n 1 t.> t t• t t o r i u n o v ~ íi j o hL l 1í 11 a t. mPl) iclnmt dnl1'·1íga é jnrti -11(•hezít1: P 



,.ét{ett . a lwl1•rrd t•ltií•olit.i ... rn ii .... ztiiniizre. A'!. all.1po1 Li,frant' miitétte] üdnjn\"'íttarott. mi ... zerint jeleuleg-, 

c ... izn11it iilt\'e, járni képe'. 
l1) El 1· p h ·l u ti a s i" p e ni .... 29 é\"'e~ koníltnn fejlödött. híz uélki.ü, n1. t·~esz mony nngyol1h11-

tlou. Jájtlalmntlaunl, 1'1íj1lnlmu'Jlélk e ak a mouy óri:i ·i uag.\ "-<Íµ-auiil - ~ kilo ~Illy mcll1•tt - mutatkozott. 
mi a lwte•rPt ,11, ampnt;ílt:1ttá.ra kc ztelte, mi ... ikerrel e zköiöltetett is. 

el Ln 1} t o 1] ,. 1tá\"'o1 í t á "a n ü i hó 1 J .1„-hcí1 •~•!!lt:Í" mellett mattfogó""al. 

El11lik clZ iilé t l ~ 1 ~ 1írnkor hereke-,zii. 

/),·. ll11}11rtl lstmu. 
i;zako~it.íl~ 1 J•'!!~ zo. 

f) .J e l e u t (~ ~ 

/),·. llCftÍ fi1!1 J .•vimucl. 
rnkll,~t.1h·1 •lnvk. 

a lllfl!J!J'<I' 01·vn/'ook (,, [f'1·n1/s:' te '~·'!Jcíló!. -'\.. X-1k 11ng!J{llJ1il r·, e Sf'flf;s.z 1. :;.:.e;mf>.r.:;; /'o lltJrJ 1fv11111í.~=1 s :1cko.;Ltrif 11nnnk 

I"l'i .'J . .;,;eplemlJer 1-én tartott iilf/;/>rul. 

1. Ha k o , a u rl o r tr. tarnfr;:;C'géll: _..\ Pa <J u e 1 i u - f,; 1 e t h e r m 1l 1' n n te r a l k a 1111 a 'l. ;Í s n 
á 1k1: p 1 e te k )\ i 1 r t :í-. :ír a · című értekezé-.éL tarlja. 

A Pa<J 1eli11-féle thermocanter lrillöuoseu felhám-rákok kiirtá.'a végett vétetett alkalmn1'tÍ lm :i 

lm!l<ip1• -ti P!.(\'Ptem ,;"'h~''l.i kóro1l:ljrín. m1clön a;r.ok már oly kiterj<'dé~t értek el, hogy a k1;Ssl'li kiirt tis tiih
hek közt azon na,.,.,. elclnn• "'érrPtt. hocTy ntána képlc'i nnUét \cgezte ":iék. kiviheli1 nem Yolf. o. . e '? _, 

.A.lkahuaztatot t tm·ábba azon esetekhen, mi dön az :Hképlet fötömege ké<;sel, ~IaisomH•nvP-f'1;le 

kac 1:c:ial vagy e1es kanállal irtatott ki. mint hefejezi) miitét él még gyaun. nnk mntntknzú ré~zPk kiirtá
~ára. Így alkalmaztatott l'al'C'iuoma e11ilheliale, ,;arí'oma i>s a11g1oma c:n"erunsnm ~!lr.leihe11 . 

.\. l!'folyas •Íllahihnn vévP igen jií, l:íz is mérsékelt, e: ak ebii napokhan mntntk01.ot L. .\ selil>r•n 
rencl~sell "lt>nk snrjadzrís állt he, ~így a lriterje1lt a11.vag,·es1.t~ ég is .iú rC' zhen pótoltafott Tú1qul1ís, 1111-

clön minden kóro" elbívolithaM voH. még hu..;szahb irlö után "í'lU 111ntn.tkozott. 
~- <: r o .... z .\.1 h e r t tr .. a 11agy\árach ~zemg~·ógy-intézet főono~n .J z uj ti o u s :r. li 1 ii L te k 

'z e m l o h j á r cí l n P p ... z P r ü ok t :t t ;Í · '1. ii l e<; z. n i.i k sz :i m ara - cimíl mnnk:íiiít Ul11ta.~ju. 111• a 
~1.a kosztá1 vunk . 

• 1. :\l .t t hé D () 111 n k o focr"'or\os: a) e(~y :>~ .~"e" 1rn1fo1J'\'áro--t mntat lw, kiuc•k miJHlkét fehi; 
~ . o. C'· 

á}ksontja \;}any-111érgezé folytán meg-.zn\ll"O<lott: l1 ..;znva l'PSZPk c}tCÍvolításn é-.. javulás llblu mftkép-
}ette} pótnltn a hiiínyt: 

li) ;>~ éves g~·nfa"'yári mnnká t. kin~] ngyauily ok folybín ai also <íllcsont hal fel1• szuvnsoclott 

mi>g. 111ely11ek P.1t;ívo1füt'a után a hiány ·zintén miiképlettel pótoHatott; 

e) eg~· :J11 ch-e~ ló\a uti siuigazitót. ki u.rnlajakka1 és fork;tstorokkal sziilef ett: a kew1:ny ~s lágy 
-.:zajpa<l teljes nyíhisiivaL a bal mrt zöfogak hiáuyával é az U'\llla két részre oszla.sával. \ uyil:í-: a k<
mens ..;zájpadlií..,cm nlJtnrator által, a hiányzó togak müfogak <Ílta], .;, a két l't>SZl'e o~zlott llj'P.]V1'"ü.i> lllOZ

géknuy urnln által pótoHatott. 
-1. I' „ f z La .i o tr az o r g a u tin - k il t és r öl értc>ke1ik. l.emulatva ;uurnk ulkttlwnz;í~n mdrl

ját, java11nt.1it é-. eWuyeit. '\ égül egy kiit~ t mutat he, mely C'Zoml.Mré~m·l W>lt nlltalmaz;í„Jiau, é. "'"Y 
férfit \ezd elö. kinél a johh térd.=u izloh folytán a köté„ a1knhnaztatott. 

Egyntral egy m~i ik férfi hetegf-!t mutat· be. kinél a hii\"elyk ficama a kh-kijz,~p · 1111i fPjP-csrur•k 
t(irésével ritk~íhb a1ukhau -.zövöd \"f' fnnln1t c:lö, é · kiue1 a YégzP.tt c-:.onkohí · uhín a hiivi=>l,rk f1>ljl's hasz ... 
nálhatósága lépett fel. 

S . ._ 1k1 1í 'y t"; y n 1 a ID. tanár az a n ti e p ti <> 11 .; gy ó gy e l.i :i rá s r ,) l h ;Í) y '' g m t1 t ,~ t
n él é1tekezik. Töhl1 év 1íta ta1m zta]tc1. ho!!v hálvu,.,. mütétein,fl a t.ryógvnlif, arauva keclvPzól1h téle:n . • n o • , 

mint nyárou. Okát fercözé hen kere„i . .; ... azért auti ... epticus P.ljtirácrt alkalmazott ujahh11n ;~ 0 lt01·s;1>-spray 
mellett. Bero;:epegteté„ül hor'u'a~ atropint ha-.zu;í1. .\z PrF>clm.;ny nly kPclvezö. hogy 1i hú alatt 1) mütét
nél e ak 1 ke1h-ez<'itlen ]efnlyá i e et volt é-.zJelhPtÖ. 
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"· Ll11l1k h1•J\•lt 1111, l1t1~\ 1\ u \ 11 r ,l 11 t. 1 t (1111111 n "IH 1111 J m 111lr11 111l1 11 tA t, 111 1 

:wl.l\l(•„1•l,11t•l, 111 lt•i•• " t• 11t 1111, 111n 11 " I .! 111'111 or it•lll• 1) t 1 11 Í"liJll l11•11111tul 111. 
Cln ••111h•h• t 1Hlot1111Mil H h•t d 1. 

\ 11 t 11 1 1 • U 1 " ? " ~ "'. t 11 1 ro k 1 n1 • l 1' 1 f, 1. 

Nini 'f1ln„1.e 11u1u' 1 hner.ro1.nlol~. 

hwu 

lt 1 IJ- 111. 

/.1 ur~ 1 1 

pr 1. 

Ö\! tkt -

\l 1hrottnk n rnn1 un1011 rnrt• lt t mn ko m u b.m e llmt ar 1 t 11\ 

B u k o :"' n u ,l í1 r tr. • rt• k• 7.t•„1• • :\ P HJU liu-1 •}1> th• rrnr .mt• r lkl'plettk kiirt•-

ára• •1mmel <! ~ • z t •• r J t• ti 1· lm t• 111• 11, hu ... oulok• l l'll 
i k 1 o y h) u la mwq11tn111r • lúnd.1 1 ~Anti t'l'ti~u„ 1 IJ 1r 1 h lho rm 1tctu ·1· ,·m11u1•) t' g e 

te r j e ll e 1 m t' h 1• u. V•·gr• 



P e t 7. Lajos tr. értekezé. e „.Az organtin-ki>té. rö1 és hekg hemutatá a · kivonat ha n a na!?:y
g,villés évkönyvéhc fehétes ·ék. 

Bt1dapc tP11, 1870. szep temlJer 1-éu. 

D r. Dolf ii?f/f'r G-yuln, 

Dr. Rf>tzel} Imre, 
szakl1izott111'Í11) i t l!!Ok. 

a).] egyzőkönrve 5 <,.; ' 

Dr. Batizfa/l',11 ,<Ímue7, 
szakosztályi elnök. 

Dr. Bríron Jónás, 
,.;znko.;;zt ll~ l je~ zo. 

a kö.ze[1é:s.:sry1. f.fme:J!JÓ[J,IJÚs::i és kórbonctani s rokoszMly J8; 'J-il~ <Htf/U. ztus ..t[J-c'.11 ln !'folt 1ilést'11el.'. 

Jelen voltak: Dr. Ihtidalvy ámnel, Dr. Bódogh A1hert, Dr. Bo1emann Gvnla, Dr. ( 'h' 1.er Kor
nél, Dr. Deutsch Mór. Dr. Dnhay Miklól', Dr. Dulácska Héza. Dr. Elisch~r (;yttla, Dr Fromm Pál. Dr. 
G 1ück Ignác, Dr. Ura.ef .János, Dr. Hamary Dániel, Dr. Haubner Rez ö, Dr .. hU'lduy Emil, Dr Kelen 
.József, Dr. Kereszti BP"la, Dr. Kre z Géza, Dr. Leszner Bczső. Dr. Patrubán.r Gergely. Dr. Preisach Lipót, 
Dr. Rózsahegyi Ala.clár, Dr. Rózsay József, Dr. 'as Jstván, Dr. 1 'chwartzel .József, Dr. zéll Lajos, Ih'. 
Tatay Adolf, Ujv<fry Ignác és Dr. Varga Géza. 

1. A szakosztály megalakitá~ával a nagygyülés ré"zérő 1 megbizott f )r. Patrnbán.Y U Prgel) ti ·zli 
föorvo a szaki.Hé t megnyitviin, a zakosztál~· megalaknlt, é peclig akként, hogv eluökéül Dr. l'atrnluin~ 
li-ergelyt egyhangúlag me~vála ztván, jegyzökiil Dr Hól:sahe~_ri Aladár eg,retemi taufü-segéd t'c; Dr • zél1 
Lajo körorvo V<ílas?.tattak. 

2. Elnök a . zép Slámha.n látogatott szukülé t alkalmi he zéddel nyitja meg. mel~ ben kiemeli, 
miszerint a magrnr orvo"ok é' természetvizsgálók ezen osztál\ áuak működé e milr fouto · volt már a 
rnultban is, a kö:r.egész ·égilg,ri törvény mega.lkotá ·a ótu, pedig foutoss:tga még inkább emelkPdrt t 

3. Ezután a szakhizotts~ígba megválasztattak: Dr. Hass L tváu H zti főorvos, Dr Jinnlmer Hezséi 
föorvo~ és Dr. V nrga 1 téza ti 'zti föorvo ; a holnapi o"zl<Uyiilé ·re pedig eg_rhangtílng Hwgvála~úatott. 
elnöktü Dr. -'a s lst.vún. 

4. Dx. Dubay l\Iiklós értekezett „A z e 1 k é u ."ezt e Lé s, mi u t <Í 1ta1á11 o s k ó r-nlc felett. 
A tartalomclúc; előadás, mely az együtte testi é erkölcsi nevelés ·züki:;c?gességének Jumgstí.h onísa mellett 
az iskolákban az egészségtannak előadását szorgalmazrn. uag_y énlcklödc ti keltett. Ugyancsak : 

5. Dr. Duba) ~Iik}ó, javaslatot tett a v('clhimlöoltásnál nz ;illati u.' irk ha ználat.lilak :íllahíno
sí tása irá ut 

A jarnslal igeu élénk eszmec erét indított meg. melyben Dr. Patrubány }ergel,r. Hanlmc1· Rez-.ő, 
Preisach Lipót, Dr. ;-)a ·s Ish-án, Dr. Ulück Igncíc vettek rést.t. 

A '-'Zakosz:Liily e1;en javaslat folytán ltimon<lotla at elnök indítványára. miszerint a himlöoltás 
lehető hátrányai clkerillése végett a. nélkül, hogy a jól szerlett és cou~ervált lmrunuizált nyirk ellt:>u kitn
gást tenne, óhaj tanrlónak veli. hogy al oltá hoz eredeti és 11t>m humanizált tehénhimlÜH) iJ:k vetc · ék, 
hogy különösen zi.lkségesuek tar~ja. hogy a közvonthau ~mn.uri felilgyelct s ellenÖl·11,és mclleH. f'zen 
szilkséglctuek megfelelő intézmény l~tesíltcs~ék. 

6. Dr. Kelcu .József fővárosi ker. orvos kö,·etkezü iudítváuyt tett : Tekintve, lll>g) közcgrsz„ égi 
kalamitásaink Wmege ol.\ nagy, hogy aiokuak bizOil) os sorren tll>en tanulmányoiása é~ orvo.;la,;n. ohaj
tan<lú; tekintve, hog,r ·zaktilé~eink Lárg) a. minclig a vélclle11Ui] függ .. akkor is a mintlen t>gye::; lag által 
clöre nem tannlmányoihutott tárg,,· felett tauulsagos . ~DTakorlnti ha.,.znt'i vita 11em fejlődhetik ki min
,1enkor1 inc1ítváu~ ozia, mi ·zerint már ezen illés által tüz<:'s.;;euek ki a. ,iövö szakülé-: tárg-yaln~arn si.ukkér
clé ek .. azoknak elöachísára ei ·u illeshöl váln:;izta sanak rlöaclók. 

:Jlely in<líLninyl Dr. Dnlcíc.ka Héza fontosnak tart, lllind a közgyülés jih·öjére. mind a közegé z
ségugyre. !': auunk haladéklalan elfogadá át és a .·z<.'rinti müköclé · megkncl ;~Jt hang:'úlroznin, Dr. Ko
níc .J<i1 ... •u•f e~) etC'mi h111ilr, s n nag_rg_vülés elniikrnt'k kihiintö inc1it rányára n ,;zako 1.tál.\ nkk1:11t logadta. 



,1) ho•'Y t étu~:-;ék imlítvan\ <l u;wn-:ila ztnuÍn\'hnz. mi-.zerint li1<ir ~ L J'elen na0•rv0u·)·iilés hahírnzza el, hoctv , . " . e . • w oJ 

mi n<lt>u nagygylilé,re az e liizíi gyiil1~:-:hiil a1, e~~ e" ··z.nko~zhilyok ré zcröl ..;zakkérclé ek ti\zessene k ki 

bírgyahí" "égett. s ezekre külöu t>löad1ík dla..;zh.1 sanak. 
Ezeu ,,.zelleroben elfogatlolt intl ítv;íny a szakbizottságho:t n ta ·íttatik, s a kitüzeuclö kérdé ·ek 

ji\\'ac;latlm hozatala végett, utP.lyhez az imlítv<Íllyozó é" <lr. Dnlúc ka t;éza szintén kikUldcltek. 

1. Elnök elöadja. hogr a lwlnap d. e. • ,~ 1 U-kor tolytatva tar tnudcí zakUlésre kHvetkezö léírg:vak 

vannak hejelent\'l.! : 
1. l\örö'i .Joz ... et : __ 1ul.1lékok a. nrngyarM"':.wgi nemzetisegek ~omatologiájáról. • 
:L l>r. Laufenaner Károly: a) .\ z epilep ·ia ~ · az Ppileptiku' ·lmeb~intalmak kórbouctnuáról ; 

h) ''!!Y koponya heumta tá,a. 
!l Dr. Dnh\t· .... ka c;éza: ~ Lépkürlili loli ~ ... léplob kórbonctani ké~zítm :nye. -
. . :\ ,zako ·zt;.ilyi \\lé;; Dr. Patrnh:iny <~ergel:· eluök1wk az illés tapintatl)' és erélyt>" vezeté:.;éért 

kü.,.zün Pt1•t za Yairnu. bereke-.ztelet t. 

D1. l'atrulJrÍll!J (h 1·qrl11. 
mint dnök. 

h) .J e !! ,. z 11 k ö u Y v • 
._ v " 

IJr. '::fll L rvos. 
s tko;;zt.1ly1 .Jt>g)"zo 

.Eln<ik : Dr. ~a ...... J;;;t\'CÍ11, jeg) zö: lh. '-zdl La1o:-. 
. Jelen \~olt-<tk: Ur .. \ p:nitzky ~:í111lor. J>r. r!oclogh _\llwrt. l >r. Boiln c~ynla. Dr. Bihe' Yiktor, 

l >r. Bu :t:kodtz ~hír. Dr. lluhay ~likló..;. Dr. Dulác ... ka C:ézn. llr PPt1t"d1 ~l•fr. l>r. Chyzer Kornél. Dr. 
Fi-.l·h"r Aclolf. I>r. Gliick lgucíl', Ih-. 1 ~yiirki Lajo..;. Dr . .J~imbor .\ ntal. Dr. Fromm P .íl, Ur. Imre .József, 
l>r .Jmkiuy Emil, Dr. Ilaulm<'r Hezsö, Dr Knních lmre. Ur. Kre'z c;eza. Dr. Laufeuaner Károh. Dr. 
I\P11•11 .Tó:i:s1>f, Dr. Patruh,íny l.~ergt>l), Dr. Preisach Lipót. Dr Ho1 ... ahegy1 .\ latl1ír, Dr. 'a ... -: J,tva111 Dr 

:--1·hwartzel .Juzsef, Dr. • 'zdl Lajos, Ur. \ ,1rga Ueza, Dr. Ye'-l lg11ac. 
1. :\Iult ülé..; jegyzökUnyn~ feloh a-.talv<in, hitele::-íttetett. 
2. Dr. Laufenauer Károly "gjete111i m. tarnir tirteke:lett: „ .\ z e pi 1 t> p · i a é' az I! pi lep ti-

k 11 „ P 1 m e h á n t a l m a k 11 a k k {Í r h n n e t a 11 <t r ó 1. 
~~ZP.ll elöaclá „ élénJ.:ehh vit:ít gerjP:,;1.tett, melyhen Dr. Kre,z 1 ~ et.t. Dr. lJul,u: ka 1 tt'la, Dr. Ji i<;c her, 

Ur. llauhuer, Dr. ~a ....... J .... tnli1. Ur. l~llick Igu:i1·, Dr. Bo zkontz t' " Dr. Parrnbány l{ergely vettek ré~zt, " 
a .... zakosztiíly Dr. DnhÍt>ka 1 ~éza in1Htdny<íra kimondja. mi-,zeri..nt, tekintn· .11. i>pilep:-ia kóroktani t' · 

k1)rh11JH~zta11i meg:lllapÍt;Ís<Íllak wé!!; mincli~ kutahL t:irgyát kt:!pczö állcisát, fdh1vja a :-z.ikiile-: a zak
hizutt-.:íg1)t, hog·y rJ.-ilete.: java ... }nlnt te1:i1• .... z .... z;e11 he, eze11 kén},;, t:mnhmíuyoz:i .... <íra felkérenclö ...;za.kfér
tiakrn nh\'e. Elöadó11 nk pedig a1. clüacl<í"'ért. melyben ·aj<ít tnclományo · kntatá.-aira i;; t<ima-.;zko 1lntt 

kjj 1.üuetct ,..;zan1zott. 
8. Dr. Dn1,1cska heZ<l tartott érlrkeié ·t a. L nkác·fiirclöröl. Kiemeli ezeu fürclöuek terme-.zeti 

kin~scklH·u gazd .1 ... :ígat, meltt111yolja a kis Yö lau és iszapfünlö gyugyercjét, mely két forni · egyetlen a 
maga uemébe11 a Lnkác-:filnlül1eu. l\ilejti , hogy ezek érteke itése Ycgett a mai iclök fokozattahh kívánal
makkal lépnek a tnlajclouos rung<ts ki1wc;t.\r elé. E1eu hel) e 1ű nyilatkozatokkal ki-.ért elüadá fo1) tan a. 
-.zakiilés rut!lhínyolja •l Lnktk. fürdő termé-.zeti kincseit, a bérlőnek tenhen levő intézkedéseit, · szU.ks1~
:,!1''1wk t art.ia a tulajdonos IU. kir. kiucst<ír fi.g! elmét azok értéke-:ít ;sére küvetkf'ZÖ batarozattal fp lhin1i : 

TP.kintethe •Úe a fünlliuek hPreutlez1 -.t . 11ernház<Íst igt~nylö azou ;íllapnt:it. mely nélkül gyóg.r -
hat:í .... :inak .... a hozz:iköti)tt orvo-.i drnkozásnak. telje~en alig fPlelhet meg. uem útéke-.ítheti minden 
tPkintctlwn kiuc-.eit. iclÖ<;zerihn•k vJli a -.zakiilé:- a magyar ki111.:st<ír. miut tul.1j <lono:snak. figyelmét a fell-

t„hh j1•\zPtt állapot lehetö javít:í,ára. ti ·ztl•lettel fi>lhivui. 



GO 

4. Ug)·uncsak Dl'. Duhícc:ikn bernntn~ia a lép kii r i.i 1 i é · lép gy u r m n 1 o h j á n n k honctnui 

készítményét. 
Elnök megkö,zönvén az előadók fáradozását :t . zako ztály huzgó.;;ágát, miután a lcg-közelebhi. 

szalrlilé re elnökül Dr. Bódogh Albert vála ztatott. meg. az i.ilé t bereke zteLte. .Tegyzetle 

Dr. S((s.~ L-;t1:áu 1 Dr. '.!fii Lajos, 

i) J e g )" z ő k ö n y v e 
a közeqészsér1iígy1. clmegyÓ!J!J<ts:..i és kúrLourtaui s::ako.~zlcíf 11 1 ~79-ili h1 s:eptrm7Jf~> l-f.11 fw toti iilf.sének. 

Elnök: Dr. Bó<logh Albert . 
. Jelen voltak: Dr. Bene Hudolf. 1Jr. Bótlogh Alliert, 1Jr. Bolemun U)·ul11. llr Dulnc~ka lh·za, 

Dr. Fromm Pál 1 Dr. Fischer A<lolf1 Dr. Ulück Ignác. Dr. llanhner H.udolf. Dr . .Jurki11y Emil, l)r. Kden 
József, Dr. l{j-::s Ferenc, Dr. Kresz Géza, Dr. Lanfenn.u1>r Károly, Dr. Hoth Fcrcnr, Dr. Hóz~nheg\l 
Aladiir, D1·. Pat.rubáuy Gergely, Dr. Plichta 1 oma, Dr . ._aq, I. tytíu, Dr. 1-.zéll La.io", Dr. rrro-.1.llPr :\lihsa 

é. Dr. Va:rga Héza. 
1. Elnök az ülést megn~·itván, a mult ülés je~yzökönyvC> felolva. tatik. Ajegyzökü11yv l>llc>11 e'.. zre

'étel nem tétetvén, hitelcsíttetett. 
2. Dr. ~zéll Lajo~ zakiilési jegyzö felolrn sa Dr. Imre .Toz ef következő inclítv:in~·nt: 
~Hazánk egész égügyének javítása a valóban égetö kéruést>k közé tai·tozik. Kö:1.g~L1.dasági álla

potaink ismerdc . zomorú volta mellett nagy jelentő ége van miudeu oh- körülménynek. mel~ akár a 
nemzet tagjai vroductivitás ínuk emelése ftltal, akár a nem kamatozó kiad~í ok c:sökkenlé·e altal ezen 

álla1Jotok jarnlá át e zközölheb, mert ezen k<>zga1.dasngi nyere ég i. mét vi s1.ahat az. egyesek, s ez :Htal 
a uernzet jóletcire. De másfelől hizouyo<. az i . hog~- a nemzeti ch1 állami lt:ttinket feu.Y!:'getö tényrzök 
ellenében csupán önmagunk h e n s ö erösité e, a ueruzetnek lllnukára é vc>rseunc képl"sebhc: tétele ~Utal 

emelhettink védő há t,rákat. Jfümélfogva é e végre: telriut.vc. hogr az egészség ügyc:nek mnnkálásiírn, 
ehol 1uagok az állami intézkedések Delli elegendők, mert oly :-:z:ímtalan apró kiiriilmény hai kiizrt, 

melyekre soha emmiféle lörvény ki nem te1:ieszkeclhetik ; t~kintve, hog) a külföld fapasztahisai l'7,erint 
ezen ártalmas körülmények, eg,reselrnek tár aclalmi miikö lé e, a júakamtű, kitartó pc;; r.~kérlö felvila.go
~ítás. tov;íhbú a ,-ri_c;;zonyokhoz alkalmazott tanácsa.dá , n (.;Íl':-.utlalom miucleu rétegén· kiterjedő uéietjaví
tá :lltal meg--zilntethetök, csekély eszközökkel is igeu ungy lrn:-;zuol lt>het temu, tekiutyf' 'egrc. hogy 
ilyen működé· kifejtése e ak az eg_re ek egyértelmii, váll vPlC'Ll igyekezete által lehc>tst~ge~, tehát egyesil
leti uton érhető el : kimondja a magyar orro. ok és termé 'z.etvizsg;llók TI. uag~·g5 iilésének közege ·z:-égi 
szako ztálya. hog_tt egy o r z <Í go s köz egész s l: g ü g' i egy e. ii 1 e t meg a 1k11 t ;i ~ á t . 1..ill, l;_ 

gesnek tartja .. fellrns1.uálván a jelenlegi alkalmat. egy bizottságot küld ki a ten·ezct.nek, ~ a megallrntá~ 
módjait illetli javaslatnak készítése Yégett.' 

Az ezc>u jarnslatra kifejlődött e·zmec:-;erélJeu 1 >r. ,~ass 1. tnín, Dr. Patrnh:íny Ciergcly, JJr. Mzt•ll 
Lajos é. Dr. Tro ztler elvileg az e·zmét mind p~írtolvún 1 a szako~zbíly Dr. 1 'a · lstviín a1,011 ja\ aslalút 
fogadta el, hog,r az inditváu.vt iirömmel foga•lja, R eh-hen o~ztja. cgynttal felkéri Dr. Dnhfr<:]rn { ;pzat e 

kérdé nek fannlmáuy-oz·isám. a :-ajtó ntján megritatás<tra é a jövő nagygyiih• alkiJmarnl j<>lcntéslt=telre 
az iránt, miuö frírsadalmi humani tiku intéz.mén\ ek áltn.l volna a köze1te:sz ég na, e elörr1111ndílandtí, .., ..., ~. 

né'\"e7ete„en lehetne-e é~ miként JHllunk e ce1hól P<Y\ e ' liletPt létesíteni? o . 

:3. lJr. < :Iück Ignár intlítványo1.za, hogy az uj mag_yar hiintE:'tÖ tür'"é".' ko11y\· ~lrtlwlúptl:'f és 
allrnlmáhól tervcztesc:ék oly orvo. -lörvénysze1ci ..,zakmnnka léh•Rítése. illetve mozclitia. sék elő lc~trejötte. 

meh igaz ágszolgáltatá nnk il,\ mócloni c>lösegitésM réloznii. és mP]ynek ~zf>rke. ztésénél <'grs1.erstnind 
fi~yelem fordíttatnék arra, hogr az nem egyetli'tl onyosok. hanem jogászok .ntal i:-; hal-lználhatu legye11. 

Dr. Dulácska liéza. Dr. • 'a.ss Tstv}in. 'l'roqztler é" indítvá11yozó fe1~1.ólalása nt:h1 a szako ·zt:íl.r, 
Dr. Dnlác:: ka intlltV':hiy:íra, elhatározza. hogy C00'Y orvostiirréuyszéki c:zakrnun1rn meo-ira.Msnt a na1:ry 

'. ' ~ 0 

vála«ztm<ÍU~,mk a pályak~rdé~ek kitlizé. éné1 tekintl'tbe \ <'11111 aj ínlja. 



til 

1. FclolWlstatik a 1.nkv:Hu :.drrntn\ jcl1·nté. e a ltozz<Í ll'l:)l'st.ll'll l:tr~\ ah. 1.étH, s clhatiirozlalult. 
a.) Dr. Duha~ l\I. ~Az clkPll.)CZlefrs, mint általános kór-ok" ff'lef f tartott érlekezé. e, !r.kintw· 

t•löadóuak nz tigy fo11tossá!?;~ít mrgi1lc'tii ,1zo11 f'l'lfog:í ·át, mely szr.ri11t llClllt'':lk n l<' ·h kifejles1.lés, lw1w111 
r•n<'l knp<·solathan nz erkülcs1 1wvclés is nlapjnt képe1,i érvrlé,.,c~1H•k, s Pllllek kapc·"all az i .· k o 1iik11 a 11 

az e g é '/, ég t a 11 l' (' 11 cl s Z (' l' CS 1 n 11 t á J' g )' g ,\ á f <~ i (' 1 (~ f Jrn11gs1íJyozza. :11, éYkÜILY\ hc11 \ ' a)1Í 

fe>h·ételr<> melegen ajáultntik. 
h) Dr. Kelen .József indítv:íuyárn ell1nbirn:ttatott: inclffY:Íu) ozó a kiizcgé-.zségiigyi állapot javíhí..;a 

cél,i:iluíl r.f.J....zeri'inek tnlál\'íln. hogy eg.n.'s tárgyak Plözl'te · ta1 nlmiÍil.\' alapj:Ítl kerüljPnck megrilabís 
al:i. i111lítd11yozza ily kcfr.lésrk kitUzését. " azoknak mcgnhitá ·:ít .. \ szakdl.1s;dm:i11Y nHPmény" folytiin a 
szakiilés az iu<lítvcínyt elfogallYa. tekiutPthc ,.éH' az ilv kérdés mr.g,·itabb:inak 11lö. zeri.·égP. ruf'llett létf'zÜ 
ajr\t ,·i-.zouyniukat. c·e1szPríiuc>k találjn eznftal egy igPu fontos, s haz;iuk egé z égiig\ i :illapotát lcg,~g1·

töhlll'11 fe11yc·getij kérdé:- nwg\·itul:í..;:il tiizui ki. r.ryaui--: a cl i p h t h (' 1' j t j s rag á 1,.1. ás i m (l {l 0 z a
t a inak kit u cl á, :ír a. i\gy az ell<'tll' alkalmazanclú egyéintdíi o\ szalnílrok fehlllíta -;fra 11é1.n p)í}zt>lp..; 
taunlnui11,r · hl•szerzeti nclatnk alnpjan tetl·~sék l'li>te1:jesztés. mely1a•k P)ú:ulns~íval l>r. Patruhám 0Pr~<·ly 
fih·iírosi ti ·zh föon o, hizntik meg. 

e) Dr. Laufeuauer Károly t>gyPtemi m. tanár értekPzé..;t•n• ar. <'pilcp~ia cs az epileptikus elnwhiíu
talmnlrnak kórhonclnmíról. hn.forozfatotf: a mely tuclom:ín~ os .. íggal q:1,Prkesúett, és nagy részb<'n iinállrí 
kutntások aln1)iárn fekfrtett érlt>kezé...: az úköuyvhr fp}rrcn1löuck a1'á11ltalik. s ezen felül r;1,en l1ete•r .... é•r 

·' „ . => :"""'I 

okhuii é kch-hondani \iszouyaira 11(.z,·e tnváhbi kutabis e zkéizöl11ci1::;p <· élj:íhcíl fannhnáuytéh·ln• s 
ta11nl111:ínyaik eredményéről a lnulap<' ti uhiu kö,etkezü miísodik ní11clorgyillésc11 jeleutéstétP.ln•, Dr. KP'tli 
Kiírnh· é" Dr. Lanfenaner K:'lroly egyt•temi m tanárok felkéretm·k. 

;,. Ur. Krlen József indíb·ányona. hogy a jövci uagygyiilé" t:írgyai kiizé még a grermekhnlauclú
:-:íg kcnlc."·C i. -rde.;sek lel. "' < l<iad1í ,-,ílnsztn"'CK, nz erre ,·01111.tkoz6 adatok cryi.ijtésé,·el. s V'éleményes 
j :m1 :--l:tttélellel megbizas ·ék. l>r Hass Isi r:ín iud H vány<ira. a ~za koszhíly ki mondja. miszP1;ut az fr..;szP" 

hazni iiu;yft•leket ti :delcttel telhi'Ja. hogy a gyermekhalnudós;íg kér<lé,érP \'n11atkozólag, ... aj:ít hal<Lskii
rlikhen gynjt.;;cnek adatokat,~ e• kl~nh:, a jiivéi nagygyi.ileseu a s:i::nkoszt:ílyhan vitatárgynl kitii?:etik. 

ti. Dr. Patrubány (1ergcly jarnsolja, hogy a magvar orvosok <~s i<'rmc.·zrfriz ~álók eze11tnl HP 

mi111h•u ch·lwu, hanem csak mütcle>u másoclik é~heu lart„anak nnµygyUlést. \ ~zakosztály t•zen ínclítdud 
·t ii.)\'ii nagy~ nlé. re lcitii7lli nj1inlott k1•nlése>k fe1:ieclelme> által i11clokolt11nk veken. pártoMlag n na~.r
\':Hasztmáu) ho'I. terje~zti . 

i . .Jeleu jeg~~züki.inyv hitelt>:-. ítésérel a sznk:o::-ztály I>r. füí<lo~h Al11ert. 1 >r Patrnhány C :eraeh · ,~ .... 
IJ1-. ~as...: lstniu tagt:h·-.akat hizza meg . 

. A szn ko-.zt:í l~· . 1•l11iikenek 1~, .i~~p;i)iuek f:inuloz:í-.ait~rt kfo•zü11ct et -.za Yazniu, m iikii<lt=-..ét 

.l e~~ zett 
fl,. Pnf,·u'1rín11 (,rrv1 /11. 

Dr BMnqli • tlb1 rt. 
, lui.ik. 

Dr • '.:/>// LnJo.„. 
,~a ko,zLí ly1 .i•·rryzö. 

l'Mhiml,iolftí ~1uíl t1:: 1íl/afi n,11111. hr1szmílof1ínal.· 1íltfllríao ~íflí~r1 i nínf. 

T1.„ ;f r.lt sw!.·o.~::túl11 .' 'l':iroll'lj) ... <'lll oha,itnk jelen rii\'id Plöterwszt ~ ... Pmnwl azon tlnr.ÍI'.~ t'é ·zekht· 
11yul11i, mel) et a .acciuatorok és antivact'inatorok lll<Ír eg ·sz kün.' Yt;írn'l - -.. :ij1111 ~ nem i!5en tli :->ziinkr1• 
v;iló kiiuyn<irrá - f~ile:-zteth•k é:-. kihih ít h•Hck anélknl, hogy Ycle un!!Hé-.1.t ak:ír az iigynek. akrír pctlig 
n'l. or,·u,oknak ha-.:.máltak \'ohm. Cnu -.tal ilni. l tényeket. én a jPlcnlcg :lllot l helyzettel k1 '°ánok sz:imot 
vetni. nwl) ... 1.erint az 1 '7t>- ik én \I\ tl. ~Ill. fejez„tp'11ck 9:1-ik szaka-..za hnz:ínkhan :íltaláuos kfit,..le
'l.Ö\'é t~ zi a n~dhimliioltást és e~etleg az ,1.lraolt.íst l:s. E z kiitell·zii tiin • ;n~ . mely elle11 nPkiink. mint 
loyalis honpolgárnkuak véclekeznilnk llP'll lehet 1~ nPm sznlind rnind:ulilig'. iuíg nz érY'5uyhe11 marad. 
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De mikor ugya11azn11 feJezet 96-clik szakac:;za fruyíUi P}járá=-t r1) azon orvo,;ra, ki itt olt.:ís követ
kezté11 káro~ küvetkezm~uyt ~agy VP ·ze1yt hárít a1. oltoncra, akkor komolyan kell m'.!gfontolmwk azt, 
vajjon minö hizto ·ítekaink vannak arra nezve, hogy valamely oltónyirk tel.1ese11 cgészségc•s ,;-; az 
()ltoncra ab~oluh' Yeszt:i} tefon. Ösúnten megyallrn, az, a mit e<ldig az emberi vé<lhimlönyirkríil ténylege
·en tudunk, inkábh a11uak hátranyára, 111int előnyén• v:lll. 

Tudjuk nuJulÜ' eguészt, hogy a nyirk fogamzo képe. sége a bPune álhinclóan elöionlnl<i 111íkl'os
poro11 vaccinac- tol iügg; hog_r midöu a mikro~occusok ezen faja a n3;rkhen elhal C:s homla ·uak indul, 
e.· awrnk daciíra - mit mellesleg momlva e aki· gyakorlott g1frcsövé,_z képe· felismerni - oltásrn le~z 
ha. ználva, az a kifrjlödö himlő mellett orlJáucos 1~s septilrns folyanmtokat iaéz elél: hogy a mikro -
porouok hosszas allás után •egleg eltünuek a ll\ irkból. é. olyaukor a:t. egé:zeu dvf'. 1.li fogamza ·.i. k..=pe -
'eg~t: ma. res:t.t i ·mét tntljnk, hog.'· a l1sztn 1•gész~ége · és :írhlmas uyirk kiizött l'Cmrui könnyen 
felismerlletö különL ég ueru 1ét ezi.k: hogy az örHklöH hujukorhnu, mely 11éh11 e ·ak a 1 :»-1 ti-ik 
életevben. söt ké:öhh is le z általunk feli"merhelövé. a ~zc1n·e<lö egyénhöl vett uyirk. mely n teljesen 
egész ·ége ·töl se111 makro copice, . em górcsi>i1eg nem különbözik, egész t~ges szervez"! he nltva, abban a 
t.mjakorl elöidczni kepes; hogy Hei'ís tr. koppenhagai on o ·nak 'aj át. g) ermckéu ,. · má okuu tett 
ki érletek alapjnu megg) <lzi'.iJn.1 \'olt alkalma. arról, uú zerint u gfirrelyes. tllPlÖleg lfü1öv1.:.;;ze„ t·gyé
uekböl vett nyirk a1. oltoncban ugyanezen kórokat elöiclé:li. min] pe<lig a görve1y<-': nlkat a ~:P ermekkor 
nem mimleu i1löszak~íbm1 i'merhetö fel. ismét ut>m áll mcíilnnkban ma_gnnkat azon vc zely Pllcn alaposan 
\'édeni. 

'rekinb·e m:ír ruo f az flltoncok nagy "7.:Íw1it. a hu:1.:ínkl>an mi11diukál1J, zaponHló bnjakórt é~ 
gorvelykurf. nz :mínyla~ rih'i1l idiiközt, melyben az olbí · történik, és az orvwok ~ 1·kély ;~t,ímát. kikre 
ni hiv.italhól l1izn1 ,·a11 1 imphcih• az kii\ Ptkezik a mnnclotr 1kh61. hogy uekiink orvn oknak ah ·olntP nem 
iíll mríllnnl~lmn az ülczett l<'ikk 9!l-ik ~zaka z:íuak eleget tenni auélkiil. hogy a le;t)rnlosahh eljárá" 
dac;íra i..; a flli-1k szakn zlmn fo!5lalt fenyítő elj~ínís v ':o-:t.t!lyt•i ellL•n mnguukat meg,•é1ljiik. rnsry a mi m;g 
a11rnil is ro~zal1b, hof.!v n. ht>nltotla.L e. etlc...,. a fertőzés, ·öt ellmlns ve::;ze1vének ki ue fo•rviik. 

t..JtJ 0 • • 

Ezen t1•11yPkkel szewheu egye<liili mrntiicszki1ziil úgy n.1. oltoul'nk, mint uz oltók n;,_zéröl az ;ílla-
tokliol nyert 'cdhitnWnyírkot kell eli merünk, s et.l nmüil iukáhl1, llli\·el kii-;érl1•ti1Pg lw van hizo11yítva. 
hn~\" i) az egyi>diili majmot kiYéve u lmja.kiír <íllatrn "gy1l1f aliíu át nem oltható: '..!) l1t>teg dlntou a 
"'clhimlú nem fr..ilötlik k1; ~~) kóros miuö.-tJgii 11 frk ir<int nz :illatok egyliltalá11 w~m fogek1111pk, mint 
már említém, az eg;ediih majm1ll kivéve; 4) c:tati tikailag hl' rnn hizonyítrn. hngy a'l. :illntokb1íl nyert 
urirk Pmherekne1 nngyohh ~édó kepc,:-:é~gel hir az emberi hüulii ellen. mint az t•mhi>n•kböl nyert. é.- oly 
ok nemzellck :iltal elerötl1•11í1ett nyirk: ->) .1z <il1:iti uyirknek "ét.•Te nzon meghe<' .... tllh••tleu elöuye •an. 

hogy wt barmikor es ti>l"Zés z1trinti me1m_yi 'c~hP11 tennelht>tjiik. 
Ezekhöl l'nl) ólag iudíh nnyoznni, horty : 

.J„}euhe kin 1. szako-.::1.blly hat-íroza.tilag, miszt>rinl védhimlöolta .... ra nz tllat11kh1íl lt'rmell 11yirkot 
alknlm1t~auhnak, jobhuak ~ · kii\etl'-nméuyeilu~n az nltonc 1•ge z;..;1-'gere elönyösehhuek t11rtjn. miért i-: 
hel_ye 'li, ha H 111. k. h<•lllgymiui ter mint it legfol~öbh közcg~sz.cgi közeg odnhni, hog, nz }, 'il}. evi 
XI\y. tcikk XJII. fojc1.rh·nek nn. szaknsznbol kii'nh oln.cv himH\nyirkterm~Jé..;n:• o k1·llli :;rnkertöi , rzete. • 0 ~ 

mP.11Ptl tilhdolrnt haszuallnt. 11emkUHinlw11, ho1r'' hn. a mco-lc\·Ü ilv ma<„1\uilüezctckl•t hnthn1ós t>l'kok1>i 
~ ~ • b 

11.írtfogn-.lmn, eshPtc'.l}eg :íllmni .;;egei\ heu ré zesíh. végre. hou·y nz álhti \'éllhimliinvirktnmcle t \lu-y ,, - e. • Ow 

l'-ii:111011thn11. mint n, rnrnsokhau és fahukhnn alln.lnnositn11i i«•vt.~k,zik. 
'=>• 

Krlt Bmlnpe.;;t, aug. h1íhan 1 7!1. l > n bn y )hkM tr. 

'J'r.f.'(ult?f C~ '_ 1tktif(.-. 1 

\ ti1rvé11vs1.éki ol'\ ostrin orvos-termé„z1•tt•ulmn1Íl1Ji tnutétt>lP.k ti.lrvém kezési cé}okm Yald nlkal
wazasat targya1Ja. Ez .1ltal. t. sznkitl ~,, 1•}(i rnn il'nt azon nt. lllt'lJ t:'ll ezen tn11uak hu1ad11i kell. hn 11 m~1ld.} 

.·pi>1'11la.tio r:ídját mngatú1 t>l aknrjn. téríteni: mert rulumint 111•rn ~0111lollrntti, hogv nrnis g\Ó•"ykezelhe ·cu 
a nélkiil, hngy n '>'l.Pl'Pk Pgy b1iou) os hi>t1·g ·~gl'l' N1ultko1.0 g-rngyhnlnnyát iw ísme1:i„· 11g~ lehet<'t1e1111ek 
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ta1'l.om. hogy tör"éuysléki urro hirnbi,úuak kellöleg megfelelhetne, ha a jog, Wn·fny és i~az ágszu}g;ll-
1 at;i ... saj;it . zakcrníjára vouatkozó ré·<t.ét uem ismerné. 

II:mfok a hiintetö igazság-;zolg:íltat<í. terén epochali::., el<>tl)(•' 1igó halaclá,;t tell. mert UI. f'Ytiz1•
d1•k 1íta bipl:ilt remén) megrnló nlt. a biiutetüWnény szentesítést u~ ert. ~ így e ·aki-. rfrricl iclö kerdé ... 1• 

az, vaiion runPk hat:ílybalépte mikor Je,zP11 fogam1to ·ítva. Ha uz Nldigi ingatag alap. melyre n hi.iuh'li; 
i•raz:á•Y,.,zr1l•ráltat~í:- fektetve volt. tal.tn ment é"ii.l . zol

0
a;ilhatotl ellenhqPs nr"o'i el1"árásnnk alkalmaz:b:í-o 0 - ... 

nál. 1•zen cfü·erge11s eljiírást .ic'lz<'fl tön-ény éldheléptc ubín. ::-aját on·o ·i rPputaliónk érdekéhen. h>ht>tií-
h·" keriilni kellf'nr. ~ziik,tfg'<"·UPk l:itn;iru teh:ít. hogy olr on·o tiin·ém sze1ci ,zakmnnka léte~ít{> .... r t rrrez
tc·tnék. illefre eunek lélrejlitte elösegílletuék. mely a ,z('utesitett magyar hüutetötön t·urt 'Zem P)1itt 
tatlYa. iaaz,:íg-„zo]ctált~ttá .... nnk ih- mó1lo11i Pló .... ecríté. ét télozu:í. é:- nrnh nek szerkesztési•ur.1 e

0
cq·szcr ... m:w1 

0 ........ ... ~ . 

fi!.!,\'elcm forrlHtnt11e'k arra. hogy l 'Z nem Pg~·p1lül m·"o. ok. hanrm jo~á zok á1ta1 1 • buszmí111atrl leg' e11. 

Bmlape-.tc•n. 1 7fl. ,zPptt>mher l-é>11. 
J> J Oltill. lf/Urír. 

ker. torn:•ny„v· ki on·o, 

2. Gyógyszerészi szakosztály jegyzőkönyve : 

.1 e g r z 0 k 0 11 y ,. 

tr lll lU/lf(f1' on·osn/~ ,~.:; lrrm;.,.:;~r'ft iZ~[jCÍ{rí/. \S-il. 110f/!l!J!fitlh5c [J!/~[jys-:r1f.~zcfi s.:al."OSzfríl11cíuu/. 1 /.'J-il.· />1• 

rtll:fll ·'::tu ·' .JO-<Í 11 la rfoft !l!/iil ,~~/rul. 

folcu rnltak : Kis' h.1roly. Fan Pr Aulnl. Frnm L lnin. \\Tlas„ek Ede. Bgre :':\ He1sö. Urb:íu .J,;
z:-1.: 1. • ltnpa c.:.yfü'~ff· l>r Jar111n\ <n nla. ~Ioluár .f :rno és Hohrlmch Auta1, Budapest; Bolemanu Ecl '. Lérn: 
H 11z„1q ay l\Itíty:ís. racl: !\atomi. Zsigmond, Kecskemét; Dr. Iliue7. Uyörgy, Koloz vár; Trajiiuovits \ o•o„
f ou. i"arkacl; Uamauf ' iln111~. feJ,üeör. Kölluer Lurincz, J~ger: 'l'mU<Í-.s\ Károly, DeLre<:1.e11 es fu ...... l 'e-
rc1u·. • zeglrnlom µ;) t)gyszcré.~zPk. 

1. .\ uagyg) iih· .... ;ílta.l a szakoszt:Hy ,·c:r.etése\·el mPgbizott Egr<> · ~ Hezsö a megjelent kartár:-;akat 
füh·öziJlnfo. eluök\"iih1':r.l<isra hi,·ja fel. gluükiil eg.' haugúlag Egre S\ Hczsii mcgnllasztutik. 

:.!. Elnijk a zakgyülé .... t megn; itottuak uyilváuítju, s jeg) :r.ök e· zakváh1sztm:Íl\\ i tagok vál.t,z
t~i„;íra felhirja. Jcgyzükül Dr . .Jánuay Oyula és Hohrhach .\utal. ::-zak\ ála,zhuányi tagoknl Hoh•ruann 
Erlt·. 'l'raj:ínnrit .\.goston é„ :\Iolmír .Jiíuos \:ilasztalnak. 

~l .• \z :iltal:i,1111 rnagyarorsz:ígi gyó!!y zeré ... z - c·gylet mult é\'Í küzgyl\lt!sének azon haláro:1.a.ta 
folytiiu, mely z1:riut az l'"·ylet t~Yi jövedelmének 1Cl 0 11-ja lókésít t~s ék azon célból, hogy majcla11 auuak 
kaurnb1i - !.!VÓgy,zerl-„zl·ti szakmunkák lPforclitá .... a. illetole!! meg-ir:ís;frn. továhh;í crn:ío-,•szereszeti inilva-,,, _... . . ...~ ...,. o . ... 

k~nlé:-ek megoltl:ísnra fnrdílta ....... a11ak - •z. é' heu az el ·ö ll-pé::; m:ír megtörtént; mi'vel azouhan ily töke 
ij ... :-z11takarít<ísn löl1h id(it igény(•}, E~ressy lfoz:ö iudílv:iuya. hogy alak-1ttassék a már fc1111:illó nn·osi t~„ 

termes7.cttmlom:í11yi könp·kindó t~ír.;n]at miut-ijár.t mn.g~·ar f,~·figysn•részi ki)nyvkia.dó vállalat. (>gyhang1í
lu0cr Pl f'oar·atl Intik. s az ala1,,...za h;íh ok ki1ln] 1J'nzns;f "a 1 :tz orszá1>·os !!'YÓ"V zeré~z-ecrvlet kiiz1lont i icrnz<Ta f 1í-

• ~ l""' < I• ~' 0 ""'"' ~ 

... ;\ga megbirntik. 

·L Elnök felhívja Tr.ijá1111\'its .1\go ·f11u, sarlrncli ~yóg\-.Zl•ré-.zl he>jeleutell értekeréc:éuek clöa1hí-
1íra. 'rra1·:Íuovits \1roston ur a h i 11 e rr Jl i 11 e ~ k k 1~ r 111> s 1~ n 1• J, m e <Tol 1l <l' ;Író 1 értek<>:r.ik. s Pl1i-

• ~ ':> ;:) 

ad;ís:it készi\lék s ;í\mÍ\'i!.l illn ·tnílja. \. -.zako,ztály ezeu t'löad~ist minclve'gig fe zillt figyelemnwl hall-
<TH.ttn. :- tekinb-t• a bírgy foutos"'á~at ... J,(jzha .... zrní iranyát, az évkiiny,·lien leeuclii telvdPln· :\ jiíulja. 

:, \ t>~Hl lh>z ·nya\ ~Iaty:is - 1mir a mnlt évi egyleti kiizgyiil1:, alkalmá,·al tartott t>löndá ... <lt -
n 'a r k l t o 1. é z ii l 1~ k alkalmaz :i :- áról a rhin.1 alkaloidiik tisz.tns~íaiínak meghatároza„ . .íuál. 
~11ha1l c•lfotclá ... lmn folytal,in. 'l azt részhcm kiegészíti A l'PtHlkiviil ,:rilelrn" e1éiacl:ísPrt nlniik Hozsnrn,r 
~I:ítyn' nrnak a szakiil1~s nen:hr.n k(;,ziint•tet moml. s ,1 szakiilé,f hPrP.k<>szti. J r !!yzC' tlc>: 

l!./1rns;:;y Re-::.ú, R(Jlir/md1 ~ l nfrd. 
c:;rnko-ztlíh·i el116k . .~.k.iszt.ih·i jt·~) zo. 
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3. Egyesült ásvány-, föld-, növénytan-, vegytan- és természettani szakosztályok 
jegyzőkönyvei : 

a) J e g .) z ö k ö n .Y v 

tt.Z egycsiilt císvcí11y-füldfrm1. uiiulnytcmi f>s termé~.;;et/(1,17,-l'f'fj!Jf<mi s:~r1kosztréf11 r f.ri f'tllfj. :w-(~J/ fai folt iilésfről· 

J.Iiután az egyes szakosztályok, 11evezetesen nz ~ísv<íny-földtani, a botanikai é.; a természPttau
v~gytani, egy1 nkénli miiködé. l'P számban elég eröqeknek uem áreztt!k magukat. PZPU os1.hflyok szakveze
töi Dr. LZahó .József, Dr , tanh ;\lór és Dr. Jedlik Á.nyo · elhntáro:áák a jelenle'\"Ö tagok liPleegyezésével 
az i>gye ülé„,t. 

Az ilyen moclo11 <'gj e:')ii1t zakok a:t eg' etemi természet tani tauleremhen jöttek összt:>. J eleu voltak: 
a) .1 tcrm/s.:elto11-rc!J!Jfwu s:..rrkosztr(lyból : 
Oszbil~·vezetö: Dr. Je<llik Á.n.1 os, 
Tagok: l\Iontcclégni Dr. AHH:•rt Perenc, Balogh Istnín. Bárcloss~· :Jlihál_r, BekP )lihály. Ilir,ch-

ler i\lór, Kis!--; László, Hozsu; ay i\látyás, Dr. Szily Kálmán, ii. ·sze.·en 9. 
h) .1:- ús1•1í11y- r~:; (blrltani szrtkos.:t<(lybúl · 
:->zak,czetö: Dr .. 'zah6 .Jt)z ·ef. 
Tngok: Ik Bernáth .J1ízspf, (~öttl grnö. Hantken .Jiik ·a, Vr. Koch ..lntal, Dr. J>autoc ek L. ,~ .. 

Rylnir Istdn. :-O:ehafar:t.ik l<'t>reul'. , 'znkács .J ó1;.ief1 'f iiriik .f oz. el, i1 .. sze ·en 10. 
e·) #l 11u1 /uytrwi szal.os.:fiílyl,ól . 

~1.akYPzelíi: Dr. • 'tanh i\lór. 
Tagok: lk :-iehillc>r Z igmontl. Renner ádolf. üsszi>~en :t 

\.. tagok ;;s„zPs sz:tma teh;lt 2~. 
1. A jelenlevii tagok iissz<'inísa nt:iu <l :szakfiiuöki)k Vt' :tt>t,;,..,, alatt m~g\';íJa,ztcntak a ti,ztvi, elök 

acclamatió ;íltal. 

Jlátnis. 

~\.. v;ila. 1.hls ereclméu.ve a kö\"'etkez(i : 
Elnrikiik : 
.\ngnsztns 29-érP : Jl011tedégoi l>r. Afü~·rt Ferenc. 

:30-;í.ra : U1· . • 'zalHí .J úz:-.Pf. 

~zPpteruhPr 1-jt~re : IIm1lkC'11 'Jl]~ a. 

Jeg,rzök a:t. iilésck l-'gnsz tartam:íru : Kchafornik li' •renc :..; Rylnir IstYún. 
~zaiITaJnc;:ztnuínyi tagok: 
rr lf'1·m/ -:r.tfr111-rr1p1tn 11 i s:-rtko' ·:trí.I yok r/ . .;.:-n u7: I>r .. \lhert Fereu e, Dt. ~i1 l v Ktilmán. Roz:-nyay 

r1: 1í~rrmy-r~„; f(;/clfrwi . .;:akos:tríl!f rf.s;lr/i/. lk 'föriik .Tlízscf. Dr. KochAntal. l>r. Bermíth .Józ~.;et~ 
„ „;.,., i1tjfclll1 s:aku~::fctl!J rf>s.:h1il : Or. -,chiller Zs1~mnmL Dr. Feichtinger ~aiHlor. Ill•uuer Adolf. 
2 .. \. szakiilés ih forma mPgalnkulcísn. után i\fonlellégoi ~\.lbert FPrcué elnök 1u· rövill vi,szapil-

lautást \"etett H luclomau.' hnhul.ís;Íra az elmult l~'\"'ekhen. kiE'nH•lte n. magyar or'\"'osok é· tenue„zt'ltudo ok 
vándorgyiiléc:cinPk fonrossúp;iit, de egyszC'rsmind snjnálri.üí,unk ncloti lrifeje;1,é t, hog) c vnudorg üle' oly 
iclöhcu tartidik meg <'7. idén. mikor a középtunodni lau:írok hivatn.lnlrnnl fog,n, mür nem vehetuek részt. 
Ez ;lltal n. tncl01u;i11y a1111yil11t11 karL szenvcll, hogy 117. öregehh tagok azon örömtöl megfosztntnnk, n. ter
mcsz,..ttuilonuínyok il:ialih hnj11okail megismerhetni, a fintahtblmk pedig ilg) tarsnikat ü1h·öz.ölhctni, cs n 
tarsnlás ;iltnl 111n11knlkoll 01srn hnzclítá-.t u~·erni. 

:J. Dr. 1 'lnnh ~lor azon indít '\';iuyt te!':zi, hogy a szakiilcs Pzeu sajualnfa n k:özgyiile" t uclomnsarn 
is hoza -;ék. (Elfogadta.tolt.) 

L Erre fölkéri elniik m· l>r . .Ielllik \n; os tr. urut h1•jcl1•11lt>tt elöndastínak 1.llegiartasal"<l. 
Dr. J <' il 1 i 1\ \ 11 y o ' termés;r.t.>ltndo111:í11yi t>lí:lmlclsa ~ \.. e ~ (i Y e · ,. i 11 a m sz l, 1l t'.i k l ii u e 1>

l a t <t ró L • mdy ;lltal a nllnmu-;sagot nagyohh mcuuyist~gl1e11 lt>lll't össi.eg,rü]leui. mini eg)'1•11lli 11.\~~ ugn 
leydeni pal.u;kokl11íl :íll1í villnlllle}1>pelmel }1>heti-égcs, az.ouf1>liil kisiité kor a n1Jamsz1krn k1Ute~1 tá'\'jn 



n11nyi:-.znr 1rn~ynhli, mi11t nz ug ·111111z11 n t'1•sziilt-.1:gig 1111•gtiiltiitt k1izii11 1:1-{•' \0 illa111tl'l•·p11•·J. n 111c11J1yi 
l''ih'l"• villamszccliilu111ill a l:111l·nl11t. rn~ynttnl l1P11111tat.ta a1, illPIÜ k1~:1.iil1•k1•k1·t Ífl. 

gz,1 11 t•l1h11.í" nz t'J.n't"„i\lt ,..zako-.1.bíl~ ok 1ílt11l kiizt1•lsz1~s. cl fuga1lb1rutt. 
: •. Dr :4 z 1 1 ~ h al 1111i 11 l11•!1•1j1•,..,d eg,\ ÍllllÍhíÍ1n·t a mag ·a1· 01·,·o„11k .~ t1•n111• z1•hiz ~.il1Jk 

\":Í1ulon.~yüh:..,ciJwk U.J.ia''· •n 1•1.~·s1• t1Ír:,!y.íb:rn. nwlyf'f :i . Napi l\iizlii11yl11•11· ki11yo111alui i · kidn 

'l i:;r-trlf $Zako.~dtíly .' 

• \ mn~~ ar on 11 ... ok e. f t'l'llll''Z••t\'Íz..,gríhík 1 7:!-ik ,:,.j 11ng\ !.!~ li1 : ... ,. t>lha t •í roztn, 110~\' rni11d1·11 n 
k1-.zolt>-.rt> vonntkozó i1ulítY:foyt a szukii)J„PkP11 k1•1l tPHni, hogy a1.on •' etlH'n. h.1 az i111lít\'fÍ11) nz Pg•-= z 
na~yg~ iilt· ... re ,·ountkoznt:k, n -.znko :t.fiíl~ i 1•lniik-.eg 1ílhl 1ít{r•t.111llü n kii7.liJ,:,j \':Ílnszhufiu,•hoz, 11yih-áu11 
t;frg\'al1í Y~~l tt. 

E ~znh:ílyhoz tnrtom rnnira11111t 1 111idii11 a t. zuk11„zt:il); „l11iik ,:i..rct fiilkér1•m. 110!.!y .l küv ·tkflzÖ 
in1lítv1i11~ omat mélt.iztn 'ék 1íl f P1111i a kiiziil ;,i \":ÍJ.1,ztrn.í1n hoz. 

1 ll ti í ~ \' i i ll ~· 

n UW!IYW' ort•n ok t, ter111t.,cf'/l11.::!l<íl1ík 1111!/!fffl/iih. t'nrl: 11jj1í :c1 rrz/,r. frfínt. 

'l'ekint••tlH· 'éve. ho•'. az alkoti111í11~ hdyreáJlítft,n iJru. mind n l111lo1111Í11) uq t1ír u1atuuk, a 111. 
rn1l. Xlmd •miát é" a k. m. tcrm1•szet1 u1\01111111yi uh ... ulntot m v '\'t· ki. zulnil) zaUtt ,: 1."n·ezl.'Ü-t uz uj 
iclökuék ,., nj ,; znn)Olrnak me~t1:·l1•löle~ njjlíalnkítntla, l'' ·--nki nz on·c1 ''k e-. tcriu: z1.>h-iz~g1ílok 
llll!!)'~~ iile-.t'i marad Lak me•r n ré·ri, me~ l 11-bül „zrírmnz · alla poutjuknu. 

11 el·.-iut •t lie n•\'t'. hotr\• n mai uarr '•'rlil : ... •k 1' 1·] •u -.zt.•n PZ tlikl,,-•JI l urtekiute1\• t•bb zald ·1·finink 
0.1 ""'t • t:')..,. ' , - .; 

iühh ... Pg"éu •k llll'!.!!!'."'Özlid •-.e -z ·l'iut. fC')adatnknuk. n znktiulom:iu) i müködc ... nek mn1· u m ~·lelnek IlH'''· 

'l\"kiuh:tbe Y ., " h•)\.!y épen ez1"n oknríl fo·~u znkltiil6 niuk kö1.iil ok:m, n kik kül1inh ·n az 
.\kn.dl-minbau, t1'rm1fs1.efhulom1í11 ·i t1ír ... ulatha11 .: ... Ot'TO"'l'''' J, tli1"U ,:1,~11k h11lo1111i'.11yo-. te,·,:k •ny ... é""t fejt•'-
lll'k ki. e 11agyg,·iilú,ckl>t:11 uHit· ré ... zt ... ern , .... z1wk, elnun it·n 1 ho!!y a wko-.zt.ílyi mftköd,: ... , }(·~nl íbb a 
l('nné ... :tetl Ullom:íu yi -.zaklmn. mnj1lu1•m h' ljP~1·n 1Tl!'•rfeill'klil\. 

~lindcz11k1•t ti•ldut "tl•c Y =Ye. i111lít' 11nyoz11m: 
__ \. nuigrn r or\•o ... ok t:, teriu •-.zetv:iz-.gfiluk X.X-ik un~y~,\ illl''l' kl-rjL• ti:il n:t. aliii.Jb küH·f kez „ orrn-.

~" lcn11t!-<zett1111onuÍ11) i -.znktérfinknt arm. ho~~ nH!•' n j ·leu :,. folyhilJ1lll •~!!y ad hoc bizotl ·rín·~rt ala
kuljrurnk. é dolgoz7.aual~ ki . tc1je z-.zeunk a XXI. llW') '') nlJ ... ·1. '!!~ i11clokolt jnyn lat-0 . a llfi!!' rylil ;_ 
"'l'k ujj.1 ... z •ni>zé-.e irrí 11 t. ú~ mint h"ti\n~utlLN1 a kiivC't kt•z1i ... zakí"rfiaknt : 

J1r. Hnlogh 1\almaut, u~ . • nn•u-.i lletilnv · zerkC' ztöj :t: Dr. Iluliic.-kn •h~zút. nz riUnudó központi 
hizott ... a!,! j ~yzö.kt: llr. b. EiHvö Ll1rarnfot. a m. tud .• \ kncl. tenné ... zt'ttud. bizo l3á•~cíunk •Jöndóját; 
l>r. Fotlor Józ-ei ~)t•t1•mi tnuúrl: rriYaJd ... zky .TttllO"t. a Ill. lll'lllZ. ~hl?.t'Ulll ür~t: 1'r. llu~~nld Lnjo-.t, n 
ru. tull .. Akad. tenné zcttud. hi1.ott 11gtiuak rlnökct; Dr. Hir ·hlcr I~nnrot. az on o,.,-egyl t luökét: Het
m1111 Ott<it a _rl\mu1•::;zt•trnjzi fiizt•tek · ... z,~rkt.• ... zt&jL•t: Jnk"y Hd1H, a • l•öl1ltaui KiizW11) - ... zPrkc ... ztöjé ; 
l >r. J uráll) i Lajo,.., •"'~) t ·1 i tan1irL; f> r. 1\oranyi r'ri!!ye,.,, 1~nl •111i tn111írt: llr. Korn<> .Júz,..ef1•t, a .X.X. 
11ugygyiilés r.111iikét : 1 >r l\n llll'l' .J1Jz,pf :':íutlort. a m. uemz. )l uz11 um l'1n~t : Kric,eh .láuo-. mlÍi:~;.! et emi 
t.111r4rt : D1 h.nrf z Cu ... 1.t„,ut. .t XX. rni•tygyiil~ ... titl,árát: l•r. Lc11i.!y1•l B1•la •'!!Yí'l•·mi tnu:írt: J>r. Lt·nho-.. 
... ~k .Túz ... ef eg cll•mi tau:irt: lJr . .l\largcí 'J1ivfillar 1.:g) etcmi fa111írt; 01 \larku ... ,w ... zky Lnjo-.t. az .Orv1ri 
fli>tilap · :-zerkP zttijét: Dr. i\Iihalkodd1 i:lrlll eg) 'lt!11ti tmwrt; 1>1 '\1 ntltYirh K~irolyt, az allandú kfü
ponti hizott"ág r•lni:ik •t: Pa ... zlay ... zk) ,J óz ... ef >t. a . 'I l'rlllé"zeltu1l. l\öuvu: - -.zerke ... ztüjct: Dr. l'oor hur{t. 
a _l,fyógpí ... zat · . zerkt•,ztöil't: l>r. Hé1•z1·i Imrét~ nz Jln'o-.-E•r)lct· titk1mH: l>r. :-0:.n \l '1i ·ot. n XX. 
uagygyiilús titkúrcit : IJr • 1 hem l <; ui1lót. az or .... z. mer •11roloziai intJzt•t i!.rnzgnhíjiit ; l h .... 1li!í ._Tóz-. 1•fot 

a m. nul. Akad. Hl. osztahauak titk:írát: :'z.toczek .lúz ... eC·t. nm. tud .• \kntl. III. o. zt.u\,th.lk elnökét: 
~ . 

llr. Than Károlyt. a kir. m. tt>rm. h11l. t:Íl'<:, elnük~t : I>r. \Y nrthn Vittel' müeg: Ptt>mi tnu:irt. 

~ 'I Júílmtin. 
, m. on e ti:r1 • '„ ~· XX. nng) gyűl\.' 1•11f'k tngjn. 



tit) 

6. Hir.., e hl~ r ~I 6 r indítv.íuyozza, hogy tiize sék ki ynílyailij a hudai ke, erüforrasok verr)
tani megviz gálására nezYe. Pályadíj lenne 100 darab nrnm , mely ü~szeg grüjté iilbil lenne> ös ~e ho
zandó; a gyüjtést imlihcinyo?.<.Í megkezdi 25 darab a.raun1yal. 

I 11 d í t , . fl u y 

a h/trl a i ke.~edi SÓR-for rri.so!. ii!J!/17JcH. 

A hudai ke:sen'lviz-források tudomán) os, kimerítő vizsgálata ·e1jáhól szii.kséges és idöszerintiut>k 
tartom. hogy ezeu igen tisztelt uagygyülés il1ei együttléte alkalmával ezen ininyhnn p~llynk~nlé. t tüzzön 
ki, mel)nek közelebbi mc ghatározása a természettudományi é. vegytani ti ztelt :-zako ... zlnlyrn hiza:-- ·ék. 

, 'zükségesnek tartom, ezen resz1·ehajlatlan ol<lu1ról megejtendő l"Ízl)galatot az okból, mc>rl nohn 
egye· tökélete::;, ré~~bcn elavult vegyelemzések s orvo. i vélemények leteznek is. elött 'lll 10 t~YC's gynkor-

1 atomból i merete .. mi ·zerint n forrá -tulajdonosok ily muukulatokat üzleti érdckhiH hn,il:ttunk n;grt>, :1 

miböl a tudománynak kevés vagy semmi haszna nincs. 
:Mint a lfel'encz-.J ózsef budai kesen'.lviz- fon ásuak tulajdonosa tehát határozottau n. nwlll'tl vagynl,. 
Ejte~Rék meg az összes budai forráste l epek szigorú és részrehn.jlut

I a n t u d o m á JJ .v o s v i z s g ti 1 a t a. 
?11int j avaslatLcvö indítványozom: 
1. Hogy pály<ízók minden ujalih adat felhasználása mellett éinálló kutatá olrnt tegyenek, lehető

leg a tudomá11y minden irányában. 
2. Hogy forrá tulajdonos-társam fe]szóHtaucló volna, ezen tudománya· munkálatokat. mín<leu 

tölök kitelhetö módon gyámolítani, különösen pedig a pályázóknak a forrá:qvizek szaha<l merítését, a 
forrá~okhoz való hozzáférheté t megengedni. 

3. Hogy szúz aranyra rugó pályadíj tüze"sék ki. A kitilzendö kérdés megha.tarozása. köriilirá. a. 
és egyéb módozata egy 3, e zakiüés kebeléböl váln ·ztandó tagból álló hizottmányra h1znssék, melyhe 
még az orvosi szakülés is 3 tngot választand. sőt ha szUksége:snek találtatik, ezr>n iudit,v:iny előlegP-s 

tárgyalás és ve1eményadás végett az orvosi szakosztálynak küldessc1r át . 
..J.. Magam pedig megnyitom az aláll:áRt ezennel ~5 aranynyaL 
5. Ezen indítv:ínyom a természettani és vegyLnui szakosztál.r által a köz illési v:íln~ztmán) hoz 

téte, se1r át. 
Kelt Budape. ten, 1879. augusztus hó 29-én. ll1r;;rliler Jllór. 

a Fcrencz-J,5zsef kesoriivii·l'orrn:i lulnjdonosa. 

Dr. ::.; zab ó .J . indítványozza, hogy az osztály 2-chk é~ 3-dik zakülése az eg) etemi ásván)~aui 
intézet helyi,égeihen (Egyetem I. em.) tartassék meg. (Elfogadtatik.) 

Fa u s e r A n t a 1 meghivja a jelenlevőket i meretes csinos ásvány-gyüjteméuyének megteki.u
té'ére, Királv-utca .H) sz .. a meghivás köszönettel elfogadtatik, és a megtekiuté · ideje mai nap a. 11. !j 

óráJ:a határoztatik meg. 
:Jiiu<lkét iudítviíny a központi választmányhoz nzznl tétetik át. hogy Hirschler ~Ior indítváuyút 

még az orvo~i !<Zako~zbílynúl is ki•ánná tárgya.ltatui, mi fölött határozni azouhnn a központi v<ilasztmánj 
jogköréhez tartozik. 

Az elnök bezárja az ülést. 

Bejelentett elöadá ·ok. 

Ha n t k e n Mi k' a : „A budai kozetekböl ké. zített vékouy<':fr zolatok fényképeinek bem nta.tá:m. • 
Dr. Pa n t o e~ e k L. Y.: • luarccsi~zolatok é .... henuök nagy mozg6 lihellák ásványokkal. · (Ma

riposa California.) 
Dr. Albut Ferenc. Scha(anil.· Perr.11c. 

kir. tan., mint szakg) ülé-i elnök. R11Mr Lc;t1ún. 



h) .J e g y z ö k ö n .r Y 

a.: ''!JYf!.::;iilf ti;..níny-{<ildlrwi. niirhiylm11 r;:, lermés;f'ffan-ce[/ljf<w6 . ..,:.Hkns:frÍff/ 1·rtf ru:;tmrí111/rÍnrtk f. év1 rwq . 

. 'JU-tín d. "· fctrfott iilrsfrol . 

.Jelen voltak: 
~Ionteclé0croi Dr. Alhert. elnök. a két titkár tis a vála~zhnánvi t;v1ok. 

, ~ 0 

1. Az elnök megnyitv<Ín az i.ilé:.t. Dr . .Jedlik .Anyos tr. nr tn<l. crtPkezé~ét a jövő évkiinyvbe fel-

n~retui óhajtja. 
Elfogadtuti.k . 

.!. A hPj<>leutett értekeze.-ek felolva á~a után. közülök a mai napra, a következők tiizettPk ki, 11. m. 
1 Roz~nvay :\fa ty a:-. : . Az Eclin. ou-féle villamo · toll hemutatá,a. ~ 

:!. Lg Hantken :\l ik ·a: \ hudai közeiekhöl készített vékonycsiszolatok fényképeinek bemntatá. a. " 
l. Dr. 'hlub j Jór : „A ph' topheuologiai megfigyelcsek <'g,vueluiny eredménve. ~ 

1. W 0ltt Gahor : . Eg) nj ercle11i növén~ hcmutata a. -
;,. lJr. Bernáth .T. : .., :\legjeg) zé ek az :iltala ké zítelt t•s ki:illított )Jagrn,ror~zág balneologiai tc~r

képéhez." 
1). Theuuik Ede ré~zéröl. oh-assa ~ehafarzik F.: . A zsatlauyi meteor köhnllása · dmti értekezé t. 
7. Dr. Pantor.~ek L. V.: . QnarC'csiszolatok es hennök mozgu n.H~\ libel11fk: á~,·áuyokk,d. · (Jfan-

pn::.;a Califomia.) 

A töltlii l11!jeleutctt értekl'zések a hétfői (szept. 1.) ,zakiil<!sen tartatnak meg. 
Budapesten. 1 í!I . angn ... ztns 30-:in. 

D 1 S:rtúú ,J/>;8<'/: 
.~mt elniik. 

El n ii k: Dr l"zabó ,Jtíz ef . 

Ryúrí r L..,f i:ci 11, 

„z,1ko•zt.tl_y .1egyzuje 

e) .) e o· \ 'l ő k ö 11 " \ ' 0 • .1 

.Jegy z ö k: :-\chafarzik Ferenc é Rybár htváu. 

Srlur/rtrzil, Frreuc, 

Re u <1 P. tagok. Ro1.~nyay "Jhítyá • Hantken J liksa. Dr. :-;tanb ~lór. \Yolft' Gföor. Dr. Ber
rnith 1 úz ei. Dr. Koeb .\utal. Dr. Pnutocsl'k L. V„ Renner Adolt. l>r Bene Rudolf, Dr. Borba-; Vinc ,„ 
lJr. chiller Zs1gmoud, l>r. Török .József. Beke :\Iiluíly, G()}tl Ernü .. 'zoutagh Tamás. 'zukács .Táz.- 1•f, 
Jlonteclégoi Dr. Al11ert. 

Az e]uiik kihirileti a ma tartandó el1iadá ·ok sorrend1et, a mint az a dla ·ztmányi gyiiléseu lön 
elhatározTa : 

1. Rozsnyay ~l át~ <Í ~ : . Az Edinson-féle vi11amos toll hemutahi a . -
:!. H a n t k e 11 :\I 1 k s a : • A. lmdai közetekböl k1~szítetl \ ékouy e i · zolatok fén.vképein l'k 

bemutatása. -

a. Dr. , 'tau b :\I o r: • . \ phytophaenologiai megligyele ek eg\ neh<iuy eredménye. " 
4. \Volff 1;ahor: . Eg, nj l'heuopodinmfaj Erdcl~·böJ. -

;-, , Dr. Bern <Í t h .T o zs e f: .:\legjegyzések az iiltalam küíllított é:-; készített ~lagyuror~z.íg 
halneologiai térképéhez. " 

Ezen térkPpnek ki ·ehl1 mértékben Yaló kill~ oma.hísa a jö-rö é> ki>uyThen határoztatott el. 
li. ~ c. ha f a r z i k F e r P n e felolva ..,a Themák Ede ré zéröl: • ..A zsadányi meteorköhnllá ·~i t. " 
i. Dr. Pa n t o l' s e k L. \ . : • 1 inarccsi zola.tok és henu iik 11agy moz~ó lihel lák ásv;ín •okka.1 . " 

(Mari110-.a 'alifornia.} 



6 

(Ezen értekezések rövid kivonatai külün jelentésbe foglalva a ~Napi Közlöny" hnsábjaí jelen-
tek meg.) 

Erre az ülés bezáratott. 
Budapesten, 1879. a.ugusztu 30-án. 

Dr. 1 ::abó József. Dr. chafarzik }'erenr. D t·. Rybllr I sttán. 
ruiut elnök szakosztiHp jegyzö jegJ zö. 

dJ .J e g y z ö k ö n y v 
((Z egyesillt á i·cí·ny-fuldtaní. 1~inénytani és fermh:-:cftan-1·egvtrmi ssakof:ztaly ·rálasztmcínyánnl. s;epfemb. 1-én 

8 órakor tartott iilrsfrül. 
Elnök : Dr. zabó J óz ef. 
J elen voltak: a jegyzök és a választmány tagjai. 
I. A jegyzőkönyv felolva ása után változatlanul hitelesíttetett. 
II. Az elnök felszólítja a választmányt. hogy a tartott értekezéseknek az évkönyvhe való felvé

tele iránt határozzon. E tekintetben a választmány határozata a következő: 
1. Rozsnyay Mát.iá : „Az E clin on-féle villamos tollról" szo1ó értekezése, miután ktllön uem 

adatott be, az évkönyvbe nem vétetik fel. 
2. Lg Hantken 1\1iksa: „ Budape t vidékének harmadkori közeteiböl ve1wny csiszo1atok után 

készített fény képei- -röl, valamint 
3. Dr. taub i\Iór: _A phytopheuologin.i megfigyelé ·ek egyneháuy eredményéről „ szóló ér tekezé

sek az év k ön .r vb e v a.ló felvételre aj á n l tat na k. 
.J... \\ olf Károly ur, ki egy uj Chenopodium fajt mutatott be, felkérendő saját észleleteinek üs ze

foglalására. Értekezése, ha a határideig beaclat.ik, szinté u az év k ön y ,~ h e lenn e fel v e e n dö. 
5. Dr. Bernáth .József: „l\1egjegyzé ek az általam készített és kiállított Ma.gyaro1·szág balneo-

1 ogiai térképéhez „ és 
G. rrhemák Ede részéröl chafarzik F. által felolvasott: A zsadányi m f' te o r kő h u 11 ás a 

című értekezések; az el ö 5. alatt megnevezetL értekezés a térképpel, Themák értekezése pedig a jellem
zőbb photographiákkal egyi.ltt, ad a s s a u a k ki az év k ö u J v 1J e n. 

7. Dr. P antocsek L. V. : „ Quarccsiszolatok és bennök nagy mozgó libellak asváuyokkal ·-. miután 
mint lJemutahís a „Napi Közlöny„-ben megjelent. az évkönyvhe uem vétetik: fel. 

UI. A mai szakillésre kitüzött értekezé ek és tárgyak felolvasása után, az értekezések orrendje 
következőleg állapíttatott meg: 

1. Dr. •""lzabó .J. é-; Molnár János: , Pe tmegyében Bugyi é Ócsa határában tett geol. és talajtani 
meghatározá. ok. '" 

2. Dr. Staub J\I. : ~Egy magyarországi erdő a miocen korszakból. · 
3. Dr. Borbás Vince: ~ Iráz puszta növényzete Bihar megyében." 
4. Renner Adolf: , A növények ii.szögbetegségéröl, nevezetesen a kukorica liszögröl (U tila.go 

Maydis)." 
5. Renner Adolf: „Au~-aroz.: r..)1 szövettani é fejlödéstani tekintetben." 
6. ~ 'chafarzik Ferenc: . Lángki~ér1etek mint petrogravhiai módszer. „ 

Erre fog következni: 
7. 'zontagh Tamás indítványa. 
8. Dr. zabó .József indítványa é~ 
9. Dr. Staub Mór kéL iuditványa. 
Az Hlés 83 4-kor rekesztetett be. - Budape<:ten, 1879. zeptember l-én. 

Dr. Szabó J 6zsef. 
a szak" .íla ztmfoy mai nap1 elnöke. 

Rybár István, 
Schafm·zik Ferenr, 

jegyzök. 
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e) .J g y z () k i) 11 y v 

ct:' cq11r~iilt rísní1111-/ulrlta111, 11111'/1111fo11 i fos trrn11~s.:eftr111-1 l'f/l/fr111i sr:rtkos./11'11 szrpt. 1-fn !adott iif,•s!ról. „ „ . • 

Elnök : Ifoutkru :\lik-.a .. legY1.ök : • 'chafartik Ferenc és H\ h•ir htv1i11. 
Tagok: Dr . .'zahó .ltí1.-.ef, Dr. Koch .\utal, ~lo11te1h•goi Dr . . \lbl•r t. Dr. Bernáth .Józ„er, JJr 'taul1 

~li'ír, Dl'. Borb:ís Vinl·e, Dr. Ko\ac' .József elu i>k, Dr . .'rluller Z 1gmo1111. Dr. Tiiriik .Jm:sel. , 'zontagli 
Tn.m:ís. nöltl Ernö. Hcllller .\dolt'. Rolemau Ede. ~znk.H·s .J1usd. Dr. Pantocsek L. \ , Dr. 'clwm:l 

t. uido. Beke 11 • • Dr. Klein (,~uln. 
T. Az elnök kihirdeti a ma tarlautló elÖalla ·ok é-. értekezé-.Pk sorrc11djét. n miut .tz a din zt-

m:Íll) i gyülé,e11 :í1lapítt atott nwg. Enn<.'k értelmében: • 
1. Dr. zabó .T. e" ~Iolnnr .1.: .Pcstmeo·yébt•n Bng,·i é„ <>1· ... 11 lmbfoíhnu tt·tt u·1•01. é' t1ilajt:rni 

ml'i.rhatcí rozií~ok" : 
:!. Dr • 'tnub Jlor : „ l~gy magyaror„zági crdö a 111iocc11 kor:--znkhól - : 
8. Dr. Borlui'i r rnce: .1 níz pnszta UÖVt;ll yzetP Bihm·wpgy1:beu - ; 
4. Heuuer Adolf: .A. niivényi>k U:-.zügheteg ... é~éröl. llt>>ezete:-eu a kukoril'a ihzögról ( lht ilu~o 

í\Ia~ (li ·) • : 
5. He11ne1 Adnlt: .Az a11yaro1.:-níl "zövettaui é" ft>jlö1lé ... ta11i t •kintetlwn-: 
ti. ~chafauik Ferenc: • L:íngki ·értetek mint petrogruphi111 lllUll„ier · címíi. értekezések tar

t. t tu k meg, melyeknek rö\i1l ki rnuntai kiili;u jelen tl!"he foglalva a • X .1 pi Kii zHiuy • hm ábjain fo•t1mk 
me!.!jdeuni 

II. "zo11tu0°·h 'l'am1í-. in<lÍlY1t11rt lerj~szt he a „omo ... köi hn:-altku1> !!0111lozti„a és teutarhi ·n iiuvé-• • .. o. 

he11. Elfogadbttott. é. foganato:-ítií-: n!•,dt a nagydla~ztmríuyhoz áttétct11i hntároztatott. 
LD. l>r . znbó .József iu1líhá11vt tcr1·e,zt be, a nrn!!rnr on·u,11k é:-. termé·zetriz._,,,iJók uurn·crvü-„ • ....... „ O OJO„ 

}é,i kezelé ·ének t.trgyahan. J:Ütcc1HlÖ a közgyiilé. i nagyniln. 1.trniíuyhoz. 
fV l>r. • 'tauh :\lor i111lítníuyoiza. hogy Ul 1illancló J,izotbtíg ezentn] a \"!lndorgyülé~ek i1lejéuek 

uwg:íllapítá-.alléil a. k<izepbmo11ai hm~írok tecrnlöire i ... tekintettt>l legyeu .• \ttétetik a u.agyYála„ztm:ínyho7. . 
. \.z üles \'ége 11 órakor. 

n,· chnfar:il~ Fcl'Ci1C. 

jL•gyzo. 

f) .J e cr \' z éj k ü 11 , . ,. 
e ·' v 

f lan(k"n J/1/. '"• 
eln 

a;- r.gyesiilt cí ·v<:in71-füldfcmi, 1iövínylwzi é' tcrmé.s:r.t-rc!!Ylrmi ~.:uko~:t<íl!f t•cílc1~:tmcín!frimtk ~.:r,pf„mlJer 1-én 
11 1 

! 1íra.kor frtrfott ;;f,~sh·til. 

Elnök: Hantken i\lik-.a. 
J elen voltak: a jegpök 1! ... a Y:ílasL.tmány tagjai. 
I. A jegvzökiinvv fr•lolvastat,án, hitelesíttet.ett. 
II. Az elnök fel zolíl:}a a >ála ·ztmiinrt. hogy a tartott értekezé~ekuek a jö\'Ö é>köny>be való fel

vétele inínt határou;ou .\. dla zhuán Y határozata e tekintetben a. következő: 
1. Dr. , zabo .Jú1. ·ef é-.. i\loln í.r .Jáuos: .Peshnegyéhen Bu~yi é Úc„a hahírábau tett geol. é:

talajtani meghatározá'>ok. • Az évkönyvbe felvétetik. 
2. Dr. 'ta.ub ~Iór: • Egy nu1.gyarorsz<ígi erdö a rnioceu k ursza.kból • című értekezésröl a szerlÖ 

mti-sként rendelkezett. 
3. Dr. Borbá · Ymce: ~ lti.iz pu zta nö""ényzete • Felvétetik. 
4. Renner Adolt : ~A növenyek iiszögheteg égéról. nevelete..;eu a kukorica ü. zógröl (U ~tilage> 

May dis). „ Egé z terjedelmében kiuyomntásra aJáultatott 
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5. Renner Adolf: _Az am·arozs zövettani ,; fejlö1lé. tani tekintetben. · .\. ... clerotinru szöveti 
alkotására vonatkozó rész kinyomntá ra ajá11ltatott. 

6. , chufarzik Ferenc: „Láugkisérletek mint pt?trog1·nl'biai mócl zer. ~ Ki11y01aatá-;ra ajánltatik. 

Bn<lape ten, 1 ' 79. zeptember l-én. 
f~'ilo 

Jlrwtkci1, ..1J1ksa, :3< hn.farzik l 'rrenr., 
titkár. 

flyb1í1 Istrán. 
1•lnúk . 

4. Állat-, élet- és bonctani szakosztály jegyzőkönyvei : 

a) .J e g y z 6 k ö n \' v 

J~gyzc. 

,, 11UlfJ!I'"' orrnsok /;; fcrmr;;.zefriz. fJ<drj/.- XX. uayygyiilt~sc 1íll11f .• élet- Í';-. lioHcl(mi . .;;::ako:o::tr(/!J(Ínol~ t>l;;,u 
:;Z(I f.: ii/ /•e' 1·1j/. 

_\z ulc·i~leut•' eluíik: F1;vahl ... zlry .J :hin · rnuzeun1i úr röncl he,zéclJel i.i<l \"'Üzl~ n„. egyhegyiilt tag<>
knt kik öt a znknsitah- e1nökéuPk e~ybnng1í1a~ meg•;lla,ztothík. E ti ?tet a1elnüki fuuctiójáuál fogva e] 
uem fogadta. így Kr1r:ch J~ino::- taiHÍr lcu egyhnngiílarr eln;jknek kik"1áltTa . .Jegp:öill Dr. Ürley Lá-zhi 

tanársegéd lelt kis7,em1•h e . 

.\z eluiik rö"icl iich-iil,Jö lie,.,.zécle nt1í11 felkérte FriYaltLzk\ .Jauo:-t • H u z :í u k faunájának 
~ y ara p o dá s a a"· u t 6 h b i é' • k h l' n • című értekné ... é11Pk feloh·a;;;á,:íra. Érh•kezt!"ében kiemeli. 
hogy az ntohhi é\"Pkbeu foh ton g~· arnpnlló iroclalom aullak ö~ . 1.e'zPclé. ét -..1.iik ége ... .: te~zi. Fri,aldszky 
J1m·ének ~ .\dntok ~fag_,arország fauu:1jahoz- címii mih·e ótn az irodnloru kiilöuüst>11 a TéhelyröpiiPk: 
rendjét l~arolta föl. Az etuhtt>tl mii m1•gjelt"uése 1ila n TéhelsrGpiiek renclj0 miutegy 600 fait i:-omertecett, 
lliÍllcl o}yaJml, meh ck haZ1tllk fa11U;Íjálm11 e1ldig l'lllC\'P.(}eHPk VOltak. é- miutegy }:! l ,ijnt. rrO\'áhlJá l ' 

rendnek t) új ueméh Pmlíti. melyek haz;ínkra nézve kiilönÖ<:cu a földrajzi elt ljP<lés szclllpoutjaliól fontn
-.ak, melyek küiül t Utttl e"nki"' lmz;iukiurn funlul rlü. <..:zl'P ••rtckPzé ·e vP.gi: 11 t'el,oroljn a .Mag:yarorszag 
P1lcligi tau11;íjtira ''onatkoz1) iro1lalnrnt. 

.A tagoknak -..zitvaz;i-..a a mnukn ki11yo111at.1,;it ,~gyhnuglilag elfnga1lta. 

Ezutan jegyzö l>r. ~forgó 'ffrndar <·~~·Pti>mi huúr kön-tkezö értekczéséc 1)h·.h-..a fel: ~ Uj Deue
Yer-fnjok a. lrndnpe:sti éss a m11gyarorszfigi föuuábau. - .\. Buclnpci::t köriil tahHt fujok he lettek mntat\a. 
Ezen értekezt„„li(\l kittiuik, ho~y a Bnda11e t kih'iil 1'eleule« i ·mert 9 tu1· kifaii] ti h·~··lú-.zör "\Lll'•"Ó :Hta1 

~~w ' 0 • ~ 

e-.zleltetett. Ezen 9 faj kijzii} kl•tt(1 Pgc z ~fogyaror z;ignak fonu:íj;1hnn i~meretlen 'olt. F •loh 1tS1i áhnn a 
fa1'ok röYi1l l1•idsn mollctt azok hiol1wmi YÍ .wndt i · említi \ 1. érteke1.e · nn,1r tetsz~-.f ararott. :- a ]

0

eleu-
• l'."! ... ? • 

\olt tagok uagy ::.nj1.11ilatulrnt fejezték ki nz mínt, ho~\- -:zer.z1i edc:>ket.é'ét nem mljn a jüvü éYi l:Ykiinvr 
rendelkezésér(• 

Ez ubin az 11lniik aj<iul1lt:írn EmiL·h 1 :11sz.Ln nr 1•~yh.mn·tilng wegHlla,..ztatntt .t k11/.\ilé i ,·1\fa,..zt
máuy tugja\ n. 

A ~yiilés nlntt .l'Jmich r.:n~ztn\·, l•'rivahlszk' .Jiiuo~ L'' Krie l'h . l :ino~ lll'llk kn\Ptkt>zt.'i i1tchlván~ai 
fog1ultat lal~ el : 

1. E srnkn„zt.1ly, tngjaiuak <' 'ekély rnltnu:il fo•'nt. holunp ~gve,iil a tt>rlllt•-..zeth1doruányi 
11súálylyal. 

2. KérP:-;,_,;k llll''' a 11agrg\· ifü:, ~ni. kiiz.11 vnln-:ztmnnYn, hoo-,· t'ct\ innlll<dai -:tntiú 1:ff<lek ~h11u 
t'\ '-· · ._,, • ~. ..., '""" „ 

lwlili6 11.\ ujtn ... sék l,e a nagymélto. ng11 '\all:í ... é' ktizokhit~i"'i mim z terheL 

:1 . . \ f'r.lclarnlmlt tnmt:szf'ttn1lmuiínyi znl,n ... zt:íl\'nk h1•h-ett jiiYÜl'~ aln1>itt.1 .... -..t:>k t>i!\' bioloo·iai • ..... ::::> 

~za koszhíly. 
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4. A szako ztályok elnökei s jegyzö1 mindig már a megelőző gyüle en vnla zta sauak meg, hogy 
a zakosztályban elöfordu16 sorrend már jóval előbb meghatároztathassék. 

A !ITülés 10 órakor kezdődött, é~ 1 212 órakor hevégzötlött. 
O· 

A holnapi ülés 1 ~ 10 órakor fog megtartatni az egyetemi központi épület állattaui tantermében. 
Budapesten, 1879. augusztus 29-én. 

b) J e gy z ö k ö n y \ 

D1-. Örlc!J Lúszlú, 
:::zakoszt. Jegyzo. 

r1 magyar orro:.ok f> • .; természefn :s,qc'dók XX. na9ym1iilésc állof-. />/rl- é. bonrtrmi szokosztálytínetk músorl1k 
iilésé ro'7. 

Krisch .J áuo~ az el 6 szakosztál.ri i.ilé- elnöke felbivja a tagokat, hogy az iigyTencl értelmébe11 a 
g~ ülésre uj elnököt válaszszanak, mire egrhaugtí.lag Emich <fu ztáv lett mecrvála"ztva . 

. Jegyző: Dr. Örley Lá zló. 
A tagok ~7.áma: 11. 
Elnök fel:zólítja a jegyzőt a mnlt ülé jegyzököny'"éuek fololva-á íra. mely némi módosítá után 

hitele, í ttetik. 
Elnök ezut<tn a tPrtné:szettudományi oszt~ílylyal való egye ülés tárgy.than intéz kérdé t a szak

Ulés elé. mely oda uyilatko~ott. hogy a még hátralevő két értekezést ·aját körében akai-ja felolvasni, é a 
tagok uazyobb ré ·zvétPuél fog·rn. a fn;;iót szük égtelen tartja. 

Az értP.kezPsek a következők: 
a) Dr. Ürle,· Lá-;zló : . A h e 1 férgek fej 1 ö dé <i t n u i v i - z o ny a i, a z o k z e re p 1 é s e é ~ 

f' l t e r j e tl é::: e, k ül ö n ö s t e ki u lett e 1 az e m be i· re. -
b) Dr. Ka.czantler n~ula: .A. ci:iontfejlödésrö L-
:Mindkét fe}olva ns tetszéssel fogadtatott, a ,ÍÖVÖ éYköuyvbe való felvételre határoztatott. 
V égiil Dr. Örley László egy Rrichert Károly bécsi opticu ~ tól származott utazó g6rcsövet mutat be. 
A. jelen jegyzőkönyv hitelesíté~e. s netaláni iudítvcínyok megtétele céljából hétfőn, zeptcroher 

hó l -én d. e. 9 órakor még egy szakülé~ tartatik. Az ülé.;; 1 órakor végződött. 
Budapesten, 1... 79. augnqztus bó 30-án. 

Eml(~/t Guszt<Ír. Dr. Örley Lft~:dó1 
szakosztályi elnük. .::zako<i.zt. jegyzó 

CJ .J e g y z ö k ö n y ,. 

(1 111().gyrtr orrosok f.s ft>rmé:U!f'f l'izsgálók XX. nngy,r1yiilés" állat-, Net- f>s bonctan?· szcrkosztál!f harmadik iilése. 

"Ülés kezdete : 9 órakor. 
Elnök: Emich Gusztáv. Jegyzö : Dr. Örler László. 
Tagok -ziíma: 7 . 
A muH j egyzökönJ"' hitelesítletett. 
Egyéb tárgy hiáuyában az elnök a szakosztály üléseit hefeiezettnek tekinti. é::. köszönetét fejezi 

kt a tagoknak a tanu ított ré z~ételéért. 

Budapesten. 1879. szeptember hó l-én. 

Emich Gusztcfr. Dr. Orf f'y Lríszló. 
szako.;ztályi elnok. ~zako,;zt. Jegyzo 
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5. Gazdasági és állatgyógyászi szakosztály jegyzőkönyve: 

.T e g ·" z ő k ö n y v . 

.A. 1nr1m1<11· or1·0.~ok ,~s frrm/>szefr1::s.fJÚl/Jk XX-1k Jlrl{ll/(/Yiil/.sc gaztlasrígi és <Íllatol't'o~i ,t:,;,aliw:dályána!. iiláse. 
Tnrtrtfotf 18i!J. rwr1usztus 2.9-én . 

.Jelen voltak: Bajcs~ nu ztá' Bllclnveströl. Dobrik l'Jajos nfr kokzról. l?odor .Jócef -'iklósról 
t-;-aáJ Lajos B.-G~ armathróJ. Kemecsey Fetem. Kir.-HelmeczröL Ilenk .Antal Hm.-. 'zt.-Lörinczröl, C iz
ma.dia .József Xag~·-Pcrkátárol, Kmtz Ferenc Bnclapeströl, ) l ubaros Juzsel D.-• 'zerclubelyri_H, Dr. Nádas
kay BP1a Bndape tröl, Nagy Béla Ualantál:ól, N,it-i 'ánclor \'ár. nl. orv. Bmlapestrül, ~·amarjll} Lajos Lo-
onczról. Dr .• 'zabó Alajos b'. Bu<lape .... tröl. . zinnyai L<í ·zló Bn1maz-Ujváro ról. ,_'equens Ferenc Bnda

pe .. tröl, 8ckwP11~zk) Armiu Budapestről, ngys. Tonnay BeJa kir. tan. Buclnpeströl, \ Vei::-z .J oz 'ef 1 'zolnok
ról, ngys. lJr. Zlama] Yilmo hn. é~ oszt. htu. Buda1leslröl és Dr. Varga Ferenc t.nr BnclapPsLröl. 

Eluöki.11: egyhangtllag ngr. Dr. Zhumil \ ' ilmo · tamfc os, 
j Pgyzöül : Dr. N ác.la ka~- Be1a Yá]a.$zhtf ott meg. 
Dr. Zlamál Yilmoc:; elfoglalv.1 az eluüln he]ret, megköszöni a benne hel) ezett 1,izahnat. s meg

D\lt_ia a gyiilést. Elnök hang 1üvozza a tár ulái!o> szükségeo.;ségét. s reményét fejezi ki, hogy az elakadt allat
orvosi ügy az egyesült erök által to·nihh fog fPjlesztethetui .• \ mbár. hogy 'ajnála.ttal látja, miszerint a 
városi állatorvosok, eg;yet kiYé,·e, miu<l távol vnnuak; mindazfütal örömét fejezi ki. hogy a viclékről ily 

zép számmal jelentek mef!. 
Y onatkozvn a • Yeterincu-iu .... - -.zaklaphan felhozott cougre ... u=' eszméjérP. megjegyzi, hog,,- azt 

egyelón~ megtartaui uem lehet még : hanem felkéri a jelenlevőket a eon~ressn eszm~iének terje:s.t.té ére. 
Felkéri ezzel kapc.·olato -an ugy<::. Tormay Uéla igazgalot. ki mar annyi congre u nak volL kiváló é~ huz
gon ruiUröclií tagja, a congre sn" e"zmejeuek rövic.1 megvilngítús;íra. 

Tormay kir. tamic os rövid történelmi vázlaLot ncha a~ eddigi congr<>s~usokról, sú11téu nem 
tartja meg 1Phetsege. -nek egy alla torvMi congre~sus meglnrtásat. De meleg1 11 t'E>lkltroh·u a bír nlás ilgyet, 
i nclítv~in •07.:1.it: 

.1 Jak í t s n n k egy ;\ 11 a tor v o s - egy 1 etet miurleuekelött. mely miutcg3 ;illandn bizott
mány ke z1t e elő az utat és modot. egy állaton usi cougre:-:-us megtarthatá::oárn. 

A z a 1 1 a t o r v o s - e g s 1 e t 1 é t r e h o z a s :i r a m ii k i_i d ö b i z o t t :;; ;t g k i k ii l d e t é - é t 
i n cl í tv á 11 Y o z z a, e~yiclejlileg egy általa kidolgozott alnpsinhalyi tervezetet nynjt az egyletre vona.t
kozólag. 

Az indítván.' közhelyeslé"sel elfogadtatik. 
Dr. Zlamtll clnük meleg elismeré. el fogadja az iudítY:iuyt, s kéri a benynjtott alap -znhályok tel

olva<:áLát. a <'élból. hogy a jelenlevök elfogadják-e alapul? 
Dr. Yargn tur. eunek kimondasút kén·1• (elfogaulahk), a~ e1htp$zal>aly-tcnezetet jegyző felolvassa. 

Dr. Varga Lnr az 1. s-hoz m gjcgyzé:'Jt, tesz. mn·t• < {a;U L~~jos a szabiilyzaL folytatólagos felolvas:h;át keri . 
Dr. Zlam<íl cl111ik az azonnali t.irgyalást nem \éli n ·:r.akusztály keretebe tartozanclonuk, miért i~ 

c;,;ak alapul kel"i felolvasamlouak. 

l~rre az alap:-.zaliálvok végig olrnstatdn. alapul elfogndtat.nak. 
:i\Iire Dr. Zlamál az épen feloh asott alap"zab;ilyok megY-itatására l>r. 'zahú Alajo · e Dt·. Yarga 

t-anál'Okal s Dr. X <Í(la. kay Bélát meghizalni kéri. 
Dr. Yargn, sziik~egcsnek '' éli Torma.y tnmtcso:-. reszvétét itl, miut az alap. ntb<ilyok kidolgnzujaét. 
Dr .. 'zabó .\ !ajo~ tur <lllll<íl is mkáhh sziiksege ·uek: tartja. Tormay tnnacsos m· rész,•ételét. hogy 

indokait ern•11)es1the ·se, é - a rt-gi helyt•s ·zok:í~nnk hó1loljon .• \ hizottm:íuy meg. Xprt >::-all<lorral gyara
pittatva. ell'ogndtatik. 

Eí'.lll<Íll Plnök Dr. Zlnm:iJ Yilmos tur a szakosztnl'-· küzclehl1i teentlö-ire n•z<>tend() <1 tar•ryat a 
l o, ! 

nagygyUlés elnökének uhajt,1s:ira a marha vesz re iriinyíi.j.1 a. jeleule' ük figyelmet, s ennek tcirgya,};_\ lít h<i -



'j ."! 

rou1 iPmpontból: l 1 állatorrn -rendé zeti. :!) gazda. ági é 3) kere ·ke(h•lmi ·zemponthci1 tar~ia szük

!::Pgf':.,Ut>k. 
Ai "'lsö s.tf'mpoutot tar tja föfontoc:ságnnak. ntah•áu a mat·lrn.vé znek kéú égenkivül való e ·upán 

li1·lrnrc·11ltatásiira, mert az n.ílnnk nem támad öufejlöilé·ileg. e aki· reutlészeti llton lehet megakadá
hnzni és kiirtani. E tekintt>tlien a 187 4. XX. törvénycikket hozza figyelembe, mel." a. 1 59-cliki német 
zalnílyrentleletek, az I. 03. é~ 65-cliki héc i, továbbá az 186 7-ki zUrichi, végre az 1872. bécsi eur ópai cou

grr>ssn ok 11t.ín nálunk ehégre 1 7-!-ben meg zilletett ugyan. de még mai uapig sem teljesíttctik. Leglé
uyeU'esPlJl1nek a 9-ik ~- ot mondja, s ide,ágólag Rumenüit hozza fel. hova ugyan tőlünk o<la be misem vi
Ji„tö, de 01111au ann;il szabatlahbau jöhet be hozzáuk min<len, c~ak igeu hiányo lévén a határőrizet. A 
.,.zakosztálY nz említett törvénycikkely szigon.'t teljesíttetésére :»ii.rgetö óhaj~ít fejezi ki. 

A .:ozempontok 2-<lika ugyanazon törvénye 14 . é J 5. §~-ra 'onatkoz,,a 1 i1 r g e t öl e g h a n g-
s ti J ,. n z z a a t ö r v é n y ~ i k k e k l 1 e 11 m e g h a g y o t t á 1 l a. m o r v o s i á 11 a t o r v o s o k k i n e
: ezé s é t, mi még a lörnhly világol) r endelete ellenér e 1lUndedclig meg nem történt; a törzskönyvek: haszna 
('sak a határszéli állatorvosok ruiikötlése ~mo.l föltételezve, azokuak mint független, esak akorm~iny11ak fele
lő~ krizegekuek kinevezését ólrnjtja. -~mutk idején tsak 15 illatorvos rendszere íté e ahoz 20 ezer frtnyi 
i;. ~zeg kéretett. lle azt sokalt:1k: a ('afa.·terek, kellő egyének által ucm kezehre, <>okkal többr kerülnek. 

E m 1 ; k e z te t u i cí h aj f- .i u t e h át n. m a. g a s k o r m ii 11 y t a h i ' a t k o z o it á 11 ami 
;Í 11 a t o y v o :, o k k i n <' v e z ~ . é i· e. 

\V „jgz .J.)z:,;l"'f· n e"cmpésr.e>t künnyü és e1hatalma oclott voltára 11tal 1 míg: 
Fo1lor a cata,,,terekre né;nc fo z megjegyzé ·t, melyre telje en 1aikn. egyének f'égzi.k a felügye

lc•tr•', ,~, iw~u <:ok marha lH~ ,,,em jegJeztetik. 
rrormay bö,ehh f1•jtegeté" után indítv,ínyozza. miszeriut Hnr,átországhan szintéu <illíltas·e1r 

111url.1<u•afa..,ter. vag még ink~íhh: te> kint e:-; s ék <i l t a l H 11 k min t k H 1fö1 <1. s i 1 y m 6 cl o n t é
t 1• s s e u e k intézkedés e k. Ezt k iil ü n ö s e n aj <Ín 1.1 a a kor m á ny fi gy e 1 m é be. 

Dr. Zlamál szinléu idevonn.Lkozó nclatokn.t közöl. :s töhlii köziitt a Dráva mentében lJtezö viszo-
11yok;tf említi fel. Fo<lor megjegyzését fontosnak jelezi, . lrimoudjn. hogy: min cl e n szarv a . ma r h ~t, 
m <' ly JJ <)rá t időz te tik, v a 1a1t o l h ej e 1 e n t <'s s ék, 11 e i r a s~ ék. De kfronja a kereskedelmi 
111arhát, mely falkákban keresztlilha.Jtatik. 

Dr. Varga kérdi az elöhbirP \cmatkozva, vajjon kinek jelente .. e1r. ha nincs m~g kellő közeg. 
]\ i v <Í n j a, h o g y n m n g. k o r m <i u y g o n d o k o dj P k a : z ü k « é g P s. a ] k a 1 m a s e g y é n e k
r ii l; ne 11gy járjou el, mint Pe ... tmegyébeu, e ak ueliezíb·én az :illapotot. Óhajtja, hogy állat
o r v n s i i> gy é u e k a k ii z s é g i g y á 111 k o d á <; a 1 ó 1 k i v é t. e e 11 e k. s <Í 11 a m i t i s z t v i s P-

1 ö k k ,; n t k i n e v e z t e "' <; e n e k. 
Tiílih oldalrol példák icléztrtuek, s felszólalá ok tétetnek D1·. \'arga óhajtása mellett. 
Torruay ~is.~zatéríb·1· a tárgyalást. ~ a 15. §. végezeté11ek teljesíté ét t . i. á.11arui. önálló egyének 

kine\'e7.é-ét ismételten sürgeli, <; a mag. kormányt a 1-1-. és l :i. s§. teljesítésére felszólíttatni kéri. 
Dr. Zlat1Hí1: a .::zóbnn forgó törvény azon részét tárgyalja folytntc>lagosan. mely az ország bcl e

jébeu. !:iZUk ·éges intézkedéi.;ekre voualkozik. s ez fr1foyhm1 kimondatni kéri, hogy: á 11 a tor v o s i te e n
d ö k e „ a k <L 11 a t o r ' o o k á 1 t a l v é g e z t e s s e n e k ; 

1 'zinuyay 1·cfülákka.l mu ·tráha mutatja kj a tiszti állu.tono::.ok jelen1egj liiggő álla1)otát, s tapasz-
tah\sain.íl fogva sürgeti a köz.igazgahísi állatorvosok kiueveztetését. 

Dr. Zlamál hangstílyozza azt. :s annak sziikséges voltát az el8hü tál.'g) alt cikkekhől levezeti 
Fodor az egé z égiigyi bizotts~í:gok hiányo · miikö<lé. ét hozza szönregre, mire 
Tonnay a ke118 ellenfö·zé:-; zilk::séges:-;ég.:t kiemelve. indftványozza: Hz á 11 a l o r' o sok a j e

l e n t é <: i h 1 a u 'l u e tt e t két pi: 1 d <i ny 11 a n ki ,f} 1 í tv a. ~gy P t a megyéhez, a m á" o di
k a t k ö z v e t 1 e n a mi n i . t e r i n m h o z k ü l c1 j ék h e. Ö h n j t j a. h o rr .'' P r r e a n a gy g y ü l é ~ 
u t j ~í n ;1 m i n i ~ t e r i n m r e 1 k é r e . ~ t: k. 

~ab''Y Béla megjegni. mi-:zerint a va,nti kPzelé sel c:zemhen, a hajM-utakon terelt marha n<-m 
kezeltetik •·lég ~iigoriíau. ö Pzen ir,ínylmn i1agyoub '-ZÍgorral való „]j:ín\st o1iajt 



Dr. Zlamál ele1>h Nagy felszo1alására megjPg_V7.é. eket tevén. maid Toriunyt felkeri a tárgya.hí.sok 
2. és 3. szcUl].JOUtbo1 való vezeté-éuek eldllalására. Mire 

Tormay tanácso· elvállalva a felhivá t, i'mert ékesszóhh~al hatúso~:m fejtegeti n t1frgyat, melyet 
az állami lét. a létérti küzdelemmel hozYán összefüggé he. et. irúu:rb:m l;emeli a piacok fonto ~ígát, :s a 
közlekedési poHtikiH hangsúlyozza. Kif~iti továhbá üzletviteliiuk vá1toztatá"ának ·zü.ksége volt.át : wten
sivebb irányt ajánl, s kimutatja, hogy az állatte11yé"zté t kell f'ellmmlni. a mel.\11wk mint föfouto ;;ágtí te
nyészágára: a szaITasmarhára mutat. a mely ii·áuybuu eddig e tőkehi;íuy, a gaz.dnértelrni ég hiá11ya és a 
marhavész. >olt giitló; ez.en okok orvoslanuók. :s az utol. 1) üiva ióját:.ól kfrúll sziüc rges, miuéJ erélye
sehhen órni azt. 

.A 2. pout, a kereskedelmi szempontot i11etö1eg, Plöadja, miként toltn eh· l\ril~yül N érnetor zág 
védvámo~ politikájának leplezésére elébb azon állífaist, ho~) a marhavész füilnuk heuufl·jlíithk, mi azou
han megc1ífoltatott; ruajJ hog,1 a nálunk lévő primigen pocluliai ft~j ta 1ri' 61t iucli 11ál iirra; miuek t•lle
m he T. odamutat a chnrolai. -is az ola z-siciliai fajtakra, s kimutatjn.1 hogy ar. ('Zf'll, s a mi fojtáHk kö:tiótti 
kapoc sehol -.iucs lllegszalmclva. Folytatólag az 01a~zorsz~1g l'elé való kivitelre irá11 ílja n figyelmet. Vas
uti politikfolm1 n ézve az i11nsl1rn<;k:-aarenhergi vonal fráu,rt c>roeli ki. mely Frauciaors;r.:ig fel(. nz utat 
mutatja SzámunJrTa. r égre \ Íl:lszaténe. kivált ;1 hegyvicléJn lUnrhatenyésztési\}lk e111elésé11Pk c:r.iikst!g-e~ 

voltára, ez irányban a lrnt.ir zéli állatorvo. ok hini.tií,át a népmi\velési, oktatn. i irányl11w mekgnn mél
tányo~ja. s figyelembe ajánlja. 

Dr. Zlamál ezen hec ·e~ és ~zép eliíaclá t megkö:-.zöuvc, u madu.1.tenyészt~srt· voun.Lkoí'.ólag ujra 
felhozza a külföldnek lllarhán.k kizárására irányzott törekvéseit, hogy mi magunk túmogatjnk azt, elhanya
goh·a honi je1c fajtánkat, s miucleu előrif:,ryázat uélkü1 egyre-m~ísrn hozva be a külföldi Fn:itúkat. Itt ct 

tüclö-vészTe utal, Illei~· a uyuga.li fajtákkal határozottan beh u re: olt a tik hoz '[, á u k, s ve -zélye::;ebb 
a marhavé ·znél is1 mint azt a sdjci congressn ·is kiC'melé. Miért. hajlunk meg tf'b:H rsak nú, .;: fogadjuk 
he azokat mi.ndeu előng)'ázat u élkt\l? .\liért nem állítanánk a svfijci1 é· <Íial!in nyug.lii fajták cUeu lj 
heti zavato::s~ígi iJöt, illetőleg vcszteglést i' Ez ~íltal marháuk még veszedelmcsehh PUenségWl ch·;ü11ék, 
mintsem a marha, ész. 

Kiemeli még magynr szűz fajtánk jöveJl(löheli fö11tos:-:lgát1 mel.ret itthou ih1wa~,[hau „, ()~íLve s 
fentarbva, majclau a nyugat örömmel fog fogatlni fajt1liuak jadüi árn, erö:iít6~ért>. 

lndítnínyoz1;11, hogy kérelmezzilk, uúszeriut : 
1. Ny u j t a~ s ék mód , hogy l\I a g) a r o r. z <i g a 1 ii <l ö' 1; :-... "' 11l'11 11 1· e o l a s ~i tó 1 

w e g ó v a "' . é k, s P z i r á n ~ b a n á 11 í t t a t h a t 11 a k f e 1 a 11 .v n g a t e 11 e u h a ,; o n 1 ó i n t é z
k e d é s e k, m i D. t m i 1 y e n e k m i e 11 e n ii 11 k <Í 1 1 í tt a t t a k ; 

~. hogy a nuueuiai marha, ::> az azou át érkezÖill·k hehnzatala egé:szeu meg.sziiute se1\:, rn.!5." leg
alább elöké:;;zületek törléujenek ez irán~yhan. 

:&ten 2 JlOlit ellen febzólal 
Tormay tauácsos1 ki azon nézetét Jrvén.' esíli, miszerint, ha valami kiruoudatik, anuak kön~tkez

méuyei Íl' vi.selemlök; már pedig 17 2fl kilometcruyi terület telj e elzál'ásána.k költ ·égl„it nem vjl'lelhetu6k 1 

de nem i~ lehetne azt töke1ete ~en eszközölni sem. Y ész alkalmával e~zközölt idötrges elzár<Ír"L clégség•'S
uek moml. Az el. ő poutot azonban pártolj u, :s h o gy a :- z a" a t o s it g i j a v n. 1d a t mi P 1 6 b 1J 
tör v ~ n Y 11 y é alakít t a s 1' ék. m e 1 e g ~ u óhaj t ja. A 2. pont tárgya.lását ar. alukílauclú egy lPtbcz 
utalja. mely azt előkeszítse. s kész ja>aslattnl lépjen a kormány elé. 

Dr. Zlamál vála~zolja, hogy az általa. kifa·jtett int1~zkr.tlé;-;t késöbh. idővel a kénytelen:-1;g fogja 
köYetelni. Azonban elfogadja Tornia~· 111Szetét. ~ azt elöh~szítend.önek ve1í. 

Ezután egyGh t.irgy neru merülvén fel, a jegp:öktiuyv hitelesíté. ére Dr ;-;rnhó Alajos tur é:s 
X yiri ,~'án<lor kérettek fPl. s az ülés felo. zlott. 

Bnda11e teu, l 79. augus:.dn 2fl-i->n. .Teg.' zette 

D1. :::,zob/J .llctjo.'>, X!tirí fÍ;ulor. D1. ]\"'rírlaskrllJ Bf>lo. 
f·h·. ,íllnton·o:.. mint s:r..1lrn"zhílyi tn~. 



6. Társadalmi és régészeti szakosztály jegyzókönyvei '. 
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Jelenté ét a1.zal v-egzi. hogy miután a köivetleu :szernlélé inkább e1ueszti az ércleklötlest. a v<ir 

mintázatáL elké zíLebte, s azt óhajtaná a nagyg) lilé. tagjainak hPlllutatni. 
A jelentés bevégzése utáu többen hozzá zólva külünhözö terY-ek pl .. intezetek th. felallítása 

iránti ajánlattételeket hoztak javaslaföa, e.le a töhbség a részletekbe \•aló hoc áikozá t mellö1Pndöurk 

találva, a következő hete1jeszté ben álfapoclott meg : 
A szakosztály Dr. Arányi Lajo mnak jelentéséből ;;zomorúan veti tudo1mi~t a. megujított ;ajda

hunyacli vár siralma. állapotba jutasár61, mely szerint még a leli javít<ísok is kárba mennek. 
Eunek fol.rtáu felkéri a nagygyülést. hog)· az rzeWtt tir\·ekkel tett meg<Hlapotlá--ok me~a}ó...,füi. 

végett hoza ·anak a középponti bizott. ág figyelme1>e. 
Dr. \rán.ri uniak, pedig a jelentésért é·· a várnak ok gonddal s fönul ·ággal ö sie~íllítolt mintá

jáért köszönetet fejez>e ki, ÍlHlítványozza, hogy e7. ntóhhi, mindenki által lehetö me!..(tekiutés 'égett, a 

uagygyülé tüéstermében tétessék ki. 
Györg:r A ln.dár indlLváuyozza, hogy mi.előtt a szako'lztál~- munkálkod<isában toviil>h halailna. a 

kifaülési vá1a ztmáu.\ lm v:lla. zta ék 3 tag. a mi Nagy ( -:nhor, Ilnrvátb EnclrP és Hnpos .T61.:-.er eg)·han~ü 
megválasztatása által azounal eszközöltetett i . 

Gönczy Pal elnök nr, hirntalo elfoglaHat:La miatt távozvcín. helyét mint elnök Plfoglalja L>r. 
Arányi Lajos. 

Rapo:- .József. hirntkozv-a az é>ek óta gyakorolt ·zoká ra, inclítváuvozza, hog~ lJiintt ágok Ue\PZ

tessenek ki, a hel) heli é szakosztalyunkat érdeldö i11te1.etek megtelrinté~ére, azou felhiv<Í ·. al. jelenté. ei
ket a hétfőn tartandó ül ~. r~ terje<:zszék he. 

(~\"örg."" Ala.ctir és 1rnísok ezzel elleukez(; ,~Jlcméuvt nyilvánítva és iudokolvit, a töhb ég ahhan 

állapodott meg. hog,\ : 
.A.1. intézetek megtekinté,e ajánlatoc:; ug.\ au. cle arról hi,~atalo jelentést tenni. aligha indokolhat.6, 

mert különö~cn fö'l'áro i intézeteink legjele. ehh . rnkf'érfiaiuk gondo vezeté e mellett, oly rend. zere en 
yezettetnek 1 ho~y azolmnk rövic1 iclő alatt való i'eliilele · megteki.nté~e alapos binHatra alnpnl IH'lll 

szolgálhat. 

Ez okhól a m<>gtekinlé minden laguak telje zahaclságára hag_n1tik, anrnil Í1' inkáhh. mrrt a 
tagok kevé. c:;záma nwlleH elegenclö bizottságot sem válnszthaf ni. 

Hol'váth gndre felemlítve, hogy az állam eddig csak aY. iskolákha járó gycrmékckre 111fan· gou
clo. koclott a maµ;yar uyek t.anírá áról. or zágos egyesi.ilelt.>t akar lét.r. íttetni, pl. a nt. Lá":lln és "!Zl. I · tdn 
társulatok mintájiíra. a melr e: ekéh díjak mellett, sok tugoi ~z~ímlálva, olí tökével ri>ndclkezhetne1r. 
miszerii1t mind«>n j..,kolát >é~zett ifiurnik egy hasznos ma!!~·ar o}yn 6- pc:; imakön;n Pt ad ha . on aj:imlékh:i. 
Ez által a magya.ro:-iochí: terjPdé:::ét sikere eu vt>lné elömozdíthatni, 

Ezen lenei Dr. Aráu"'i, ki pl. Er<lél_vbcn Whli magyar nemreti égü é valla lÍ c-c:;al<írloknak el
oláho odá át említi. fel. nemzeti fgi érdPkböl p:írtolja. nemkülönheu Bárczy h án i . 

• \zo11ha11 Nagy Uahor. Oyörg' .\ladrir, I\an.ll1fr .Jáno:-; re:; mások is. nf>m ta.rtj~ik a1.t celrH nr.etö 
módnak. A ldPzÖ liirvf~nyec; intézkedések. hfri::adalmi l'g_resiilPtek · tb. müköclé.-.ének ké éihh feltilnö jc) 
eredményében hizuak, s ('Z okból a.z indítván.\" elfo~nchL át nem hel)·eslik1 am1ál i::; in lrnhh, meri eher. 
legalább is kész alap ·zahál.yLervezC't lenne sziiksPges, a rui ninc . é. a minek öR·zpáJ1íhístíra ez alkalom
mal idővel em re11cle1keziink. 

A többség is e nézPthez csatlakozvtin, kirnondnfott. hog~· a 1öhhség az rndítvauyt oppnrtu11it11-;i 
-;zempoutbcíl uem tartja el t'ogaclhnt6nak 

Az filé<> aio11 kijelenté l'Cl záratoft he, hogy holnu.p délelölt 9 órakor fog to,·iíbh f'olytattatni. :"' 
Rapos Józ, ef es LeilerPr .\hrnhám Lngt:ír,-nk. fPlohn. <isaikat. sziutén akkor )p znek ~zin~sek megtartani . 

Hitele„füetik. 
BndapP len, 1879 augu.·ztu, 30-áu. 

Jlincl~zf'nf!J PNr.r. 
P)nök 

.Vaq y U-rí '1or, 
;:;zn k0"-7.htlyi .l .,gyzö 
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h) .J egyzélküny\', 

frld·tctrtl Bnrlapesfen. rr 111Ctf1.1Jf" on·o~ok ,~:; lr1111rs~'rfri:s!f<Ílól.· XX. nrr11!J!J!Jii/1'se t1írsrulrd1111 f>s rh1f>s„rfi 

rq//l'Siilt s.-::ttko~:f(íl!fríur17.· 187.9. rr11g11. ::fN:~ /W-úu fen f11fl i;frr:f>/1c11. 

Elnök : i\liud zenh l 1éter 
J eleu vol tak : D1·. Ar.lllyi Lnjos, Bárczi (.BrixJ h1i11, Hl'a1rn , 'n111lur. Drucker, l ryürgy .~h11lár, 

Iforv:íth Eutlrc. Lederer Á brnhám, Kü' i lmre. i(i. l\Gzépes ) ( IJ nla, Hnpo .Józ~et Dr. Hc)z~aliegn Aluclrí.r, 
Dr :whfrdy Mór, Dr. \r aguer Uéza. Yiola 1\:Uwán, jegyzette: Nng~· háhor. 

z. egye~ült . znkosztnl~·mtk d. e. fél 10 Ól'áig mPg_jPle11t tagjai P.)11i;kiil -vála ztották l\Ii111ls/.P1Jti 
Pdert, 1.'1 i ai i\lé t meguyilju. 

1. .\ muU iilé~ jeg,rJ.ökiinprt• felolrnstatyau. tLZ licl.\ henlia~yrn hitf'lc'sÍHeiik 
Ezután Hnpos .Józi:;(>f, „Kiki.ildehf. a l e1eucUgylH11" cím alatt oh-a..:otL fr;:l egy értli

keies1, melylJeu a lelenc-házat, miut csupiin a törvén)·lcleu g_re.rmE>kck nwnedékhel,rét, elé~tele111iuk 

nyihTáuítja ahhoz, n, mire a mag,nir 11emzetuek szüksége> v1111. Nem f'lég - úgymond - a süríl gvc•l·mck
hnlálozú ·t gyéríteni, mt•d, magábHn véve ez még ve;;zeh es is lehet.n~. kell, hogy minél épehb. egésisé!(t-

~ebh, értelmesebl1. ügyesebh emberek ál1ítta<; ·nnak ki u Yilúg szinpathíra n:r.on törvénye. és törvéuyteh•u 
csec:. emük kö.zfü, kiket s11.Ulöik vagy wa 'Ok hánui olrnál fog,·n hea<lnuk; kell, hog,r a nemzet ujj~i "zuletéw, 
a mihez ~ 'zechen) i, l\lagyaror1.ág jövöjét kötötl e, ezen nton is elütnozdíttn se1\: . th. stlJ .. a1;érl ez íráu) bau 
tett fáradozásainak rövid' ázlata ut.in felidézé n magvar nn·o. ok é~ természetvizgálók 1::>74- heu lfyörötf 
blrtott uagygyülC'~éuek t.ár utlnlmi szakos.zfaiha <iltal hozott egylmngu hat:irozatát, mely akkor P t:írgy
lnm tet.1 in1lítv:ín~·1ít plJogaclá. a nwly1•t héívehb inilo1rnlnssa1 kierreszítetten n köYetkezéj s7.öveghl:'11 
terjl'sd elő: 

_Tekintve azon elünyt, nll'l) az e>mhcri SZ!i'rvek. lchl'f„..:t;g1;>k é ·egyéb tulajdon ·tígokoak, a nö' en
de'keken 1·entles vjs„,ouyok klizt folyuumthau levű öukénylr.., l'ejlé ét én,nként mPglmtárnzó é zlelethöl a 
ueveléstudomiinr önlu<lalos rui~·cll~Sél'f' é · nlkalmazás~írn L11framo1hul: 

• tekintve tov;ihbá, hog) ily észleletet csak oly intéMthen lehet e zközölni. mely a ze~rfoy ,., 
szerencs~tlen an,,·ák gyermekeit szii1etésl1k alkalmával már fe)vp.;;zi. s 1 S éYP~ korjg h•1j~seu he1mtal'irn 

nevell. il~tm intézet eg~ ediil • Zl'ntpétervártt és :Jloszkváhun találtatik: 

~tekiut\'e toYáhlví, hog;~ a mo:;;t uevezelt 11rosz i11tc1.elck példáj<írn. wHu11k kiv~ilóhbnu ~zi.ik égc-. 
a ma~ya1· nyelvet Hll,\aiv1í \•ag,\1:s e1·1>cltföé tenni, az államjarnk lerület~n le\""ri pn·ztnsfí~okat hetelepítf•ni. 
mi11taközségeket é. pe1d1íny ·zerü lifr.:a!': gazda~ngoknt alapítani: 

_ tdántve Yégitl. hogy az Ü,\ közne\ elö intézet alapítrí,1it é=- löutartá ·át az nro,,znknál jó fogn
ualtal gyakorolt kiliinlf'tésekkel nálllnk is lPhet eszközl.ilni: 

"a lll~• ":1'ar orvosok él' tennészel vizSO'<tMk J. elell uao•yitíiilése ker1' e föl lUaua kormán' unh.-at. ho.ry --nv 0 -.. O· • O • ~. 

l'Z viszont keyp::;gp meg H./. 01'0. /. C'S!ÍSzári kOl'lllttllyt, 11 siúba11 le\ Ö emberi fl.~jlöclé::- észleléseinek L~ közép-
fokfil kipuhatohí á11uk. valawinl nt Pretlméu,\ idöröl-ü1fö·c vnl6 közzétételének elrendelé. e iráut. - öt 
korm:foyunk kúe~:sék fel ann i., hogy huzánk nPvelé.;zci é' g.rógviiszni kuiiil ulkalmn~ ~znlrt'érfinkat. a 
nevezett intézetek tannlmiinyozása végelt. Oroszor--ztígba kikühleui. - s e1.ek \"'éleményének nlapjúu e!S.' 
teljes kfümevele.-i mintaintézetuek állami költ.ségeu le~ndl> l'iil:íllitrise1 iránt n törvén~·hozás elé 111ihama
r;Í h h tör•en.' ja vaslutot terj e~zteni rue1 tóztas~ék. -

A.z ehiadás bevé<rt-zte- uhin töhh <>lclalról nrilniuíttattnk \'~lemt:nrel,. :.; az élénk e~zmec ere alatt 
~ - . 

Dr .• 'zalárdi nlúT lrij~k nti. lwgy nemcsak Oroszországban, 1le e,i;)·ehUtt. j..., rnnnak leleuc:-házak b ezekhez 
hason lo intézetek. a melrr·k között egyaln1áu nem tartja miuta~ze1·ünek uz orn~zországiak:at. s ügy ö miut 
Bárczi Iváu, a ki elismcrrs el uyilv<íuítja. hog_r L{apos inrlít.nínráhan u lf'lenc-luíz •agy köznevehle ki)zt 
felállított f'llentélet :-ikeresen ki ·imítva lá~ja, haugslll.' ozá, hog_\ az 1lllamnak el ö h h a törvénytele11 
gyermekek megnwutéströ1 kell gondoskodni . ..., e a k ~i z u t ;í: 11 a Wn ~nyesekéröl. 

Yégre György .Alafüir irnlib ányu folytán u szako~ztal) .1 kö,·etke1.D határozatot mondotta ki: 
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A ~znkoszt·ily helyesli ugyan a köz<frvaltázak. V<tgy mint má ok nevezik. lelt>nc-házak, gyerlllek
menhelyek vngy kfömeve]dék ügyében létezö ilgyhnzgalnrnt. <le miután épe11 ~ téren a hudapesti orvos
egylet által i · üimogatva. mo. t ujallban mozgAlom inclnlt meg, s a szako. ztály ennek ikeréhen hízik. 
részletekhe nclll erPszkeclik, hanem ez allrnlommal egy:zeriien felkéri a nagygyiilé. t1 hogy a?. eszme pár
tolác::ára é. az tigy elömozclílá~ára sziibége. intézkedésekkel a középponti választlll:ÍU)·t hizza meg. 

E:1.Utáu Lederer Jhra]uím hivja fel a za,kosztály fi.gvelmét azon körülnH~uyre, miszerint a tár 
adalomtan nálunk még egé:-.zeu fejletlPn állnpotlmn rnu, holott ez itt is epen úgy megénlemelné a 

figyelmet é mii vele ·t, mint más nr ·zágokbau. a hol pl. P~fri hali. Whb tanár foglalkozik ezzel. 
1. I\h·,ínatosnak tartja tehát a na~ygyiiles fibryelmét é.· pártohisát errP felkérni. hog~ az ö er

kölcl".'i befol) ása által, legal:íh h az egyetemeken tau zékek áll ítta<::snnak fel. hár i>gv":-: font osabh . egéd

tuclomány<ira. nevezete·eu az anthropologiára. 
2. Továhlní kfránja, hogy egy albizottsag klil<lc " ék ki. a mely bizonyo~ ol~· kér<lr~seket állít ·011 

fel, a melyeknr>k megvitatása és megoldása a tar aclulomlnn fejlöclését is mozdítja P}Ö. 

3. Feh>ttéhh crnnyiisuek tartja, ha minden 'ülékcu egy oly hizntt~ág alakíttal nék, a mel~· a 
nön:•ndékelrnck szii11iclő11 való ntazta tásn :Utal ezeknek t eRti. . zellemi fejlötlé„ét gyarapítun;i, s haza.fia<:: 
érziiletét erö. hítené. 

-L >remki.HönhPn óhajtaná. azou killfülclün imfr g,•akorolt intézkedés hehozat.tlát, hogy a sercliilö 
ifjn. á~ korcstiuík látogatá~ától. s az oly hel) e ken elilfnrcluló megrorulásoktól rendöri felügyelet ;iltnl 
eltartóztntuék. Y egre 

:-). a 11agygyiilé tagjait illetékeseknek tartja. ho~y mint iskola 1éki tn~ok s hefol.vá sal hiró 
e~~·@nek. \Írlékeiken folyanak he arra, hogy 

a) mmden iskolának a lermé zetrajz1 oktattishoz alkalma· termények aj~índt.:koztnss,uia,k: 
b) miudPn tanuló, a nepi. kol:iho1 valcí kill'pé"e után. rLl. i) lakhelyét termt;<;1.P.trnjzi es történeti 

.... zem poufüól ismerje : 
t') mi1Hlen hely égbeu termé . .:;zl'h·ajzi 1nur.enm é" cg.\ kis hotauicu kert rPn1lPztes"ek he. a -:ébi-

11voko1i. öt még egyes kertekben elöfcmlnló fák es növények magya.r neveikkel és lcfrá..,.nklml lattni;; nuak 
el. hogy a nep már . étálá<:: közhen i · valnmit tanuljon. 

~ ';1,iutén élénk eszmec erP fejlfülölt ki. a mrlyhen töhb n1clalro1 nyilvánittatntt \"c:J„mé11y -: l'Zek

nek eredményéül a sznko ztály <t következő határozatot mowlotta ki: 

A ' zakhizottság melltínyolja elöml6 nmak a ' Ol·1ologia ft>ile~zté e. haiáukhnn vn11í terjetlé e ~ 
megkeclvelldésP- iraut nló törelrré ·eit, maga ré-:zéről is ólmjb1'>at fejezi ki eun<>k mentlil gonclo..,abb 
á11ohí a. friiut, azon han az értekezé;;; tarlalmát k~pezö !l pont l-.iizii1 négyet. az illetelre tantestületek 

figyelmének ajto. Yag) mas n1ou vah> felébre-:zté ·e alta.l ikercschben vél elérhetőnek, miut a nagy
gyi.ilé-.. eleilie tartnzónak, ez okból csak.is az első pontot ajnuljn n nagygyiilé~ bet:-.es figyelmeLe. és kéri 

erkölc i purtfogásu altu1 odahatni. hogy nz egyetemeken az uutliropologi<"iuak rcn1les tau zék allít
ta sf"k fel. 

:\l iutáu a l1ejelrntett ertekezések meglartattak, egyéb indítv~foyok nem tétettek, a jl'!Pn jt>g~ -
zököuyv hitelrsítéi::ével jegyző mellett Bapn" .Toz cf és Lederer , \ urnluú11 h1zatníu meg, n "inkoc::ztály 
mi\köclése hef'ejeí'ettuek uyildnittatnlt é az til~s hez:íra.lntt. 

Hitel<>~ít tf•tetl Bnda1w tPu, 1 sí9 zepk111lwr 1-en. 

Xau11 UrÍlJ01 
"zako zt.11) 1 Jt:gyzn 

Lr.d1 1'C1' • lln•ct há.111, 
rm nt a l111 "k"1( 0 lu zotts, _ t \gja. 

Hapo.~ ,hí.:.~r1: 

mmt hit.ele-1tD b1zottc:,1gi tn!,!. 
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.A UUU?,'ya.r Ol'YO, ok r' ter1ur~ze1viZS!?,'cíl6), X.-c " -ik llH~)'f,?;yiil~~~e höziilr1od Vclln,zt
llltlIQ 1iuak nn!?.'. 29-ik ~s sze1>1. 1-rt>l ,·alt) .1cg·yzfiköuy-Yei. 

l ) .J ' g· y z 1i k ö 11 ,Y v . 

<1 111ug11ar ni ro,ok (~ ff'rmé-::-1 t1•iM"!J1;(,'l. \ \ uay!l!l!fi;f(."'' l.·ü:ii/1~~, „1íf"-:;;/111,í11y1í110/; fs/.'J. "l<!lllr::z/lt. :!!1-(,1 
lortnff iil/;:r~n'Il. 

g1nök: Dr. i\ ,.n .~e ... .Tú1.-.ef tmirír. 

,Jpgyzü : 1>1· o,, .1th .\ lhcrt. 
l. Eluiik az ii.c ... t mPgn~ ih au, 111i11t hn1.,.y ·l 11a~y~viil1~ tit kámi kiiliiuliiizü t1' '111lökkt>l Pl ,·11111111k 

l•..iglah a, kéri a ki.iziile.;i dlu ·zl1111i11yl, 1 >r. O;o.nltlt Allwrl uc>k a nila,zl m1i11~ i Ulé"l'k 11lkal11uír11 ,i«'g,\'1.öiil 
\aló nwgdl 1sztal:i...;;íra. 

E1fogn.dtatik. 
11. füuök t'cls1.tílítvii11 a nagygyiilcs titk:ír„;ig:lt a péuztúi :-:z:ímad:í...;ok meg,izsg:ílií"úrcjl ,z1ílv 

jd1•ut ~ ... l1l•lerje-..zté~én•, ll r. P licht:i t ilk:fr jelPuli, hogy ( ;t!rlÓl'l.) l ~.utln fr a közp. ''~Í]a,ztuuiny t;itk:íra •' 
jelPtd(' l nem ndta :íl, 1 Tcrlóc1.y t r pl1 1li~ ez itlö ·zpriut iiitH'' a födrn:-han; 

hab\roztatott: ho•>'\ l' -.z1ímatlií-.i ,icl„11t >, n dl1l,zlmá11~ hétfc'i11 dl-lnhíu J úr.lkor tartnmlú iilé e 
n lknluuírn lw,znezte:- .... ék é lwmntn tta ... sék. 

111. Elnök 1•löa1lju1 hn".r :i ltlai Ull~ 1wí-.odik bírg) a lPUtH: az iigyrl'rnl :rt1•lm(.b1•11 a tiszt •leti é 
munkadíjuk mcgrillnpítá ... n ..... t'lTt' \"<•11ntknz1lla•r eltiterj~ ... zti, hogy e na 1rygyUlé t két ol)an ~Y ,~lözte me~. 

mcl.n•kl1t•11 11a~yg' ii\é, nem tartatott. (•m1 qfogrn. a központi \nln:-ztm1íny t•zen g ·U}é ... utólng1)s jór":íhn
···yfi ... n rem ;ll} élwn az t•mlítl•I t l·iilt égrkl•f tm•gtet te. s miulhorr)· azok m1(1· f ~n.' l •g kifizcttcltt>k, a sz1íma
d1í ... okha he rnunak vén·. 

Ez ii:-~zegt>kn· né1.ve a dla ,zf mány u :-z1í rrntd:í,.,11 król ,z1í11í ,11• lt>11 li:,., l11:•tc1:jeszté,.,t~ alka 1 nuival 
ki ,·1í11 hubírozalr1t hozui. 

J\" .. \. uupire1Hl hnrn1adik t:írU"yfi lt•\'l>n a mcguyit(> kii1.g ·Ulés j1•gpöki.>11p1~nck hitde. ité:--e: 
Plir.hta lr nugygyüll-;o.i titk1ír 111\'a ....... a a je~yzökciu~"\·ct. md) uek nzuu poutjn, md.' Leuho-.sék tr. értekfl
z1~ ... é11ck az ~vkü1rn lll• !'elvételt>röl s1.úl. . '1.11h1í tr. a1.ou iuclíh·:ínva •~rtdm ~lie11, meh· ,.,zerint UH''').e•"'"Z-„ J „ -„ OJ 

t •tik, hog-y <'Z értekPzé ... 111lir részh •11 C!!:Y kisehb kör eléHt clmou1lntott rt•ctori hl•,zédk ~1wn, de font1)''n-
!.!ánál fog\'a. :-- hogy lltl'") ohh ki.ir i ism ·l:ic. 11,ira kiuY<11untik. ldja,·ít tat\"iiu, a tiihhi rontokra nh.\·(' é ... z
l'C\'~t •1 11élkül hitdt>~Í tt('h'I t. 

V. K 11iipfü•r t r. imlít nin~ ozY:iu. ho~) a uagygyi.ih~... tnrtamn a]at t lét 1•zö ... zakkiállíMst l't>tlllPzÖ 
hizott ... ftg cl'l. 1:>vkii11y\• ,zárnám CIY'\ • l' kinJlifúsrÚ) szÓJó riiri1l j 11l('rlPl1~-. irásárn kérP,..,t~k fel. 

Elu ük m1?0·11 \"U•1'ta hís vé1r1•f t ki1' e!Putl. h1w' ih ·u i-.nwrt cft1, Illl'i.!i r:í „fira a kinllítfi, lmz•rtí rPmle-.., ~ • :0 • "-!' ::".") 

zöje H úz"a \ tr. m:í r fp\ kt!r1•let t. 
'"L ~a11irt•1Hl folrl:í11 l<ir„ynhís :il;í ,.,~tet•tt a 1' övii m111'\'"\'iil1!:-- lwh'1!111•k nH'0<Yhntiíroziísa Eluiik .1 0 • r"'\w • .., 

elöadja, hug\ cddigelc Korilniczár<Í1 1~rkPzct f 111PghiY:is r-.;11p:iu. az1111hn11 n~gehhl'H a uagygyH)é.,.f . zom-

hal hdy PS " zatm:ír Yarosok i 11wghid:ik. 
.\ z r. t:írgy kör iil kifejt •tl osznwc-.cre l'll•jén 11 al:is1.. t: ,~ z n tr. t'g'\ houii érk1•zcft. ,... a korit

uiczai vi-.zouyokat hön>:hlwn tdtiintctö 11'\. •h•I mutatott he. E lcv1~lbill kitiiuik. hogy J\oritufrzán t•~y oh· 
m1·n·,zámú tPstükt. miuü ua•r,·m·iil1~ ·iil1ket rcud-..zeriut ielknc,.,11i znkta. nu=·~ az t:let lege} ... ö ... znk-.é~lP.-o.• • o.r ::"l -

t eit i C'sak 11ehczeu volna. képe" lwszPr1·1.ni. 1•1mck folytán a nagy~yiil :.,.j Y:ila:;ztrn1íny melf'g kfr,zéinettl'l 
yc„zi Korituicza meghiv:',(t. azonhall .munk Pz iilö ,zE'rint m1•g 11 •m fclPll1Pt: f1•lkéri azonhan lartab1i r 
lllL 1rl1iní-.húl 1•rcdö 1'o•r1 t Korituieza iránnílmu a 1'iiYÖn'. Az „}niik. é•r hi7.n „ék mrg- i\nritnicza fiir<líi-i~az-

~ • 0 • ' ~ • -' 

!(at1í"ú~á 11ak ez éiielemheu ' al<í t nd1í· ítií IÍra. 
A1. rzután a jii,·ü llfiO"Y~.rti\6s h1•ly1:111•k 11H•2·hal:irnz1i ... a kéiriil kitcjldt Yit:iha11 Kuöptier és .Aradi 
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tr.-ok lJebrerzeut. Dr. \lontedt:goi c\lhert FerPui.: pt>di~ 1.omhatlwlyt. \-(~rl· P1Jll•ik tr . .'wmhtttlu•l\'t. 
·„1~r ha az nem fo~adtatnek d. Teme várt vag\' ~z.1hadkát .tJ<\llh-.íu: a válas1,hwín\' nn~s tlihh~t'!.!;P ~zn
rnzás nt,i<tn 'zombathel~ mellett mrilatkozntt, minelfogvn ha.tiírot.al..lrépeu 1imondntott, hogy a lt>gkiizc
lehhi nngygynl~" helyélll ~11.omhnthel~· fog aj<inlbtlur .. \ ,zemélyc•k kijeHil~"e n. hétfői iih', re hagynhün. 

\~. J\foghabírozott napÜ'encl szerint a szako ztályok által headot-t inclíhrúnvok tnrg,,•nl:l. iíra ke
rülvéu a or: ulva:-ta.tolt ,,.. t.irn·rahi. alá véteti·tt az e!,!\"C til1 H YÚuy-föMtani. uövéU\ l:ini e. lernw. zt•t -c. ~J • • 

tani vegytani zako<:ztaly jegp;ókönyvi kiv01Htt:hwk .-,. pontja, .t:1. nho1. u1el1 1•ki.>ll, ~zily l\alm1iu :iltal 
1láirt. s a magyar orvosok P t.Pnné-.zetTÍ;i;,..gnliik ua~ -~D·iilé,PÍUPk njjá,zen·e:r.1;,,, irnnt henynjtott 
inclítvánv. 

Beható buuíc .... kozá;. nt.in, melsheu Dr. ~lontt.>cl 'gni .\llJert F"r~ut: o:,.z;uíly~luiik kijc1entclle· 
hogy ez indítvány a ,zakosztál~ ban ,;rclemileff nem tarqvaltutott. mei·t t:ir~-yalá ·n a Y;ila-.ztm1í11y Plé tar
tozik, ' ide az o~zt1í.ly mincleu megjpgyz~:se uélki.\l h:telt>tt iít, a v;íla zt11J:tn.' ki.ivetla•zökhl,ll .ílla
pndott meg: 

'Minthogy 1-ör. Nem 1íll az, minthu a llla~rnr orvosok es Lertllf~o.;zpb·iz !(ií.lok ungyg_, n1,:!'wi111~k 
<:zalnílpata I l 41. <Íta nem níltnzott Tolna, ~Öt ellenkl"zÖh1 !j a l'r>lmcrülL vi zonrok és ,zUkscg·la:r. tu:pPst 
rajta lényege.' níltoz;i..;ok lPlctt.f'k .• ~z ügyrenJ ueh;íny é' előH 1ilala.kíttntott a jelen form.tl1n11 \ mcluí-
1liai g ·ülés11ek a nagygyii]é,, a szakok egymáshozi ,.j ~n11J ail, .t tagok állás:it, .:-zabnlyo~<Í hahi.rnzafo i 
legnjahhau leptek e1cthe. :J1indezen . zabályl)k rilf al teremtPtt szerkezete H nagy c~s -.:zaknléscknck megt't>le1 
~zen 'f'ánclonryülések feladatának. ügy. hogy e >áudor!0·iilé "k 11jj.1s1,f'l"vezé ·ének. zi.1k ·é~e ieuu Dl'nl forog ; 

minthogy toT:íhhá :!-or. A menn><ihen az ügyre11d1'n n~mi v;iltoztatá 'ok ü~ényeltetné11ek, azok
nak java-.latba homtahíra a uag:V!4'"ii}é.;: hir illetéke· közeggl'l a köz.ponti állandó rnla~zlmányh.rn, minel
fogn1 ij11111egalaza-.a nl!lkul idegen ·zemélyhez nP.m folyamocllrntik: 

mintho~\ azonban mii-.fP1ö1 :1-or fölemlíttetett. hogy a gyiilé·ek P.lőkt zíté ·1fbeu. kiilönii:-;en 
t,írgyalá · alap.i<ínl szolg:il<l k ~rdési>k kitüzésében cze1szer1i lt>tlllf', ha a kiizponti illlan lcí \':ila<.:ztmiíny ki
lllPrítö bh<>n j<irna el: 

a nilasztimi11y azon 11ézetét jelenti ki, hogy az alnpszahi.il>·nknnk ez telő :,.zeriut sl'l11t11i m<i1losítá
'át sem líltja ·ztikségesuek. vs így, t'lgy a kéiziilé által ;ÍtteLt javaslatot. valamint S:r.ih l\.ahu1í" tr. intlít
niny~it i<: mellőzt>nclőnPk tartja .• ~ uagygyfüés e czélrn hinitntt közeget. a központi válas!.Lmánst ntasí
tamlónak ta1·tja, hogy a jövil uag,.,:gyi.ilé,Pk johl> i:>)Ökészíté ·e, kiiliiltiisen a kitUzell11Ő kénlr•-.('k ríllításo. és 
·liiké-.zíté~e iránt java lcttot terje,z zt>n a jii,·ö gyi.ilé t>lé. egv ·zer mincl miné1 <:iklln'selih mííköd1h~nek 
hizto. ítá -.ira nj tagokkal kihövítendönek tartja a központi niJo,zrmánvt. m1.1gjeg_rezvén. hogr e?. uj tngok 
,·~ak olyanok lelwtnek, kik ercojökkel ... tehet-.égökkel. mint tag-ok. e uagygyiilé ~ikt>r1ílu•z hozziijárnltak. 

Egyéb t:íray nem lév~u. az ü],;„ P}o-:zlott. 

u~fliflt. Konír s . 
• 11 k 

:! J • J e u '" z 11 k i' n y , •. 

a 1111um11r 01·1·11.,ok /s if'r1J11 'z1 frí:·~!JtÍlúl. _ -x. llfC!JY!J!Jiilf>se koziil/:;i l'rí.lrt::>ünuí11yrt11ak lbí!J. .~CJJlc m/Jr,· 1-.Jr'u 
,Z(l1tfú n .j. úraknr lflrtott iili:~uul. 

l . • il. mult i.ilé jeg.\·zükiiuy"e felolvastatvan. elnülrnek eg~. a Lenho-.-.ek tanár értekez,;-;ém•k ki
u,,·om;uá-.1ira vonatkozó é..;zrevet1•léYe1. a mel) ·ze1iut az eredeti jeg\ zóköuyv kiigazíltatot l, hiteJe,íttetett. 

11. Olntstntott a p1;11ztárnok zámadá-;ainak mPg\·iz-.gá}á,a czéljcihól ki1..'i1lclött hizott ng jelc\ntr:se, 
mel.\ a pénztárnoknak a fölmenté" megaclásá11 kiviH egr-..z,..r-:miml kö ·z<jnet--.zarnza t j„ javn 111. 

A szám.uh\sok tudomásul n~tettek. :-. p~nztárn11k11ak a tonihhi -.zámad~í" alól fe]mPnt1:, a<lafott 
e!!y--zer,ruincl edrligi huzgó mnkiitlé éért neki kö züut>t -.1„avaztatntt. 

ill. Ez iigy~yel kapc_olntban Halá-.z r.:-éza tr. irnlít'".ínyoz:t.a. hoay Plichta titkárnak 11tikiilt ég 
fei~heu 50 frt. pi:nzt.ímoknak tett ki ulá-.aina'.: megtl~rÍt•; P fejéhPn }()() frt. vi:gi·p a .Xapi Közliim·· „z,..r
k"' ztiiinPk mini len t>!fVP<: :-.z~im után P.a~i:mk<:nt 111 frt ti„zu-letrlí1· ..;za vazta.,.~ék meU' 

~ ~- ~ 
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\ li1ull111n1111 i111ltt\1111~ ••lln;.(:11\1111 \1111. n l,m.J.(Vl\l1• 111•k is 1•lfug11.tn \1•g11tl n,in11lltd11i Ing. 
\\ . ~1.al11i 11111.11· k„r1,•n1

1 l iiwl, 1'1111!0"' l1•1•11rllil, ,·,·w•tt ai t'il1·~ '' g.·I 111··~~11111i 111•111 l1•l1••t, n 1111·g· 

1l111pilntt ~111-r1•111l 1•1l1•111 r1• it-h1•li•l1•tl 111. •·g~11 l\lr 11 v1Íll\-l11l1l 1111i 1• 11'1'111•' <1,f'f-\1•g l~mi s1.nlu1 zt(íl) ri•

siM·1il n .it'~~DzÖkiin)\111•11 ti. sz11m111nl .i1•l1.f'll, H llir clih·I' ~1 111· 11lt11l nl11irl i111lil\1111), n l11Hl11i k·· (•r(i o -

fun·11sok mű~\ i11,..;g111f ,tn fi l11l'gy11b1111. 
~ l inthog' c ... nk •>l)llll ln11nlt111U1\' ~r111• mlnmit, llll'l) i '•'ll 1 cilt 1•gt1 l11m11•, H n thjul l1•ln1ri11)Qf 

1 Ot nrnn~ nt 111n~fl 1ül11 lllC'Z1 ·1w, 111111d 111 ~,·a nz il11lit \'1 ny llll'lllh~IA•t ni \ „1 •1111•11 \'t'Z tetik. 
~~znt1lll n 1t1. . z. n. fitl11 tt. • 'znlio .loz l1f tn111u· nlial olfiirl, nz 11lap zulrnlvnl 11H~llm11t.1 ni e1•lz6 

mchtrnnyrn 'onn1k1•z 1lng töhbok f1•l zolnlu 1\ ntnu hnl11rozb1lott : 
:\liutlwgy nz i111litv11u li'U\ 1•wleg ugynamzt t11rt11h1u1z1.11, mil n mult nll ulommnl <'h •l4•tt • lils

fd. iudít,ílll\: miuth •g t.vvr1hlrn ll kHzpouti \f1ln zl11111ll)Ullk ujuhl1 t•rokk1·l r„1rr1 ílA· ·, loHíhh l ü I U-
ll· f'lókt•,;ríl ..... ,.t t:ir••rnzó hnhtrnwtHk ••log gnra11ti11t 11\ujllmtunl,: ,'z 1ho lnnnr 11ulíhtlll)U n 11nl:{ygyll11· -

1lt'k 1"ltog11tlu ... m nem 11,innltatik. 
\~. Nnpircud .zt•ri11t n jih<'i, :'zoml111tlll'l)•'n tul'lmult 11ngnunl1· ti ztiknr1111uk 11jn11lnthn hoz' • 

kö,· •tkezH~ll, n ,·11)n zl1111in • koHtk„zö 111•\ orhnn 11lhq101lott nll'g: 

rnluük: .-:znl11) lrnr. pl\ puk. 
\ ll'luök : 1. llollnn ernr. t fi bornok l' hom•1•(l pnrn111"H10k, 

11. l lr. ;-;znbo .1 /. l'f "gH•t„mi t1111ur, 
111. lh·. :--:wbmlfl) 111110 zomh1th hi ph) h :n. 

rritk.ll'ok: J. Kun z \tlolf g' 11111. ig zcr. tnnur, 
11. 1 >r. Mülll'l· l\nlmnu l'J:!' • rntnr .• 
111. Dr. Z liz U 111iPI uk ul. tur. 

n. X pireuc\ foh l Hl ol\"R l 1l-0ft RZ n \ lll\-ltiillt mi t' it.•r1u1• ~t1ft UI· t' ' ' WllÍ ZilkO tl iJ J1 z . 
. . attett iuchh un) n, mcl~ i t•lll'ln C'lt• 1ll'lklll •lfo rntltílt tl 

.\z lile ezulau t•lo 1.lott, 11 fol) t 1t 1 t zt•plt•mher :.!-nu r g 'í'I s 9-rc hnt 1roz\•m1. 
l'ol~ t.1 tnt\'nu a központi 'nln ztml'Íll) i llh• zept1•ml11•r :.!-uu. 
\']l. e llvn tofr1tt nz e•'Yl' lilt rí vnn) tnn-fohll mi t• t ~r1111•"'í1.l'tt.a11-\eg\ ln1u z iko ztnl) r•· zí~ról l 

1' . z. n. dÓt"rjri zt •lt ~ .... ~tO U IJ lr ultu} alnirt ituhfvfÍU\, nl(']\>hrn Cl kozl•ptuullJni tJlllllfOk zl\11idCJt'll!!k 
ti•kiut ·thr\'ctele fol)Mu. n nugr ')Ül•· l,nrfri 11 id(~.i •11 k lll""\nlt<lzt.at 1 u iud1hnn)M:t11tik. 

Y ·leméuy1•z.., , 11 ... otl"g ·lj 1r Íq H•gC'tl n kfüpouti min ztm1111\ hoz ntn íttntik. 
VHl Xnpireud folyt 11 t 1rg\nltatotl n t 1r thlnlmi rcgt• zriti z ko zt ah lmrom inJ1tv íuvn: u. m 
1. \rnn); Lnjo tannr imht ... · lll) 1. 111 •1) lwu a Ynjlln-llnu ·1111 rn • 6\ i \m nlnkult t.,r a ,i„ Jnök!! 

lrng wcltó ág 1 Havnnhl t•r eklnh ruokul n mt>góvn korUli 'í'llllok l1\kint•·h•h •11 lir ró i11t••zkt•d„"'í1e 

fPlkPrclni inllíb 'n~ ozia. 
Xz imlítvnn~ óltétetik n kdzp1 nti ' 111 ztm1m) hoz, fl C'tlog int1=zkt•d1• \t•gett. 
-· Hnpo J6z ef indíb·a11ya, ml'lyL"n n nrigy~ynl..,,t n lrll·uc-luiznk, küznt'\Pl11~tárg)1bn11 1U1:!.!

i:udnlt mozgnlom 1uírlolrí:s1im k~ri. 
y nt•ményezé , sl'tlcg t:>ljarn Vlíge t n kiizpouti ,·1íln zllllllll) h01. h·t{'tik nL 
3. Ll'dt>r ·r i\ bmluim Íllllítninyn, lll•·lyh"n az cg-\' •t •mt•ken nnthropolo nni tn ll Zl•k1·k f('lállit.1 "1\

nak ilrgPlé,ét iudítvtinyozza. 
Etfo~aclá,..rn aj:íultntik n nnrryC!ylil: 11 ·k. 
IX. OlYn tattak t.= tÍlr~ynltaiuik nz 1íllut-, c1rot- ;„ l.onl't 111i 1.nk zt lly következö inditvn-

nyai, u. m. 
1. Emich Gu. zt:fr indít: ... iíuyn, m ·lyheu a ji.i\'Ört• tnrtnndü un••yg, nl •sek zumnr. miudi!! előle~" -

en javnsolja elöké ... zítteb1i a tudomóuyo„ ,..lündn ok prO•'rammjrit. 
Ez intlítv:iu~· tár!.!yn mtír o :O:zil -f6le iudít\·tfoyru hozott hnt1 roz it al ll np"rillvn lev ·n, itt 

m~llcizt tui java oltatik. 
11. gyanc,ak Emich 1,u zbí.,. in1lítvnnvn. rnr•lyb"H »gy, Finm•·b.rn il'l . lhlnudó állnt:t:nni 1íllom.l' 

zervczé t!t hozza java,Jatha. 
11 



Véleményezé-, esetleg intézkedé.:; végett a kózponti vála:-;ztmányuak kiadatni javn oltatik. 
ill. Kriesch János indítv<in~·a, ruelyhen a jelenleg létező nlla.t-élettani szakoszt.ilyok meg :&üu

tetésével egy biologim szako. zbíl_v felállíttlsát java ·olja. 
A nagygyiilésnek elfogadásra ajánltatik. 
X. Olvastattak és tárgyalás alá vétettek ezután a kiizegé~z égi ·zakosztál~ alial beterje zlett 

következő indíb ányok. u. m. 
1. Dr. Kelen indítványa a jövő nagygyiilé:sre s:.r.ak.kér<l~ek:n.ek előlege~ latii:.r.t!!'e. azok zámára 

elöa<l6k vála ·zhí a iránt. ezzel kapcsolatban a szako ztúl~· jelenté e. melyben tudatja. hog} a <liphtheriti. 
j árváuy észlelé evel, s annak a jövő nag,tgyülé en elö:'llln ~íval Dr. Pntrnhnuy ti zti föor-rn~ nrat hiztn meg. 

Elfogaclásra ajánltatik. 
2. Dr. Patrubány inclíh·ánya a nagygyülésnek miu<len harmadik éYhen tart:i~a 1niul 
Minthogy az állandó központi választmánruak, a jelenleg érvcuye~ szahal.rok . zennt i.;; 1oga van 

a gyülé eket harmaclévenkint tarta11i, ez indítvány elfogad:í~a fol.vián azonban leheletlruuc nílne1r. azo
kat a harmadik e>nél továhbra halasztani, a mi pedig valamint olykor a minden évheu tnr tns. sziik-i~ges: 
ez indítvány mellöztetni javasolta.tik. 

3. CHiick tr. indítványa orvos-törvéuy .. ze1á pálya.kérdések kitűzése, s ez úton egy orvos- törvtfoy
széki nagyobh mit létrehozása iránt. 

Oh utasílé.L . al java oltatik a központi választmányhoz áttétetui, hogy ez. az ügyet tanulllláU)T07.
ván, az igaz ~ágüg~ i mini teriumhoz felterjesztést intézzen egy ilyen céhí mű létrehozasa. erdekéb.en. 

Egye1) tárgy nem lévén az ülés eloszlott. 
~~~. L~~ 
jcgy1.ő. 11lnok 

\1 11. 

A magyar orvo ok és tern1é zetnz._g·•Hók XX-ik nagyg1riilése záriilrsének jegy
zőkönyve és inellékletei. 

1. 1879. szeptember 2-án tartott zárülési jegyzőkönyv. 
A magyar orvo~ok és fermhzetviesgálók BuclapestR.n. tartott XX-ik nagygy;;lé~ének bP':(trÓ ii//.~htn 1879-iki 

szeptember 2-tín (r>lvett .ic!J.lfd!köuyr. 

Elnök : Dr. Kovács J óz ef. titkár : Dr. , ay Móric. 
Elnök az ülést megnyitván. jelenti, hogy a közülé, i vála ztmány a nagygyülé elé a kö•etke-

zöket terjeszti : 

szavaz. 

1. A nagygyülés megnyitó iüésének jegyzőkönyve a választmány ülésén hitelesítletett. 
Tudomá~ul szolgál. 
2. A péuztárvizsgáló bizottság a pénztárt megvizsgálta. azt rendhen találta; 

a bevétel . 6083 frt 64 kr. 
a kiadás '3240 frt 06 kr. 

a maradék 2843 frt S8 kr. 
A közgyiilé 'ztupa György pénztárnoknak a fölmentvényt megatlja, é · buzgalruaért köszönetet 

3. A könyvtár és levéltár megvizsgálására kiküldött bizottság a könyvtárt és a levéltárt teljes 
rendben találta. 

A közgyülé Dr. Róz ,ay .Józ ef köuynrírnok és levéltárnoknak a fölmentvén ·t kiadja. fárad
ságáért köszönetet zavaz. 

4-. A XX. nagygylUé· emlékének megörökítésére . zolgáló márvány táblának elhelyezésével a 
központi vála ztmiíny bizassék meg. - Elfogadtatott. 

5. Az évkönyv szerkeszté ével a központi választm<ínr hizas ék meg; az évkönyvbe Dr. Kovács 
ebestény Endre és Dr. Kátay liábor arcképei é tflctrajzainak fölvétele indítványoztatik. Elfogadtatott. 



l~znt.m kö\etkezt••k a vrila-.ztwáuvnnk azon elliti>1:jt• ... zt :, t.•i. uwl) ek"t az a ::-zako-.ztúlyok i111lít

'':i11yui fol., t:ín tl'tt. 

6 .. \z á'wíuy-. \e!!ytan-term1í.'zetta11i ,znkoszhíh :--\zih- K:ílm:ínuak azon iudítvány1ít terjP- ·zfrltP 
PIÖ. hu~y a rnn!.!y:tr 1)nr11 .... 0k .;.... t.t>rm1~szi>l\·iz.-ga lók tá rsulataunk ujj<í .... zc•n·c>z1~ ... ,~re eg_\' kiilöu bizot t s•Íg 

11evezte ....... t!k ki. uwlrnek ta~jai a !'1•lolrn ... ott 11Jvjegyzékhöl kitet züleg részint a tcirsulat tngjailic)l, részint 
o} •auokh61 nllarnfoak. kik a tár:.nlatuak tagjai lleill \."Oltak. i.\ d}aszlnHÍll)' U:Wll nézethől iudnha ki. hog) a 
tár ... nbt ii!?\'•'iuek intézésélir·z e akis annak tagjai folyliatnak '1(• : ai in<lífr;iuyt mellözemlönek \éli. A 

kijzrr\•iil "' élénkt?l1b yfü1 lfüÍll a dla;-;zt mám· ,-1~lr111énvének értelmélieu habírozot t. e. • v 

i. Hir,chler .i\l c)r ] l)IJ 1lh. arau~ l1tílyadíj kituzé ' ~t i11dítdn: ozt:i azou célhól. ho~y n hurlai 
kc erü"iz-f1J1-r:i..;ok ,zj~on1 r ~-;1.rrhajlatlan,:íggal megv"iz-.g:•ílra-.sanak: maga e díjhoz 25 dh. arauyuyal 
lljfínlkozik j;írnlni. A vrílasztm~ím azért. IDl'l't :i hmlai kescrih·iz1•kröl uuír s:.dmo.; elemzt;.., közGHPh·tl. a1. 
iwlítv:iuniak P1ejté~ét ,.,~leméuyc:r.i .• :\ kijz~Q ültí:s a vála ztm;iny Hílemé11ye 1~rtelmébe11 hattírozott. 

..,. J lr. :3whó .Tcízsef i111líh·:im ozza. ho•'\' a ua
0
o·y!!\ iilé .... a födrn-.ban 1·eleule

0
« miikiidö orrn-:i és „ n„ „ •.• „ , 

Íl'l'Ulé-.z1•ti1t•ln111:ÍllyÍ k\iJifaféll' t,fr-.n}atok 1:;-. :.za.klapok Yezt'tő f1~rfiaihc)} Jiizoth<Ígot lleYC:GZt>ll ki, lllPl)' H 
1ár-.nlat zfünara e~~ 1~j miikölll·:,i tcn·c>t <lolgozua ki .. \ dla~ztuuí11r <!len inditv;inyt, mi11t :::;/.ily Kalm:ín 
in1lítv:íu~ :inak m1í1lo<.ír:í:.1í "li'oga1l:i:-.ra uem ajiiu lja. mert 111e~ ,·an gyi)ző1lvc arról . hogy ar.ou hianyok, 
utcl) ek a t:ír„nlat -.zen'PZ<'ti:Jwn m11tatkriz11ak. a mai \ilt·se11 kicg1~~útt~s al:i kerilW állaudó központi 
rn1a-.zh111i11) utj1íu i on t1:ml11aliíl„ l tasítfatui kéri a v:iJa,ztmauy a központi \':ila-.ztmáuyt. hogy a jüvü 
uag\ l:D'iil ~„ pru~ra1111nj1ín>l é~ a -..zakn:-zf.1lyi i>löa<l1íkról j1íel1•\'e ~om}o .... kodjék. A közgyiil1~s hosszah h 
f'ifo ubíu n níln-.ztrn:íny 'él1·11u!ll~ 1•t lmt:irozattéÍ t•meli. 

:..>. ::5iontHgh '1 am:i-. a „om1_1~köi L11zalt-k1'i11 J, haz.tlt-dmak pnsztít:is 11lleu ~aló megóv:ís:itajáu1ja. 
A központi níla zt w:Ílly a ,.,ziik ,:~e lépé ·ek me!!tétl'lév1•I meghizatik. 

lt1. Dr .. 'tnnli ;\lóric i111lítd11yor.za, hogy :i kiizépi-.kolai talliítokra. ,·nl6 tekinh~tböl a uacryg~· U

}é,ck 11e tarta ... ·aunk oly itliihcn. miJii11 a tané• miir megkezdiicliitt. .\ z i111lítduy elfogadta.tik, a köipo11ti 
va}a„zt1n:-Í11Y eY. id11d1a11 nta íttatik. „ . 

~.\ túr,-:Hla lm i é .... rég1:szr>l i ,.;zako zt;ily re:-zeréH : 

11. Dr .• \ dnyi Lnjo<: a rc;„zht•u megujttolt Yajtlahnnya1li \;Írnak pnsitnlá;,~ím kiviínja nz illető 
hntú~~íg11k fi„·yelmr;t fölhíni . .A. ziik,eg11:. lép•~:-ek megtételére a kiizponti Yah-.ztm:íny ntasíttatik. 

1 :!. Hapos .T ciz ef a ]pJpm·-h;tzak é-. gyennekkertekre '~natkozó mozgalomnak gyámolításiit kéri. 
cél hoz vezet ü iu tézl~e<l1•, megh'tel1~w 1 a központi vála ztmány megílizatik. 

13. Lederer \ liraluím ajánlja. hogy a nagygyülé' ha:so11 oda, hoizy az egyetemen az authropo
lo„ia :-záwnra r •111les tan. zc'k állíttas ... ék fol. :\ választmány nézete szerint a kormány kö:nmivelöclé
.... nnknrk fo~nn -.zol·r~ílntot. t •11ni 1 lm n kér11t:-.e, tan ... z ;ket t'iiállítauá .• \ cél ·zerünek mutatkoz6 lépé..;ek 
nwgfételúcl a köz11011ti ,·,íln•q;tm:ínv liizatik mecr. 

v ::> 

~lonte1legoi I >r .• \ lhr>rt rer1•m·nek a magyar c.-illa<T\Í7.sg;tló ilitPZPt fölállitá:sa érdekében tett 
m11g,iegyé .... e nznn (lkb1íl. lll•)rt az a nila,ztnuínymíl nem 'nlt l1ejclentve, ezen alkalommal nem \olt 
bí r<1'ya llwh; . 

• \ z allat- t;, élt•tta11i szaka ·zt:ílyhól: 
l t. Emic•h t ~nsztáv ajául.ia. hogy a jü\Ö uagygyiil1;s progrannnjáról jóeleve gouuoskoth'a legyen . 

. \ küzpnnti \';ílasztmány ci iníuybau m:ír ntasítva nm. 
10. Emich 1 ~nszbíY i1Hlítníuyozza. hogy a 11uarnerói iihül l'mm:tj<ínak tnnnlmáu.vozasa >égett 

Fimuében ·gv :íllatta11i :íllomáo.; ,zervelte,sc'k. A kénlé::.nek mcavitatfí..,:ival é:s a kívánatosnak tetsző 
-· 0 

lt~pé„t•k megh.•\éqével a kjjzpnuti dlasztm:in lllc•rhizatik. 
16. Kriesch .) :ino-. :i növénytani. :lllat- é · élettau i szako,zt:ilyokat a jfrvöre egy hiologiai szak

(hi'.tályly~í ajaulja egye:-íte11i. A. dla .... ztmány ajánlat:ira az iudítv;íu~· elfogailtntik. 
1 /. Dr. Kelen .T óz .... 1•!' n jiivc1rl' elözete:-oeu szakkérclé-:eket é-. PZPkre ... zakelöadóknl kiv:ín kijelöl 

tl'tui . .A v:ilasztnuíuy <lltal hc·he.- -.Jt inti ítv:í11v p}focratltatott. 
v v ~ 

1 '· lJr. l'atrnh1íny c~„rci u 11a~ygyiil~sPk:d minden hanu:ulik l-Ybf>U ki\:íuja megtartatni. A viílaszt-
11"' 
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mán~ ezen inilitváuynak elfogadá. át nem ajánlja. A közgyülé. a vála ztmány njánlnta értelmében 

határoz. 
l!). Dr. Gli\ck lgmíc indítványozza hog~- a jog1Lzok által is használható orvo ·-törvény zéki 

műnek megirása, i1ál)•adíjnak kitiizése által előmozclítta 'se'k. A vála. ztmán~· kivánato. nak tartaná az 
igazságüg-yi miniszter ur fig.relmét ez irányban föllúni; a szükséges lépések megtételével a központi 
vála ztmány volna meghizandó. Az indítvány elfogadtatik. 

20. A XXJ-ik nag_rg_viilé helyének kijelölé P levén a napi renden, a titkár felolva sa Korytnicza 
fürdőhely igazgatóságának levelét, melylJen az kéri a nagygyül~st, hogy a jövü évi ülés helyéül Koryt
nicza tüze se1c ki. 

A választmány. tekintettel arra, hogy :::>zomhaLhely S:t,aba<l királyi vá1·os tllllr éYekkel ezelőtt 

híta meg a magyar orvo·okat é termé zetviz.gálóknt, a jövő évi ungygyülés helyéül ,'zombathelyt 
ajánlja. A jövő nagygyülés helréül egyhangtílag • 'zomhathel_v fogadta.tik el. Korytuicza fürdő igaz
gató ágának a. zive meghivásért a nagygyülé köszönetet zavaz, a szive meghini t ké·ölibre füutartja. 

~l. A XXJ-ik nagygyűlés ti. ztikara a Yálaszbuáuy ajánlata folytán köv<>tkezőképen löu meg

állapítva. 
Elnökül vála ztatott egyhangúlag • 'zab6 Imxe ::.zombathelyi pü~pök alelnökökül llolláu Ernő. 

magyar királyi honvédtáho111ok1 Dr. zahó Józ ·ef egyetemi tanár. Dr. 'zabadfy Jáuos megyei föorvos; 
titkárokul: Kuncz Adolf. gymna iumi igazgató. Dr.1\lüller lüílmán. egyetemi magántanár. Dr. Zelizy Dáruel 
akad. tur. 

Dr. 1 'zabó J óz ef a rá mint alelnökre e ett -választást megköszöni. azonban a bír~ulat ujjá zer
vezé ére irányzott indítványának elejté. e után nem hi z1, l10gy müködé~e eredményes lehetne. e miatt a 
megvála. zta t nem fogadhatja el. Az elnöknek kérelmére, illetve indítványára, a gyillé Dr. zabó Jót.. ef
nek megvála ztá át fönntar~ia. 

22. A központi vála. ztmányba uj tagokul a következők vála ~ztattak meg: Dr. Ko-vács József. 
Dr. Lenhos. ék József. R:íth Károly főpolgármester. <ierlóczy Károly. Királyi Pál, 8ztoczPk .Jó1.sef, Dr. 
Sa.' Móric. Dr. Bódogh Albert, Dr. Antal Uéza. 'zily Kálmán, Dr. Osváth Albert. Dr. Réczey lmre. Dr. Hoch
halt l\árol~·, Dr. 1Hrou Jónás, Dr. Müller Kálmán, Dr. Patrubány Gerő. Emich Unsztú,·, Kriesch .Táno ·, 
Pa z1arzky .Jót:sef, Bernát .J óz ef. Dr. , 'taub i\Ióric, Tonnay Kiíro1y. 

23 . ..:\ vála~ztmán.r indítványám a nagyg.rillés alk:ilm;íhól rendezett kiállítn":lhau re~ztvetl kiál1í
tókruik és kiválóan a kiállítás huzgó rendezőjének, Dr. Hózsay .József főorvosnak köc;zönet szavaztatik. 

24. A nagygyi.llés a közlekedési vállalatok igazgatósagainak, valamint a hel) heh r-cndégfogadók 
tulajdono ainak, a 11agygyülé. tagiainak uyujtott kedvezményekért köszönetet zayaz: köszönetet mond 
to,ábhá a ~ikeriHt kiráudnl<í"ok rendezőinek: D1· Bakoclv Ti,adar. Wallenfeld Károh- é m:óf RádaT • • 0 • 

Pálnak. 
25. Dr. Jedlik ÁJ:Jyos alelnök, lrncc;ube zédébeu :t fövnrosnak zfres. égeért. mel.d) el az a magyar 

orvo okat éc; termé~zPtvizsgálókat fogadta, é azon höke:tft égért, melylyel Bt1<lave t helyrajzát kiadta, 
köszönetet mond. Az elnöknek beszéde a nagygyU1ésen élénk vi. ~zhangra talált. 

26. Ráth Kiírol) föpolgúmester, a fő-város nevé]Jell lelkes be zéddel bucsuzik el a uagyg) üléstöl 
A jeles beszéd e1énk éljPnzés el fogadtatott. A hucsnhes?.édek az é'"könyvhen meg fognak jelenni. 

2 7. l\IoutNlegói Dr. Albert Ferenc köszönetet mond a tagok ue-vébC'u a nagygviilés ti ztikará
nak. ki,álóan pedig a nagyg) iHés fáradhatlan. tapintatos elnokéuek. Dr. Kovács .Józsefnek. 

2 . Dr. Bódogh Alhert lelkes szavakkal kö zöui a föváro i tudomúnyo. körök által nyujtot t 
tudományos élvezeteket: köszönetet mond Ráth h ároly föpolg;írmesternek, mint a föváro .... képvi. elöjenek, 
a szíves fog<tdásért és Ger16czy Károly alpolgárme ternek. ki mint reudezó. alakító e· teremtő, a ua.gy
gyülé~ köriil magának maradandó emlékli ér<lemeket sz;erzett. A lelkes éljenzés~el fogadott he zeJ utan 
a magyar orvo ok és természetvizsgálók L~. nagyg~üle"'e herekes:ztetett. 

Keld Burlnpe"tP11, 1 79 .. zeptemher 2-áu 
Kovrícs Jó::se/. 

elnök. 

Jegyzette 
Dr. oy 1llémr, 



~ .. 

2. Dr. Jedlik Ányos elnök bezá1·ó beszéde . 

. MN!/l'U f i,,-f,,lf .Yo:J'ffllftilr~, : 

A f,i,•:í rn' t i}r\'l' U · l 11 d11s1Í~tt :iltnl kikl\hliitl liirntl.-,ríg 11 mag ni' on o ok Jg l1•r111ío zl'I viz gitJ,jk 
.XX-ik nn~vg~ i\] ~st•1ll'k li.,zl \'i~"löiv"l 11 11z ull1111(lc) kii7.pl)J1li ''1Íln zf u11Í11) k1•pvi „},jj~„) ahl11111 :'illnpo1lol 
meg, hn"') C'zeu \ \. -1lik 1mg'g) lilé nyil\'111111 111H11knlk111lr1 n nz 1111gn ztu )11) 27-1~11 tm·tuud(:Í (l)só k•'iz
,~, iilc-.-.ol '1'!.!JC k11.d..t ~t. ,z ·pk111l11•r ~-.111 n mfÍs111lik kliz•') Ul •. ·l zÍtr 1. ék 111·, a közbri 1• r, 11apok kUzUI 
pt•dig hnrorn a :-1.llk!!yillt•'ek tnrtn 1írn. é "g·' a kir1lti1luhísokrn for<lítta ék • .\liullinn·y t'Zi'll lmL íroza 
g' es poutjnihoz mi111li'HUt"ll, n mni kiiz·r~ Ulé„t rm v,:, ,„ ln, zigonínn lllknl111nzkodlunk, 117.onfölUI 

mni. miut bPz1íro kfiz~yiil"·n kitllzött t1irg,nk ,,..-.)jt•. u ki111erÍL\'í! \'nnnnk: uiuc 1•gyt!IJ húlra. 111inthug) u 
Jm~p lt•kiutebi gyl\lekl'Z"l Hyih·nuo 111n11k1\latai11nk ),p, c1rzt~ • ttluu 7.l•lo zoljt·k n ·m rniuclcukorru, hnu"m 
1 rü z1111clékknl é" liizlo' r mém 11\'el a J

0

Ü\l~ "' i, • z11mliat11ch• •u tnrl uuhí X Xl-1\ik unrrwr\1ilée ulk:ilmrí-v • • '!"). OJ 

'ni nz iin e111h•t1•" ,.i„zont l:itfi;;rn . 
• \ \\-dik Ufl~) !.!~ iill- 11yilv1í11<1 1111111krílkocl1í rí11ak lw\ :g,·zl '•I. 111•h1•7. \'Oluu uwgiillnui, hCI~) 

anunk um11kal.d.lirn ,j, ... zu 11 • t )ki11 t .;ii11k,"' ne ki , 1íujnk l11<l11i: mjjo11 1111•glnlellck-„ a-zc k a m•~ltnuyo 
\11rnkoz:í,unk. ''a!!y lc•raliíhl1 m •1111~ Ír" kijzf'lÍl<.'tt ~k mc~ 11 ma~\ 11r or\'fl ok 6 termn z•-.tvfa. gnlók un''' -
l!dllós ~nck kitüziitt e ·1.irít? Czl•11 etil nz on·o i é t rme ... zettmlonuíu) i i 111 rl'l~k köz le :u l'R t rjeS1.tc-
l'll kh ül n zemél) e i merPt -.egek kC'letk(•zé cmck e zküzlc ... ~höl. t• n ungr'') Uh· k h"l) cuek \'1ílloztritu-
1vnl a hnzni vhlekek hl')~ i i mert t~"éböl a 11. 

~li11<lrnekelött n u111rygrnlt.• lutlomftu) o fog-lnlkoza„finnk r•rctl111é11y •il ill t:i }n!!iukúbb u fi~) ·-
1 111, nu•rt nzok te zik a nu~' g' lllc kitUzöH cclj1fonk töt 1rgy1ít. rnrl' • vo11nlko1.0hw1 miután 11 m rnl11 
lt-l11•t cac ... , hog) n nngy~rUI "" ingjm u~ u ryounzon i löbeu tartott znko zl1il~ i U}é ... ek mind('•") ik1fö ·11 
jcolnu ll'h<'lt ·k volna: j n} "nl ·g n u 1g\ g,·uJ~„ h1Jomn11yo. fo rl.1lkoz1i..:niunk h·gköz "1 ·hbi l'fctlrnen,réröl e ak 
a znko ... ztul) okbnu tnrtot t iilé C'k jC1g~ iökö11) \ ciböl 1 hct turlomá t z •r •zuliuk. i\liutáu pí'di , 11z • 'Y .... 
1.uko zuilyi lil • ek .i··~o zóköu~ ·eioek nlb1luuo"' jeleutA·„ei z1•ri11t, az egy„ ~rti•k"zök állnl \'nlu ztutl 
tur~) nk crdek „.ek Yul1i11ak,"' lrntú o elörulií a) túr•ryalvu, n jP)f'll\ olt znklielil'k :iltnl J„lkc:;••dé ~ ·I fogllll
lntiuk : kiiv ·tkezik. ho~) n nng) "Yiil · t uclomnu~ o' 111u11kfílkoc11i niunk le>gkiiwleul1i rNlm ~") t• 1 "nl.1 bl1 
i junnk mondlmt11.1. i\ „znkos,dal~ ok ludomónyu:-. foglnlkoz.1 aillnk to,·nhhi 1•reclm =n)e. n meuu ·irP nz uz 
döndl)h i mer tP1.~ek nem n pill rnnti fp)fugn ahnn e t"ltorrnd11 11ba11 1 hnu "m nzolmnk n ·rmé ... zPtükher, 
kt:p ~t, \'Cl!!~ ~ynkorlnti alk 1lmnw t('kiutl'L ·beu, \•a!!\. n to\·iÍl1Li f<'jl · ztt= é. tök íl te„íté v~~t·t komol~ 
ft•lknrolfi ... ábnu áll, mnr 11 111 n rch i<l iclon• ,zorít-0tt ll3!!Y""' iilt• ... löl. hnnem lC'hJlll!.U ohb rt• zt n közlött e z
mékd t•lkaroló ~·éni ·gt4il : nnnnk tM l•kr-ny 1.h~t=n· kc1ln·zült"' h ·folyó kilrlihlll:nyektül füg!!. 

l\Ij fi mng) ar 01·vo ok l' h•rmt: zet iz ,„ llo':k Hfl'ry!!yillé~ • ldtlizött celjriu k lllli„ik poutj1it a „z„. 
mt:h e i uF•rk ·d~„t illet, nz n lieirl1tu 1 ü)é ... ck. közeLédek e„ ldr.iuduhí„ok nlkn\m ÍYnl ünki:nrt njríulkoz-. . 
; íu, t •l ... zé:s ... zl'riuti kite1jC'de 11Pu, mind ·u akacl.1ly ne1kiil zközüllw ö val.1 1 • pedig k :t: ;rr ut.:lki\l „z1í
mo (: t•theu nz CiD t.~ni i..,nwrkccl. t kö\' •tv bnrát Jrro-. ~wnemi közlekt.·dé höl é n..,1.mc •„er ~ból kdetkezui 
mkotl uj e zmék e öi.lcwl\ul'k me!!h ·e Ulhctlcn .t;rte'kü járul •knvnl. 

.A ungy~yiilJ ... ,. =lj1íunk hanunilik poutjára 11é1,,·e, - rn ·I~ n g.' uh= ek helyJ1wk nlltoztJlttÍ rívnl 
n hnzni '°itlc~kt'k lu-.)ybeli i mert 1ltl:'lét tlizi ki - ·f'mmi kt;!t„é1r "t.!lll leli •t nrról, hú;!) nz u 1 ukitüuöhh 

eredméuveket c..,zkü1.li . ... 
.Azun elör •lfit6 r 11cl1·zk ·dt: urr) nni . ruclynok kövt·Lkl·zl ·b ·n n no~yg) ni =si h lyek me~,.,zemlé-

lésrc méltó ritka ácruik és llf>'\"ezeli•.:."l'gt·ik miulleu 1•löle" .... tud 1kozó1lt'í„ 11 =lkUI, mint •gy ünkén) t mulut
koznnk .... az anya!!i é:- ,zcll••nii :)v •zí>Hnl j1íro é.t·ill'k1h kiráuaulti ok llll·;;elózölc!? nj1íulkozuak. uemcsnk 
ell"nálhatlan ö ztöuzé-.ül zol•rnl nrru. ho•ry n wngyar orro;-.ok ,. tcruw z •b iz„~ál6k a uagygyUlésre mi
n n -.zámo ·ahbau l1l gjeleujeuek. hnnem nzon l'öllil maradnndóln~ azt i ert'dményczi, hogy a nagyg~iilc ... i 
helyek ,iclékei11ek u~ver.cte„„ =geiröl ,J,., ... ujfit„ágniról meg„vrzet i mer •fckkc>l nz illetö ungy~yülé-.i ta~ok 
, i:-.szntér\'e, tua•rnkat n hnz:ihan olthouo„ahhun érí'zzék. mint eléliL. 
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Ha azon tenvezök után kutatnuk. melyek .ieleu nagygyiil,; ünk ikerét lehetővé tetteik, ki;unyen 
Tájöviink. hogy az egyreszt azon harom év alatti gondo 'kocl;í ·uak e· föradoz<t 'nak tulaj clonítancló, mely
nek a uagygyülésiiuk lelke· elnöke n közp. vál. elnökével, üiraclh atlan titkáraival. és egyéb tisztriselöi,el 
magukat önmegtagacltíh1g alavetették, de egyszersmind az.t i. átlátjuk. hogy nagygyülésünk ama rua
rraszto ácra fénye sikere, . nyomatékos árr

0
a, melvh·el lefolyt, lrginkábh a. nemes me0f1'YC és a sz. 1rii:. fö-o 0 , ~ • • • 

vál:osnak irántunk tanusítotf veudég"zeretete, harat 'ágo~ fogadása, B u cl a p e t történet e dmi1, 
jgen becses munka el"ö kötetuY"el való keclveskede:.e, tennPiuek ú.Le11geclése. töhh jelcnte'keuy :llclozatai, 
szóval készséges köire1miköde~e ;íltal eszközöltetett; e ne1klil nagygyiilésünk uemc ·nk a kiil<lí~1. é terjP
clelem tekintetében, hanPm lényege ce1jaíuak e zkiizlé l:.Leu i.- „znk határok közé lett 'olna .;;zorítva. 

1\Iidön e szerint ll-clik uagygyülé ·iiuket keth ezö körUlméuyek közt br>fejezhi>tjük. a halain
dulat által ecrész léuvünkheu .ithatva erezziik magunkat a l1ecscs ererlméurek létrehozatalúhnn önzetlenül 

e • • 
működött tényezők irfot; 1így hiszem. közki"ánat zerint j:irok el. ha czeunel egyreszt.. a mi fi.110111 tapin-
tatu egysze1· Ullllcl f'l'élyes e]nökiiuk bök-: gnw}o,kodása~rt. a kijzpoutÍ \á}as;drnauy titkárainak a n ll
d a p est e k ü r n) ék (' r•ímíi uag~ ,zeril mnnka szerkesztéseért, a -választmány tühhi ti zhisclöinek 
az előkészítő nmnk;flatokert. kiállítú.,.ok renrlezéc:ieérL, s n kiránilnlá ok ügyében l<: Lt föru.dozúsnk~rt 

öszinte köszönetilnknek kifejezést adok, má ré<1zt pedig a neme!'1 drmegye P sz. kir. főYúro:-; türvt>uyha
tó„ágát általánosnu. ldilönö!'len vedig a fö- é' alpolgárme:..ter makat. arról biztosítom. hogy ama fonó 
hálaérzelmet, melyet uagycryülésünk hanítsiígos fogadá,,h·al. i>löz1•keny ápolá.;;ával, é az azzal járó Whh
fe1e álcloza1oklrnl J,ehleinkhen ébresztettek. auuál is iukiílih lllt>~ aka1jnk őrizni, mivel azon eredeti alap
szabá1.' folytán, melynek értelmebeu mindegyik l 0-rlik na~yg' ülés Budapesten tartandó. igeu '\"a}ó„zínü, 
hogy ha a nagygyillé:-ek ,zok:ísos évenkiuti megtartá-.a '~damely akatl;lly által nem gátollatik, akkor az. 
1889-dik évi nagygyiilé nz akkoron élő magyar on-osok t! · tt>.rmészetviz,galók által 1 ·mét az én-öl t:Yre 

csillosa.bbá fejlödö. érdekeshhé ><íló fc'h·áro_ bau. mint az nr„zág ·zi ' ében tog tartatni . .J eleuleg azonban. 
midőn a me1yen tisztelt nagygyUlés tagiaihoz, a uagygyiilé„ é" központi Y<Üa 'ztmány ös:-.ze tiszt vi ·elu1-
uek nevéLen zíves Is t P n-h o '/. z á d-or mondok. <l magyar orrn--ok ,:f<: termé,zerriz „·illúk XX-dik nag)

gyülé ét bezárb1ak uyi!Y:inítom. 

3. Ráth Károly, Budapest főpolgármesterének bucsuzó beszéde. 

JJ,:/11m1 f1s::telt ... Ya'IY!J!l';lts .' 

Midón a magyar orrnsok é · termé-,.zetviz giílók X...\-clik nagygyiHé-.e tndonuínyo' mliködé:ét a 
mai zárülesheu befti,iezi. nekem jutott i-mét a zerelh·,e. 1le erry ze1 mind a fájdalma· feladat, Budapest 
föváro-: nevében t>s ké1n;.·eletéhen. az ehalúc; nehéz pereébeu a ti ztelt uag~·gytilé hez uéluíny ö..:zrnlP 
buc, n ·zót inteini. 

A fövaros köziiu<;ége haza:fin lelke-;edé .. el fo~adtn keheléhe a mactrnr ono ok és trrmé zerviz„-o . 
gálók tisitelt nagyg,villeset, s fö·ömmel ragadta llletY a. kedves nlkahnnt, hog.\' egyre·zt kifejezést adjon a. 
tudomány iránti igai hódolaf11nak. má reszt az ó.-:ziute ti·ztelE'tuek, melylyel azou férfiak iníut ,j,eltctik, 
kiknek a tndomáu.v érdekébe11 kifejt.ett fárarl ugteljP. ... mi\ktide nk, s kö1.haszmí zellemi mnnlrns. :íguk a.z 
egész hazára. üclvhozólng kite1:jed. . 

lly férfinktól. e •tzon testülettől. mely egch~ tr»1·1.flreny ·eget a tndomáuy1rnk szenteli. s mely a 
tudományos ismeretek mmh rokon ·zenvet e ak meg iuk.thb növelte, - elválni, - felette u ehez es füj
dalmas ! - .~zouha.u leg.; enek meggyöilitlve uraim! hogy .izon nemes tuz. mely a föy,fro." polg~iraiuak 

keblét. a tudományok iránt varázsszeriileg áthatotta, - ezeulnl is lángolni fog, é"' lwgy a föviiro~ ~,._ 
köu~ veiben örökké fennmarad emléke azon ·zép1 azon iinnt>pnapoknak, melyekben a magyar orvo.::ok e' 
természetv1z ·gálók tuclomau) os miiköclesüket körünkben kift.!jteui kegye"'kecltek. 

Azon nemzetnek. mely a tu<lomanynf1k •lllll), baJnokát. e· annyi jele terfit zmnit, kik a tmlo
mányt az igaz hazafü:nggal paro ·ítaui törekszenek, azou nemzetnek ketsegtelen jö\'en<lojc van: ~- önök 



í 

l\\l'~lllntntttík l'lhlig- is. 1h• nwglllntnt~m<l,i1ík PZ1•11t11l j .... , ho~.'· f(irr11lh:-itl1111 l':org11lo111, hnzafiu kitartií , t~R 
az pg~csUlés. ezek nzou hntnlrnn..; 1i:11y •z1'ik, 111t'lyekk1'l a lt11lo1111rnynk l1•r„11 is ig„11 uagy 1•r1•d1111:11vt>kr·I 

lehet. kivi n1i. 
Fo•Yn(liák ezért 111 ~.r l'''r:-;zt'r 

0 ·' 0 i-.. 

tt>téM:rt, ho·q· az e1. évi tmlonuÍn\ os miiküilt:snk ,ziulwlyéi\l B111la11Pst l'éiv:fr<míl vála~1.ta11i 1111~lt1)zhlf l11k. 
ollol' „ „ 

, • .., t>11•r1•1lj1·k mt>~. l.ingy nz l'llm1•s\l/.tt~ f1íj1lal111n ... perc1•be11 két 1íhajt1)so1111iak 1111jcik 1· .... nl' riivi1l kifej,•zr:, t: 
wz ·rnlje a ~Iin1lenható ,z •r1•t11•s1{ í!ll ,j ·,z11 h:izi tiizlll'ly1•ikh1•r.. ,: !egy 't1f'k k1 1!.{yt•s1•k vis zu1•ml1!k"z11i 
ruin"l gpkrabbau. szí,·c:-cu 11zn11 ri>vitl nnpokra. mely ·ket n XX-ik 11ngygyii1: n.lk11ltu:'lLól hnzánk 

1ö,·nni...;íliau ti.lltütlt>k. 
~ most. midöu a nng) ~) nlt:, l111 lej1•zé .... „ percJhco i.iuiikuck ZÍ\'Clll 111 >lyt:hól fokailt • 1 te11-

ho1.z1íllot - mo1Hlok. - le~~ euck 1·g~ ·z~r,miucl nrr61 i-.. meu-qyözódn•, hog · a l·~vfiro„ kfü.ii11. é•re mir11le11-
l·or a legéléukehh tigyl•lcm111t•l fogja kj„,~rui öniiknek a harn janírH J-. nz 1•mh •ri:;ég l>01dogítúsriru irÚn)-
7.(11 t fülYteljL•s uniki.ic\ését. ,~ ... l111z111ia" i.irfüumel fogja ii.d rijzölui 11zon évet. melyl11~11 n 11111

11vnr orv•)iOk- és 
i Prmé:sz1•t \'tz,.;g:ílókn t h.mét ktiht•h~lien fogu1lui -.;wr •Ut·'é" leeu1l. 1 '<tl'H li11iikk1·l ! 
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MÁSODIK RÉSZ. 

A XX. NAGYGYÜLES l\ÖZ- ÉS SZAKÜLÉSEI ALATT TARTOTT ÉRTEKEZÉSEK. 
- -ro. --

l. 

4\z Authropologia feJlöclé. e é utni cíll•í~a. *) 
DR. LE~1111~s1·:K .Tuz,Er-töl. 

Igen I is.;frlf Sa!J!l!J!Jiilé.<: ! 

Neluhiy nap c>lött azon mcghiz~í ·. al ti'lzteltcl.vén JUPg, hog,v ezen nagygyii1é heu egy értekc•zé,..t 
tart„ak, szerencc ém lccucl azon u,1ahhko1i tndomany fPjlc'hlés~röl e mai állásáról 1·qviden értekezni, mely 
nem csak minden term~szcth1ídr és a.hoz ..,zámítaudil on·os fig~ ehnét · tudomáuyn:o; tevékc·uy.-.t?gét fel
Pbreszté. hanem a leghígasahl1 müvelt kfüöklJen aunyira gyifaerl"lt vi>rt. hogy annak i-.merete ne1kül <ílta
lano · mtivelt égre igényt senki em tarthat: értem az .~ n t h rop o l o cr i <Í t. vagyi" emhertaut. melyet 
B r o e a Pál igen helyesen • t/ hi·•toire natun~lh· du ~enre hnmnin •. azaz az emheri nem termé-.zet
rajzának nevez. 

Az authropologia1 ludom<íny már a lc!:,11·éf:,rihh iclühen ttuló~t é. nem tudó t egyaránt •·nlekelr : 
mivel azt hittek, hogy n. kiilöufole emberi tcrmé zct megi merése és tannllll;ínyoiií:.;i\ illtal nem e nk 
m<Í ok~ hanem öum~tgttk 1Pllri allapotát ás hnjlnnrnt j.._ képe-.l•k )p-.zuek Ult>giil1npíthatni. valamint: kü),..d 
i.-mertetö jelck11ől nz elmebeli tebetscgek fejlő<le!'>Í fok~ít llll•gi. mcrhetni. 

J„z el. 8 czC'n ir;iuy1'i ki érletet a különhözö te• 111pl'rnm~11 buu ok ff'l:illíbí áhnu taltíljnk. 
:Már 11-ilik H i p p o e r a te:'\ 11ngy me~teriinkm~l. FI e r ne l i <l e ... é~ P h ne 11 a re te füírnil, ki l\nszh1s 
Plött az 5-dik :-;1.~izadhan élt, találjuk a kedélp•k heosztú ... át _ju l'nliilum. frigidum et moderatum ~ : m1g 

IT a 1e11 u ~ a;r. Empcllodc>s ;iltnl felállíttatott négy elcnnwk lllt'gfc>lelo . zaruú temperamentumot vett fel: 
t. i. a meleg é· hi<lcghez még .:>gv s1.:í.rnzttr és ne'1vest>t e nlolváu. tuely 4 rempenrmentnm e~:enlö mérték
ben való összeol'V'a<l:isa alkotja. s1.erinte o. temperamPnhn11 ,;fr%!_>rcrm·-t. vagyi. H i p p o e r a te' mo
cleratum temperumeulumát, ~gyenlötlen mértékhen valú egyesnlt·~e pedig. a temperamentum Üt <T.z~mri11•-t. 

rf a lenn - továhlní azokat a kiiWnbözü comhiuntiók szerint eg) meleg-ueclYe<: e.;; bideg-,z.tra'l. egy 
hüleg-uetlves és hideg- ·:1,;u-.11. lemperumeutumrn osztja fel. és mondja: . mintán n ver mt•legelih t: nedve
sebb, a nyál hidegclih r:'. nedvesebb, a árgn ept~ nwlcgel>L é sziirnzahh, a fekde epe hidegebl1 l'S -.zara
zahb, n~gy ös1:izetcU tompernm„11Lum léier.ik, ü. m. :augn-iuicum, phlegmaticnm, choleri<'um es melan
cbolicum. a mc>Jy f<>1oszla. még ma.i unp is. :1 mü1t tudva rnu, el vuu tog:ulvn. A mi uzoubnn l''leknek 
okféle combinatic5iL illeti, r ·uku; II n.J l P r ~\ 111 e r L iíllítiísnl idézem: ~ Cniqne horuini :num est 

lemperamenlum. -
Eg)T tov~ihhi ki. érlet t<irtéut ai Pmheri 'zen\" e dé 1 y e k tauulmri.nyozásnval. Íg) 2 e 11 e e a 

az ember ·zen\'eclélytr.len állnpot.1t ~Trnnquillitn:-. · elneveze:-; ... el jP}zi, momlvau: .(.luod d~sideta~ nntem 
magnum et lllllmum est, Deoque >icinum, non collcerh: ha.nl' .;.tuhilem auimi ·etlem t!go t ra.uquillitn
teru voco. ~ 

K a u t E ma 11uP1 a szeuYctle1yt 1így értelmezi, mint a ubjechuu érlehmst.•ge 1íltnl nehezen, 

) Elüallntolt l-ci mi•;!.kl,•nt ngynu már m,1, hdyl·n, dl· cnl1•k l'~st•ge miatt, a~ évkön) v Ul' i ~ fi.il v~tt,tni 
hahíroztatot t. 



vncn l-1111en le iwm o-yúzlwtű in1lulatot, ,:. l'Zl·k •t kellcnws- é' kcllena·tlenPkre n zl1°a ft>l. Bolclo11· 1•ml1~k1i c.1 -.... • :--i 

al\'IÍlll Leuho~sek Jlih •íly súnté11 Kant ft•loszbísiH foga.dla el, az iiriimct é!' fájdalmat :lllítv:ín 

t·l.j miudi>n !'>Zenvedé] \· ala11i;ínl~ ~z1•ri11te at. iiriitnhül credükhe1. tartozunk azok, nwlvck ~:wr az üu111a1r11k, 
• • J ·' v o. 0 

Ya!!y 1rnísok ir:ínli :zerctctben n ·ih :ínul1111l,. _\z elöbhickhez s:nímítja nz (iuzé:·d, a bü zkeségcl, n gögiit, 
é„ n nagyrovágyá~t.; utóhbiakho1. prcli~ a. g.) crwrk-mnjom-, az cmlwrhnrál.i- és a lmzns1.t•retetet, toYrihlní a 
hanít :ígnt .~ ... a szerelmet. .\zou ~zem edélyekhu~, melyek n f:íj1lnlo111hól Prc1l11ek, ~z:ímíljn a zánnhuat, 
az clég11tletleu ·1~g~t. az epeszlPst, n. fclelmct. az aggodalmat, a. kislelkthégct, a kétc;;éghcl•sést, hozzá z:í

míh'a n rrr\llületnck miuden ucm<~t. 
oJ 

~lirnlezen elö 'Ztíml:llt :;zcuvcdclyc·k boldogult aty:liu szeriut azonkiviil alfelosztá ... okkal i · bir-
unk, ilyen pél<l1ínl a f1~ltékcny.„é0·, nwlyul'k t; r i 11 p a r z. e r iiltnl a<lolt tahílií:- uémet definitiúja: .l>it• 
Eilcr,ucht i:-l eiue Leillenscltnft, 1lie mit Eifcr ucht. was Leiden schatrt. • 

~l:i ·ok ismét a:r. arc,·01ubuklurn keresték a lelek- é... k11 dély11ek t iikrét. E téren az eJ...ö rnl.1 
.\ r i..: t o t <'le ', 'zumos kövctöi küziil fl'lemlítendij: Ad a m .i 11 ti u ·, l' o 1 t• w o u, .Jl e 1 a mp n :-., 
A 1 · x a u d e r ..\ eh i 1 1 i 11 n s , , c 1 p i o C' l a r o m o u t 1 n s , ~ .1 11 11 tl e r s U i k á r cl , 1' e r e t1 y 
A 11 t a l .J <i u o s , főleg peclig .J o a 11 11 r. :-- B n p ti s t a Port n K e a p o l i tan u s, ki az emberi 
kopony<lt és arcot az :illaloké' al lw."onlította Ö'<.:Ze, és ai oroszlauhoz, tigrishez, ökörhöz, szam:írhoz, 
111njolllh11z1 macskához, kutyiíhoz, páY:íhoz, kakashoz, lntlhol. s a tiililiiht z \aló képzc>H hasonlato~ :ígnk é:-; 
1•z('kuek :-zemhetuuöbh tulujtlon iígai11ál fogrn. rajtuk a hátor:-ág11nk, kP.p;yetleu<;égnek. ma.kacs<;~Ígnak, 

n tohn,11~m1k, hmni!'>srígnak. hü:-.égnck, fclfornlkoclá. uak. h:írgyu :íg11nk s a tiihhi kifejczé ... eit véHe fiilfr.
d1•zh1"h1i. ~I1111k~ija, mely eliiszlil· };> t'i-han jelent meg. öt kiatlá:--t ért. 

::\limlezekeu fiiliil rill La' n t ,, r <; :í s pár .J :ín o s Physioguomia vagy arcisméje, mely a 
mult z;ízallhnu oly nng) feltiiué:-t okowtL: 1le kiuek 1111.~g éleltíbt>U lrnllt>tt azon ke..:PrÜ tapa ztalá ... t meg
érnie, hogy n. ké1mrntata , söt az ;Írtatlau:-:íg kifejezési' az archan na!,!ynn i, gyakran C'\3.l. Példakép e. aki· 
.l .XY IT. <>z:ízad rém képére T o f t' :í u :í r a utalok, ki az irgn lmas ... ;ig küpün ve alatt a kúrluízakbau í 011 
Pmbernél tübliet megmérgczet t. 1· ... aki. az1~rl, hogy a.lnpo!'>nn tmlom:íst ,zertzzrn a mérgek hatá. :írcJl, é..: a 
l1e:íllaudil halal hizto · idejéről. E sziirnyl·b 'g uö oly ártatlan arckifojt•zp~~el hirt, hogy még a hcíhér is 
habozott lefeiezése elött arc;ít tiiz(•s fogúrnl e. ipkell11i. 

1zoubau már sokkal cléhh rnltnk férfiak, kik az agy orga11Í:-.liliój~íba11, l-s mi 11ag~ on kiilöui.i ... , 
auuak iiregeiheu kere-.ték a kUlöubéizi) lelki állapotok é-: kecléh ek szl'khelwt, ' ezen alapo11 különféle 
1i •pothesi ·eket állítottak fel. Így olvnsható a X111-tlik szazadhnn élö )la~ister l11 eh a r cl u eg\' auato
miai kézirat:ihau. m<'ly késéihheu l' 1 o r iá u U} u la altal kiaclatolt; • Tn>..: 'mit ccllulae. utpote phan
ta tica, logi ... tica ct memorialis. Phantns tica. t•'t in anteriore parte cerehri, iu c1ua ,;get imnginatto; in logi-

tit::a, qnae e~t in medio, dget ratio; in m•'moriali, l}Uae e.;;t in ocl'ipito, Yiget men~oria. -
11 J r t 1 .Jó z ... e i egyik nrnukríj:ihau ol'\"a,ható, hogy a Xlll. -.z;ÍZa1lba11 _\. l be r t n · i\I a go un"'' 

regen bnrgi t!rsek. az ebö plm~nologini fej~zohrot ké zíttdtt>, melvröl n r un e t t o Latini. Da n t <~ 
t.mítója • Te-:soretto- llP.\' Ü munk;íj íhan a kiivdkezö n~r--eket írta: • ' 

X el t!apo son t re e e 11 e, 
g,1 io clirc1 di qnelle. 
J) a y a 11 ti e lo intelletto 
E ln forrn cl1appreuclere. 
l~nello. t•he puote intendere. 
111 ml' z z o e la ragioue 
E la 1li crezioue. 
Che .... cherne huono e m:tle. 
E lo teruo. e l'iguale. 
D i r i e t r o ~ta cou gloria 
La rnlente memorfo, 
fhe t;conla e ritiene 
C~nello dúu e<:: a viene. 
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Hasouló pbreuologiai táblálrnt bocsátott toYáhhá n.viháuos ágra Pi e t r o Ma n t u g na u a 

149 1-ben, eg.r harmadikat 15ö2-ben Do 1 e e L u i g i \ elencéhen, egy negyediket 1 G3~-beu G a 11 Ti
v ad a r és egy ötödiket lü70-ben U h i r a r de 11 i. ~· apientis oculi in capite ejus, stultu iu tenehris 
ambulat et didici, quo<l uuus utriu que esset intcritus· , moudjn bölc , 'a 1 a m o u. Ehez újabb időben, 

a Tolt hires C a r u s K a r o 1 y állítá a is ~zámíihat6, ki n mell ö vagy hom1okagyaL az értelmi. ég, a. 
köt.épag)·at az értelem és kedély, és a hát ' Ó agyat az cisztönnek és akarat közponljáuak tüntette fel. 

i\IinJezeu említett szerzők állításait foliilmúlja G á 11 F ere ne .Jó z e f Phrenologiá.ia, uit:ly 
e zázad dején egé z a legújabb itlökig, oly nagy feltiiné t okoz0tt, hogy még némely llll1ó ·t i · képe volt 
m~· tifikálni. 

Ugyaui Phi·e1wlogiája azon csábító elven alapul, hogy bizonyo a~yré zekhez bizonyo. ·zellemi 
tehetségek, ú. m. hajlamok és ösztönök volnának kötve. Ezen a~rrészeket fcltalcílui 'élte a:r, agr kiil~(í 
felületén létező agytekel'\'ényekben, melyekeL Cl- ~í 11 Per e ne „orgauumoknak· 11e-.e~ett; és ennek 
folytán azt állítá, hogy a koponya-boltozat különféle ki1ludoroclásaib6l vagy mélyecléseihöl. az .ntala 
ruegállapílott h<l:ilamok é ösztönök jelenlevő fokára 'a.gy hiáuy;ira bizLo an lelwt kö\etkczteLlli. Ilyen 
helyeket G <Í 11 F ere ne ~7-tet különhözlet meg. Erre uézve H y r t 1 .József igen helyesen j1,;~yz1 

meg. hog) épp<'n a meglnpintá:-.ra hozzáférhetlen al 6 agyfeliUeten fekszenek a lcf!i'outosabb ag,rtekervé
uyek, melyeknek kifejlötlé e, nemcsak hogy összefügg a koponya alapjtíu levő mél.' edé ekkel és kidudo
rod:i 'okkal, haucm. mint \ r i re h o w R u do 1 f kimutatta, határozottan nagy befolyással vannak a 
kopouyafe<lél képzc ére is. 

Mil.v hih ·hlk továhhá ezen (-( á l l által fel,íllított orgauumok. mint kifejezői ·rnlamely hajlam
yag_y ösztönnek, bizonyítia az j . hogy G á 11 F ere u e empyrik~ mótlou, többnyire önkényesen járt 
el organumniual'- megbataroza 'ábau. míg mai nap a kísérleti physiologia. alapján blllj uk, hogy az agy 
felületén az t·gye tekervenyek különböző pontjain alkalmazolt ingerek által, killönhözö. ~Öt némelykor 
egt!!lzen ellentete jelen égek idéztetnek elő, mint ez II i e t z i g Ede, B a 1 o g h K á 1 ma u tanár• 
s több mások ~ma.tokon telt vivisectiói által bcbizonyíttatoLt. Ehez járul még, hogy U ú 11 F ere ne 'ok 
úgynevezC'tL organumait oh helyekre tetle, hol a kopOll) a-boltozat alatt agy nem is f'ek zik, íg)' például 
7 orgaJ1umot ;1 tarhclyre - glabella - , és a szemölclívek arcu uperc1liare:> - tcrUleterc. hol a 
kuponyafal kettő-, melyek közt egy, néha igeuis Lcigns légür, az ügynevezett bomloköhöl - iuu~ fron
tafü;; - rnn jelen, melynek csontos hát:-;6 fala után c~ak az agy homlok-kare1ya következik, ehez pedig 
hozzá nem férhet ui: é:s íg,Y még számo.] egyéb adat 'au, mel) et már holdog·ult atyam Le u h o s ék 
l\I i hál y felhozott. IDelyek a G á 11 F ere u e <iltal fehíllílolt Plu·enolugia képtelenséget bizonyítják. 

11.ren slé1ldgé-.;ek mellett i · taléílkoztak azonban józan gondolkozó tudományos fér.fiak, kik belát
ták, hogy c,ak ez~n általunk lakott planetábau levő össze s népes ég képezheti n.lnpj<ít a tudományos 
authropologiának. é~ pedig neme. ak ethnologiai szemponlhöJ, t. i. 'Zokásnik.ra. erkölc ·eikre. uyelvökre, a 
tudomány é · müvé ·zet cmlekeire vonatkozólag, melyekből egy:szersmind a szellemi tehetségek fok<lra 
kör-etkezteihdni, ha.nem különösen ieslök és kopouyájok viszon) aU:n i ~. 

Elég sajfit zeri'Leu eleintén lcgtfívolabh . felfedezett földek népeinek tanulmányozá áva.1 kezdte1c 
meg a tudowányo bm·árkoclást, melynek alapján] míg egyrészről a józan utazók tenué zethü tudósítá~u.i, 
addig má ré zröl az azok által hozott c 011ivá1.ak. . a beutazott tartományok élő emberei zolgáltak. 
Ezzel a. tUtlomáuyos authropologia megállnpfüís.íra az első lépé meg volt ieve, mel.' az embernek l aj ok
r a vagy vari e t á ·ola-a Ynlu feloszLusi ki érlethe11 nyilatkozott. 

Jóllehet már e i e el' 0ná1 az emberek 80kfele égéröl 'pomorum • megue •ztfa alal.t említé .... 
tétetik, azonban az el ö ezir.ínti kísérlet eg~, etlclig még i ·meretlen ·zerzö által tetetett közzé. a mel.r
beu, lckintettel a föl<lrajzi beosztásra, 4 ember- ·pccies állíttatik fel. 

L i n n é Kiír o 1) a.z emberiséget höruk szine szeriut sri.nlén 1 specie. re oszt1í fel, 1'i. ru. Homi
ne:- <:olori' alhi, rnhri. luridi et uigri, VHg) i emópai-, umenkai-. áz ·iai- e· afrikaiakra. B ü ff o u 
ff y ö r gy ethnologiai alapon () Ta.riet:í ra oszt a fel. tl. m. la plat:<liakra 'agy sarklakókra, La tárok Yagy 
mongolokm. <le1á:r, ·iaiakra, eUl'ópaiala:a, négerekre é é ·zitk-amerikaiukra. "Vegre, a. mnlt század ~égéu a. 
nagy göttingai imatomus D 1 nm e n ha r h F r i g) e s J <Í un~ 5 törz öt állftott fel, ú. m. a knuka.-
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.nsit. miut fötiirz-.lit. tornhhú a mongolt, az al'lliiopiait,az .rnwl'ilrnil 1•· :~ malHJif, '')" mi11dt•11 •gy" v111w
bÍ".-ll••k kiilsli anut.omrni jrlcit 01 l':ls nani11rn111 r.ímii dns:-;it•us 1111111k:~j:íh:i11 tiiz«'h·sP11 ida h'. I) \'olt :i;.-; 

•l 1;, ki ;t knliiuliiizci 11épd~ kiiHinl'i'le lrnpouya-riszony:ít szigorií1111 mcgYizsg:ílta, é~ t 111l11111:í 11yo!'la11 
kif1-jt•=: 1•gyc;zer)"mincl ii volt az. ki n kiiHinlél1· 111:pclrnél a kiiliiufi~I" l'olní alsó 1illknpoc·s P}Öugr:i„:ira \'llgy 
l'rognathiiíra n. tuclósok ligyclim·t l'l'lbítn. t~s nz l'''Y sol'han l'Pl:illítoll knpony:íknf fiilillr<'il, azaz 111ad:ír

inYlnth11l. mPµ;Yil.sgalta, mely t•lj:íni:- rn(.g tnui nap is ,.,zcriut : Xorrna 't•rlil'ali H 1um"11 IJ a eh i i-11ak 
11 Yt>zt tik. ~:-;('Jll}'('\' honu-., llOllll11Hfllf' llllllll, lau1lt•sq111• lllHIJC'lnmr, ll!llllclja \1 i l' rt i J i ll l'. 

\ \'e•rÍ rriiriio· ,:, J'ÓlllUÍ ,zoJirok 111' ·thetikai SZC'lllJIOlli lH)) \'alcÍ lflllttlllHlll\ O:Zll él :illa) a holJaucJj 
- ::> n -' 

f' n. mp l' r P (. t 1~ r azo11 -.zen•tH'st~-: c ... znufrP jiitt, miként l"hctrw a lwmlok é nz an· közti vi zouyt 
lllt~rtnnilng mcghatm·11z11i. :; íqy alkotott 11gy :m·szüget, mel) nek fü~gélynq vo11ala a homlok l •gki:il16l1b 

hl'lyéhil 11 fr1ls(i ;illcsout kiiZ1'p'ii l'l~'Z<'ig, és ettöl a dz zi11fc• voual a kii),,; hnllj:'lrati" hnz1~1lik. EzPll 
nrc-.zii~ t illet ölt•~ a régi giiriig (. ... nímai szobrok 11wgméréq1~111~l C' a 111 p "r l 1 ,~te• r nzon 11c\"Pzet.c t apa z

talntr.1 jutot ~. hogy i-.t1•J11•ik1 :;Öl 1111~g un gy l'lllUcreikuél is. hizclcgni akan·:Íll. t'Zl'll nrc•;-.züg tnr1111:sz1•!-
1•llr1H'..; 1111~y. ;íg1í. mit :1 homlok oly 1•rii:-: kidomhoríhi:-a :íltul t~l'lt>k t'I, milyt'll l;'Jc'j cmlwrllrjJ :olrn ..;em 

tonlu 1 elli .. le)\ tnd tiík t. i. 11 ,zn Imi ,zok. ho•ty a \'1tlú:'iig ez1•11 t 1ílz:í ... a :íltal a .;:zoliornak r•m lwrfe leli i e lm 1•
ht>]i kifPjezt~ n1lntik. "nm p l' I' P 6 f 1• r toníl1l11í az 1•11nípaiak. lll~''"l'Pk. kalmnkok ,{, majmok klilö11-
hiiz(j nn'..;ziigt re tl'tt lig\'1•hm•:;,.,(.1 é.- llll~giukábh ama uagy kiilij11Jis1•grr, mely Ö ·zcrinte az <•111l1Pt1 ,~., 

lPNnl ohh foknu ~ílló kal11111k kopo11ya 1•s mnjow kopnuyójn köziitt J„t11zik. 
(,a 111 per L' ,~ t "' r arc ... zögn U!:!~nu mé'"' mai nap j ... ti ... ztelPth"u áll. azonban toutu anatowilli 

nkok111il logm c-.nk módo ... itva hn-:rn:íltatik: mert az nrc1:1l1e11 mut~1t kozú lcg11agyohb horulok-<1111\orodás
bol huzn .:z(igének fiit!g ·lyt'" n111al:it 1 <•zen hely pPdig, mint mr\r PmlítlPt ·lt. a kiálló homloki.il' elc'ifalri
uok. nem pedig az atryhomlok knr1•lyanuk. miut nz elmel1rli tPh1>(,érrt k ,.,zékh"ly•:uek. fel1•l meg. 1•1z a:1.on
h.m e nk nz én•tt t'erfi 1' ufü konu ll":t.' ,, :ill. mert 1'-.ak 1•zp11 ,q1+.z11kl1.rn Wrténik a ho111lokc.-011t mell ö 
leuwzcnek a hát ... ótól 'alti Z('mhet;fü111hli kil•melkrdé-.c. _\z,:rl tíjubh illtihl.'n a. fö~qélyes \"Onal. Y i re h o w 
H u 1l o 1 f utcin tiil1hL~ 11 •m a homlok lt•gkitlomliorntl1)ttabb hclycl·iil. hnm•m, az l')Öuél j„ kGnll) 1m 
körömnwl a hüröu kere-.ztiil érczhetü homlokorrrnrrtíny - s11t11ra na:-o-frontali-.. - köz •pétt11 hnzatik n 
kct feJ,i_i ií}lc;;:out fr.,,zekóltcl •s1 h1•lyt:ig. lllÍ" <'a mp f' r P ,~ 1 t' r yjz:;zi11te:-- vonnia megmara1lt 

Ebben rejlik nka a1111.1k i . mért ndt k a n;,„j görli~ök ,:, nímaiak ... znbrni.k howloknnak. tPrlJlt.~

zetfeletti dombuní ·:igou kí' iii. c~ycnc" ir.íuyü (.„ nz 1wrhrítnn 1•g-y"1lf''l"ll fnl\'tatcí1lú tillú--t. hogy t. i. 
azr>kllnk ,,z által az füiik it,iusdg kifc•j1•zc:- ~t at~i:ik. mel~ ucl a homlnkiir ,,•111minc1111i kifejlö1lé'e nem 
1°:t1·zik, Pnn..:lfogvn a :-ze111<:ihli\'ck niuc ... l m·k még kifejlödn:. 

luneu 111·,·Pz.ik 'arnpc•r ntan nz oly homlokot, mc•l)· ur<·l-lh '11 :::ze111leh'e. t?.::!ye11e rnnnlhan az 
orr IHít:iu folvtatód1k •töd.>•1 arc ·ln k. ucmetiil trriechi,clll'" Profil 

.... ' - ~ 0 • 

Habár B 1nme11 ha eh 1 i· i gy e é' C amper P é t 1' r ltt1lom1Ín) "" •Ív1mí11yai i~ 11 be •-.e· 
n1lntokat nynjtott:ik a:t. anthroprJlogiai 1udow1iny mc•r<ilJapít:i ... :íhoz. lllt'gt" <"·ak n ungy ... ,.é,l nnatomu-:nak. 
H e t z i u ... ~.\ u dr :i' n 11 k lü11 lPutart m. nz nurhropologi:lt ,i tudomány ma•tn,lat:'lnak ... zínrnunliira 
•m •)ni. melyh111, nem Csl'kély hl.'folyá-=,al volt azou kiirülm ~ny i-., hogy nz akkori s''t;d király. Xl Y. 
Kár o 1 y .T :i uo ... ninga is tHék •11yen Yr.tt re-.zt az anthropologiai tu<lom;\uy mtivelésébl'H: Í~'Y a. Wbhi 
közt 11P111 1· .... ak Enróp:iuak miu<l<'11 or!'z:íg;ihól, cle a töbhi világl'1~szrkböl is gyti,ih-tl1 tt koponnikat, a 
uwlyt>ket uzntiin H t• t z i n „ l'L'IHh·lkcz4..,tfre hocsátot t. H e t z i 11 _\ u tl rá.:; volt a1, C'l"ü. ki ... zigonln.n 
anatomiai alapokra t;íma zk,o<lva. a koponya hosszn t~ · ~z,~lc"-=egc közti yj,zonyt a kiilönft'le uepfajok 
közt. mint fő megki.i.lö11hi.iztctü j1•lt ;illít:í fol. 1~. ezen tudományos elv :;zeriut minden világré z népeit kt~t 

c ... oportba: 1 :eutP hrachy- d <lolichocephalae. azaz rüYitl- Js k • ktiuy fejüekre 0 ... 1,totta: tornbh:i a fe]<:Ö 

allc-.out elünyoumhisáuak fnka c;zerint. két -.ark-~llenes kiilünbséget, lÍ. m. a l'rognathiát é Orthogn:.i
thiát. azaz elüre é .... P.gyenP. en <illó fplsi) állt állította fel, liu'Lár jól t ndta. hogy nem lt.~tezik emberi kopo
uya. mdyu~l a:t. arc-..zög 5 folmál n.1gynhh Yolna. '._ak a n~gi giirögéik 1>s n)ruaiak mt•ré,zeltt>k, mint 

már eHilib em líttetnt. isteneik . zolmíu a homlok túl,árro. ki<lomlioríhisa :iltal a1. arcuak ok kife1· ezést 0 ~ • 

adni, hogy azoknál a ('nruper-féle arc-.zög ~10, ·öt g;l fokot j, kite-.z. 
Habár H f' t z. i n ' • .\ 11 tl rá · a crauiometri<lt tudományo~ alapra tektette , megis a koponya-
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méréi;ek azon nagy hibában . zenvcdtek, hogy dacára a koponyák ha ·onló typicus viszonyfümk egy 1:'51 

ugyanazon fajnál, az egye koponyákon tett mérések azok különböző nagy. iiga. ;-zeriut, nagyon i. kU1ön
höző eredméuyeket mutattak fel; minek köveLkeztéhen nz C'gyes uépo. zfaílyok . ZlÍm:Írn. typnsol, nem 

állíttathattal\ fel, mert a kulcs ezen látszólago aránytalan. ág kiegyenlíté. ére hiányzott. 
Ezt W el c k e r A r mi 11, hallei anutomtvnak sike1·üU feltalálni a,,; által, hogy egy é„ ugyan

azon fejen két meghatározotL átmérő között a zázaléki nszonrt számította ln, melynek erPd.Inén,,~ét 
I n cl ex u e k nevezte el. Oy módon a koponyák kiilönhözö nagysága megszüut zaval·ó akadályul lt>1mi: 
mert az ezen módon egy é · ugyanazon népne1 nyert ~iél öségi i-ndexek, a t,rpns nwglrntiírozá ára nolgál
hattak, mint az W e 1 eke r A r min által kia<lott e világ minden népének koponrnviszonyaira YOnat

kozó remek tálJlák mnta.tják. 
Be bizony ítá eg) szersmind, hogy H t' t z i u s A u <l rá s a hrachycephalia 111cghabíroz1Ís1inál tovább 

ment. mint kelletett Yolua; mivel ö csak oly kopouynt, vett fp} hrachycephalnsunk, mt>lyuel~ hos~zlt <Íg'n 

a zéles ' éO'o·cl vao·,, eg\'eulö volt vaO'y e ·a.k - miniurnlic:i ki.il6nhséget mnt.nlott: tPlHit csak n ly ko11011rál. 00 0.1 . o. ~ . . 

mel) et mai uap B a e r K :ír o 1 y E r ne s t .'lerinl t rochocephalus, azaz kPrekkopou) áuak neve?.!iuk. 
W e 1 eke r \ r min a világ miuden ismert nemzetének kopo11y1íit e móclon vizsJálat alá ve,1 én, n fel
merülő közép viszonyt ortocephaliának neve1.é el. hounnu azután a br,ich re 'ph·ilia h:Ltár.t föl- é-. .t 

dohchocephali<ié lch;ígó vonalban löu meghatározva. \V e 1 eke r Ár m.i n volt szintin nz <'hő, ki 1'Ulö11-
féle uépeknd a kopouya ho ·zának magas ágához ·mhí vi:ZOll\' ír..i, mint fnnto" trpikus jelleJre figytil
me ~sé tett, mel5 nek középviszüuyát - mesocephafüfoak, leh:ígó vonalb u p 1 a ty e· e p ha 1i:í11 n k. 
azaz lapo , és felhágó \Oualhnu B y p 'i e e p ha 1 iá na k. ;iz·tz ma5a kopony.íjú-.~í5nak nevPzte el. .\zo11 

megnevezésre n~zve ,p1at.1cephalia • meg kell jeg~ eznem. hogy későbben V i re h o w H u cl o 1 f ;íltal 
he]5~esebbeu .chamacephaliára • lett átváltozta.tva. 

Ezl n ·zercucsés vívmánynak követke1.tébeu vag,rnnk képe~ek mai nap meglrntrirozui, hogy rg.r 
. teru betünő igen maga· koponva mesterséges eltorzítiísnak eredménye-e? ~!ível mincleu kopou.ni, mely

nek maga~s·1gi indexe nagyobb 85-nél, mesterségesen elLorzítottnak tekintendö. 
Hogy azonban a koponyának ol.1 mesLersc~~es eltorzfül<~a, mi tíltal a fejnek lermés!';etelli>1w" 

maga<:ság adatik, eg.' <>~ nemzetek11él nag·yha11 dfrntt, tutljnk töhhck köz.t. H i p p o e r a te s ldún, ki 
ezen koponyaeltorzít:íc;i módot „De aere, aquis et locis• című könyvében lnimulalos p011toss:iggnl irá le·. 
és makrocepha1iának neyezle, mely eluevezés mé~ mn.i uap i.;; ö sz.nintf' - hasz.uáltntik. H i p p o e r n t , "' 
azonban mil.1 népet ért alatta. ne ·u vehető ki, c~ak n.nuyi hiwnyos, lto~r ·cythá1r nem rnhínnk. 

Ezen nmkrnkephal-fe1e koponya-eltoi:zítás c>gykor n7. ös-amel'ik·ii l:ikc)l\: álhl.) 1111.gvhnu iizetett . 
. öt ott mérr mai napig . cm halt ki egésze11. 

l ·meretes tov;1J,há, hogv Európ.rnak 6 ktilöubözé) belyeu. mint Harnhnltn Hillnál A ngolho11 han. 
Yill~·nél • 'avoyáhan. Bell \,imél l°)veichan, N'iecler-Olmnál Nemetorc;zágban - egy-rg'i : - .\n-.:1.triií
han pedig h.írom. é' haztinkhan kettő. ú. m. az egyik 1 zékely-Utlvarhelyen, a m:ísik 1wdig C.·ongrádnu 
talállatott; kUlö11iise11 pecli~ K rimben Oro zonzághan éc; \z i;ínak kaulrnc;uc;i hiroc1al máhau uagFz:ím1í 

oly csontvázakra akarlf.ak, melyeknek kopon_r1íi mincl makrocephalok, nz1Lz il.v- mótlnn mc>stC'rl'1ége en 
eltorzítottak valiínuk. 

Az említeU ltc·t, 1\Ingyarnrszágon tahilt makrorephal knponyál 1egutóhb lllPgjC'lent anthrnpologim 
munkamhan nemcsak leírtam. de tatcfr eretletiiket és mindkettő 'aló-·zínii :-;zemélvi éo·ct kikuf atni i~ \Olt . :') 

szerencsém. Itt csak rö,iden leg~·eu említYP., ho.gy n tat 1rok ezen makrocepl111l-f~le knponyn-eltorzítást 
az ő ·-nme1·ikaiaktól tauultfik el; ut6hhink ngyanís és a c:hinaiak. valamint ezekkel lakó la.bírok kiiziitt n 
chinai hml<lhista misc;iolliiriu. . ' ' hi u - Il o e i utnzá-.i 11avlójn zel-int, melyet N t: nm a 11 u K :i r n l .r 
adott ki, már ezer é v v e 1 Colmnbus előtt siiríi közlekedé' létc>zett. Innen az aruerilrniak é" tn.bírok ko
ponyái közti ua::,ry hn.-.on1atogs~íg. továbbá ,zoká aik. a míh észet ,~s tuclnmán~· cmle1rei, valnruint n1llá:-.i 
·zertartá,aik sokhn11 való a;i;onosc;.íga, mint ezt lI u m h n 1 d t S á n cl n r, Le 1 a na Kár o 1 "· N P ll

m a n u Károly Frigyes., chaffhan~Pll 1\rmin. T'>C'hucli .Já110 .Takah !'\ tiihlwk kiluu
rntták. 

.:\ mi azonlJau }i>ginkáLb szolgtilt az anthropologiai tu<lomáuy eme]t"sére, az volt, hogy a.1. eddig 



l\üliin ,·:Ot ethuologia-. ü ... törtéuet- .:, al'chal•nlogiiluak lnn iirai a1. 1111tltropologi1íéval cgy~,.,filtr·k: 1í tliít,

ní11 hon·,· l'iWll tndorunuvok e''Yikc ~t·m 111qki'tllizhcti a m;ísikat, 11wln·klll'1. mint :;pr1~1Hmlom:í11vnk a 1'1aj-, o. j J l'"''lt. • J t 

lüdésta11 é~ üs zehasoulltó honcl1u1 tekinklllliH•. mint ni Y i re· h 11 \\" H u do 1 f ltfres 1111thrupol11gi11i 
mnnk:\ihól kideriil. Böt mf.g a. kcírhnndau - anatnmia palltolugica i:< hizoHyns l<·kinldheu 1·z"kJ1„z 

.-:sz:í 111 íLau clú. 
l'clhowm csak a 'ihi!..{hírii w·n1Hlcni.Hgyi kopo11y:ll, tUPly. miut i ... nu . .n·ct1•s, n·111lkivi'tli al:u:-.on) 

é.... nyomott homlokkal é:; i~Pn J,ir ·iny knpouyaiireggel l1in·:t11, a 11rnjo111k11p1111y<fra c•ml1~kl"zlel ; mir1• 
liiz<111) o:, ltllkí~ok null' is azon rem1:uylH·11 i;ngaft:ík ma~nlrnt, ho~y l'Z rnlun azon lrn11011ya, 11H']) az 
emlwr t.=s mnjom kopony:íja ki1l.iit ti :it mcnf'ti typu~nak feldne men', mi11 I 1'7.t kiiWnöscu , t ha a f' l ha 11-

t' n \ r mi u hchizouyílani ig' ck1..1 'l.PI t. Mii vúgrc· Y i re h o ,,. H 1111o1f11 a k ~tlk,,Jma. 11yilt a:d 
llle•T\"Í:t..'•':ilui . és kimutatni, hn11v t'Zt' ll 111•nmlcn·iilari ko11ou"a oh- ""Y1=11é vala, ki '"Yl'rm1·kknnllm11 

O 0 '"'w • J • Ow 0• 

nn~olkcírhnn Hlrnd1ilis - . ké ... öhhi korában }W<lig a1. t\gync,·1•zf'tt lorzítcí l,i;. zvéuyhen - Arthrit i. 
1lefot·111n11~ - :-;zeun~dell . nwly helt·g:cgckhül magyar;iiható ki " e outv1Í1. karc,011tjn.i11ak 111Prf'YSé~1·. 

mcgha,iloti t·omhcsnntjni, n kopo11yá11 \ll'dig a homloküh<;lill'k a knpo11yniir l'·lé oly hnjl:í. n. ~s c)z ;\Ital 
ün~nck oly remlkíviili IUPgki:·whlwllés1>, ho~y II n x l 1· y Ti,. a cl a r Il I' 11 r i k Jngo n.u e· od:ílkozhatotl 
a?.011, ho•ry miké1w11 ft:rhi>h•tt :ill nhíl 1a n l'bhc e•ry <'Ul lieri a0

0
\'. o. ~~ . 

• Ii'e lix. q ni pol uit 1·erum r.11g11oscnrc causas, • mo111l,ia Y i 1· g i 1. 
. \ 1.cmbnu nem:sokúa a tnlllísok lielríttnk. hogy a ,·il:t'" mintl<111 n~ zeihöl ~yiijfött <""'011tvríznk -.p111 

l'lf'gcmlök n kopouy:ik typiku-. alnkjainak meg:lllapít:í~<ii·a. hanem hogy ahoz még a:t. ö ... kori kopon~:ík 
t1111uhunn ·ozá:-.a i~ ,zükségc:s. J~z 1>khól t tt1lomáuyo:-- :szakf•tubL~rPk feliicr.' t>l te nlntl ásat <Í ~ok t ~t ·ttek. 
még pedig fénye ere1lm6nyuyel. 

Í!.!y l :1, knlönblizö hely1•11 ki:ísolt kopony:íra akrL«llak, mely<>knek vizözön elötti idfü•zaki sz1ír
mazá n nz egé-..z \'il:1g ...;znkf ll(ló-ni 1íltnl eli smcrtetPt l. Ilnzrínkhnn j„ tnlnltnttnk Yélet 1 ~u iil il~· e.ont nízak. 
mf'l) f'k1wk dz(iziin clötti ~z1írmaz1í-.a töllitt n kénlé:- fclmcrlilt. tí. m . .Nagy-~ápon. Kou11írom, toníhh:í 
nz a<rgtclclri harlaughan. Uiimiir, 1~:-, n lbzkoYai harlanglmn Liptc)-mcg) ,:Jien: leld ·k. lllt>lyck1ll1 k 
nntidilmiali,.; illökora hizto.~1íggal 111•m hiiouyíthatrí he. mert oly kiiriilmén)11k kiiziitt tal:lltattak. ho~n 
0i 1· u ro ,.u 1 o.zólnín : ~Ila finitium s1mt falsa \l'l'i". eac1uc. 1)1Hll' lwrripi 11011 po:--:-;unt. ii-, qtrn• po~:-,1111t, 

ut tam in pr.1ecipitem locnm 11011 1l~heat ~e ~api~n 1•om111ittcre. • 
~lint tO\·:ihhi crf'1lm1~11rr> L'Zí?ll 1í ·abísoknnk fölcmlíte11 dö, hu•ry kUliini.i.:en Y i r <· h o w H u rl o 1 f. 

• • o„ 

Br cica l1 ál. Qnatrcfagl' J\rm1íud, llamy Emilé..: Hiitim P,V•'l' Lajo ... kiumtnttr1k, mi-
zcrint ösi i1lökh •n a <lolichoccaplml h1,i • okkal eltc1jetlt1•11l1 vnln, mint mni unp: a nélkül azouhau. ho~y a 
h1·nch~·ccphal ki lelt >olnn z:lt-va. 

~liml a mellett n rninclC'n rult ur1lt 11t>lkiillizö uép ·k. ~ a k1~~öhhi cnltum i1löhöz tm·tozók ko-

11011yái klizött, 1111\ ezete-.. ·11 a lrnmlok fe1.1öde;o;éhen folt ünü kii liinb é•r mutatkozik: t. i. az utcfühinlmál . • e 
domború é rnagn-:. míg nz 11löhhi"lrnél nlarsony (.-: lapo:--. Ennek nh:].yehh okn abhan rejlik. hogy a 
ho111lokag,nrnk. mint a:t. 1>lmC'hrli tehet: égek ,zékhelyt::u •k fejlöclé-.r„ 1•g) <·nes 'i,zouyhan van az elm(•heli 
lel11•bégc•kkel: továhb1í. hog,· mi111leu annak miikiidésérc hatc> i11go1· által, egy-.7.er ... mi1ul a \"ér odnüml :,,, 
l>s annak kiin•tk„ztéh1::-u anunk f1•jlö<lú::e is 1•lihum:11íU.a.tik: a mit nirí1· holdognlt aty1ím L e u h o :- " ~ k 

..\1 i h ~í J .r 1• :'.>Znvakkal tanított a 111i egy1·ft•miinkéfo: • Uhi major iu<'itutio, ihi Pst et -.an!...rniui-. nlierior 
1111Huxus: hic vcro fons nmuis i11cre1ucuti. •. 

Ez 1:szrt"rchetii nz njnhhkori kopony<íkou i .... így péld:iul azon, m<>lyt•t boldogult B u ,„ :i t P :í 1 
1S10-hl•n n honctani m111n11n11ak nj:í11<1ékozotl. Ez azon csouh·:ízhoz t~1rlo:1.nH, melyet a szl>p juluí,zn,~wll 
akkori 11y11ralój:ílmn levű panli1111-. z1ír1ln rom.ini kiil.t, 1•gy küliiu kö-..írhan talált. Ez<'n ziínláhnu lakcí 
,...zprzete "k U!.{yanis a moh1ít•-.i v1=siig a }patudósnhl1 f1~rfink kiizl: orolt.ntlnk. 

na ezen ó-paulinn kopony1ít éi~~u·ha.::onlítjuk az ujnl1b i1l1iböl mhí (ket rahlóg)·ilko-. t-c.-,:-tn~r) 
H e) zs a :""' á u cl o r b .\ n cl rá" kuponyái\"al. kik -..nj iit >allomásnk "'1.C'rint, sPmruifélc oktatií,Jm11 w•m 
r ~sze-..ültek. hanem . 7.Íut ~11 raliló al.\'juk ohlnla mell1•tt uöttf'k fel; azt találjuk, hogy az ö ... -pnuli1111-. 
kopouj a ritka szép~r~gü ki1l1>mborn lt. t= · maga .... fün ·égC':> homlokkal hir, l•llmhen a két H ó z ... n lt•-..tvéré 
nyomott fs alacsonv. . . 
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Ezen r:>lösorolt éi' meg má~ zámos tu<lomtÍll) os vívm1íny lényegesen hozzajárnlt ahoz, hogy 
mmden ország kiváló anatomnsai az autbropologini tutlom<ínyt magukévá tették ; mi mellett hazafiui 
kötele· ·égüknek lartották, aj át hazájuk lakóinak koponya vi. zonyait tannlmáhyozni és meghaMrozui; 
- jól tudván azt, a mit a nagy halott bár6 E öt v ö" .J 6 zs e f mond: hogy ~ki saját nemzete iránt 
Jú"'eu teljesíti kötele. ségét, az lerótta tartozását az egcsz emberi ·ég il:ányáhan. "' Így az nmerikaiak ko
pou:·aviszouyait .M o r ion } y ö r gy a m n, az - m1golok~iL Da v is János Be r 11 át é: T h u r-
n nm .Jáno , a franciákéit <2natrefagc \rmiínd és Hroca Pál, a sté<lekéit Hetzil1 
A n cl 1· ás és G u " z táv , az oroszokéit B a e r K <l r o 1 ~· E r n ö , a sYPicíakéit R ii ti m e y e r 
Lajos é· Ili ' Y i lm o s, a nemetekéit E e k r r •' á n cl o r. ,;pp úg~ Y i re h o w H 11 do lf. és az 
o ·ztrákokéit 'V e i. ha eh .~go s t kutatták ki. 

\\Te i ·"ha eh koponyan zonyainak meghatcírozá ·ánál megjegyze1Hlö, hogy ö nz osztnikokhoz 
a magyarokat is :számítja. üvakodjék azonban hru·ki is az. általa felállított magyar koponyaf<\i-t5 vu t 
elfogadni; mivel W e is. ha eh a ~9 magyar kntonakoponya között, melyek~t megviz ·gált, története-
en egy o1yimra is akadt, mely rrösen nyomott és ala(' ·ony hom1okná1, továbhá a fölötte erősen kifejlő

dött szemöldíveknc'l fogva, n.z említett nea.nclervölgyi kopoay:fra emlékeztetett, és ö t~pen t\1.eu koponyát, 
mint typu. át a magynr koponyának állította fel; - míg a kntatások, melyeket 300-nál iöbh, részint 
e ont. ré zint élö koponyákou tettem, egé zen ellenkezöleg, épen a mngya1· fajmil a leg~zPhh kopo
nyavi~zonyokat mutatj<ík. Velem Irn~onló ereuményre jutott a s;r.á z szüli:>tés\1 Pi 1 s ne r von • 'te i u
hu r g. ezredon·os , ki lifl huszár - e. upa ~zegedi fiu - koponyaYi zonyait lmtatta ki. Yalóban 
e1moudl1a~iuk 1' e u e e á v a J \\'e i ._ b a eh nak a mngyur kopouya-typu ának hnngarophoh feLillítá á
ról: Oifemlet te ~uperbus conlemtu, dicax contumelia. pctnlans injuria. lividus maliguitate, vento 'U' et 
mendax rnnitate. 

De llemcsak a. tntló:;o1.1..ull. hanem a llllh'ell o 'Zh1h· tuiuden rétegében i · nöYekedett a1. értleklö
clé" az anthrnpologia. iraut, ngyannyirn, hogy miuden nug' ohh nlugyá1·n·ban keletkeztek t.ir-:ulatok. 
Ezen anthropologíni tar ulatok szaküléseibe11, - a leghíre~Phh szaktudósnk elnöklete alatt - nemcsak 
tárgyilagos előadások larlnlnak, hanem mintlen _ zahnJ. v'ilihrnk is hely adatik. Ez ;íltal az. authropologiai 
társulatok tckintélre :um_yna. elömozdíttalott, hogy e~ek minden or. zaghan mintegy t\\llonuíuyns „Fornm 
:upremum„ gya0<fot iekinh•tuek, hol a minden oldalról lwkHlcHitt a11thropologiai P~ nrchaf>ologiai leletek 

megvitattatnak é~ mcghutáror.tatnak. 
Ehez .i<írnl még músré. 1.röl az ts 1 hogy iiz ilyen iilések bírgyahi ui a legjohh illnstrntiókkal 

ellátott, reszint tudományos, ré 1.int népszeril közlöuylikheu 11) 1h .mosság ele hozatunk. 11.r módon az 
authropologiai és archaeologiai tnllonufnyuak nemcsak i mertetc> e. cle a1. az fr.inti éruek~hre ... ztt> · is a 
legtága~aLb körökre kihat. 

To-'Váhhá a tudósok uemsokára. helátták. hog,r 'l lcti1i1nbiizö egyéni nézetek. kntat:í:ok módja é 

kU1önö ·en a külimféle mércsi rencbzerek alkalmazfÍ a foh~tfü1, brirmily fárad. áau~ kutatá-.ok i-. -ve,zen-
~ 0 

döbe mennek mindnd<l.ig, míg kölc önö e·zmecsere által egyforma méré-:i rend. zer es kut.itlísi mo1b1.er 
nem fogadtatik el. 

Ezen Nil Plerésérc· hozatott he az 0 ken <iltal ahrpílott terrué..,zetbnnirok közg ·Ulij ... eihez ha
. oul6a11 1 minden évben egy anthropologiai é' archacologini közgyillés is. 

Eunc1fogva mindrn évheu, killönösen Némelor:l:r.áglmn, vnlamely ne,·e7.de ·1.1oh varoshuu egy 
ilyen közgyülés, és miu<lell J-d1k évben az európai couiingpus ntlE1melr f'Öv:íro~iilnm egy köiö m1tbro
pologiai, n-rchaeologini és prnehi tol"ikai nem:;-.etközi cougr~.·su turtatik. Így fo.rtatntt l '70-b.m <t Ylll· 
il~·en nemzetközi congressus Bndn1>es! eu, melyen .\ n ·zlrin, N enwtnlfölJ, Ola -z-, Prnncin-, Belga-, Dán-. 
,'ved-, Finn-, Oro~z-, .\ ugol- és Németor:·mig, nemkUlönheu .\ merilrn es hazáuk legjele cbh tudó:-.n1 ·níll
vetve ver euyeztek e tutlomtí113 ok terén. 

Mindezen nemes törekve:-;eknek köszi>nhctö, hogy nz aut hrnpologiai és archaeolo:::iriai tmlomauy 
mai nap egy fa:.ljes egé"zet lwpe7, 'hogy émetho11hnn eg5 altal:ínos méré t rend zer foaadtatott t>l, 
mel.vnél a mások idev~ígo eredményei, név zeriut 13 r o e a Pa 1 e i i tekintethe yétettek. 

Hogy ·zeretclt hazánkban eien tudomány mrnti enleklöclés mar i gyökeret vert, mutatják n 



ll•lt·zö :rnthropologia1 e· archaeolngiai f:irsulnlok. melyek kiiziil kiiliinösl'll n 1'cmesvárnu székelii 1\l>l

mngyurorsl.<igi elökc1ö helyet foglnl t•l. i\ l1nJeuek felett pC'dig Rl. ilf !Pguja.hh icWhen alupítot l or;i1ago:oc 

l'mlierlaui cs régeszeti t:írsnlal. mely11<'k ch•n hazánk lcghalósahh szn.kPtnhcrci :illn.nak, s uwlyrk gyiilc:-.r•i 
a lUÍÍVt>li hallct,Ltos:iu· len'lHl!!YOhh erclel\lödcset kelle>ttek ll1íÍr is föl, 11 111('1111\' lhl'll a;i:ok mintlig Jlitfr\Ull o l::'I o ~· • ·~ n. 
l'ilka e' tauuls,1go. tiirgyak liemutatasarnl vnunnk össt.eköb'e; p1:id1ínl, l1ogy fiilihd llP Ptnlítsck, a mnlt 

t~vlwu l'chermeg' e Polg~írtli ki>zs1íg1ílic11 talált római ezii,l lripos, m('h a parisi ;·il~igkiállíf áson oly 

u:wy fel! iiuést idl·Zelt elö: rngy pl'llig a legnjal1h idöheu \ asmc>g) 1'1>1'11 talált kelta tárcryak ; JlP111-

kiiWuhP.n a l'sepebzi•tl'li ö--kori h•uwtéik lelctt)i lís részheu elégett cmhP.ri lrnll:ík marad>ányai. 
Bzeu öne1Hlete:-. miiulink:íbh szíqesehh körökben rnlci 1~nlekclts1~g Plterjedt:,e hido" .ic>IP a1111ak. 

ho•'Y mi magyarok PZ ir:iuyha11 sr.111 ma.r<t1lnnk el a kiilföhUöl. 
l>l• uiucs is Eurtipáh1111 or:-z1íg. uu~lyheu az autltropologia.. karöltve az arclrneologi<ival. oly 

<l1í,nn gyiimöksöznék. miut 1ldga lmz:ínkhau, hol a kinc„ek, tígy ~zt)ldn, m1~g :t föl«ilhen rejlt•11Pk, t::

t•J•t•u ni'. nnthropologia.- és arclrnl'ologi:íLnni j:írallau ·;iguak tulajtlo11ítancló, hogy sok érdeke..; lelet, minl 

értéktele1111ek gonclolt, eh-ész. 
lg · dobatott p1:]u:iul a Tisziihn annak e ·011gr:hli pa.l'~j:in egy hnrla.ughan talált i emberi csont

dz kliziil l.i:1L
1 

melyeknek rnlanw1111yi kopouyiija maluokeplrnlokk:i vala mcslt•r;o.,égesen eltor1.ítv11, :i hctc-

1lik l'soutdz knponyájál Pg · hnl:isz lllLttlette me~ a megsemmisiilé -től, llll'ly koponyn késöbh egy vir:igz6 

rügymuasium trrm~ zetrajzi mnzcu111.íh.m öriztelett, honnét kéré ... Pmrl' a jelenlegi közoktntá"li.igy1 miuisz
t •r 1ír személyf's kiizht>uj~ínba líltnl, haz:ínk ezen unicurnja egyetemiiuk lt•író honct.mi muzeuma . z:ínuíra 
'Zl'l'PzlPtt>tt meg, E:s :Htalam a tudós vihiggal i..; megisnwrtctct t. Így ve ... zctl el ·r e,zprémheu. Csapk:í11 
l :íu-bau u lc:!érdcke::-ebk lelch•k C!!Yih. t. i. két e. outdz, melyek kopond1·uk tete1·én ~,.,!!V-e•ry natr\· .._, .._,„ „ J , • „ :':) o„ 

l1ronz-::.zög ,·olt hevern•. s mel~· :sze~ek egymással ecry nagy, sziub!n hronzkn rika :iltal rnltnk Összr•l:iucolvn. 
llaz~ínk Uirtr.nclmi marnch :ím ai iriínti :,zeretEü és ti„ztelPt ere1l111éuyezi . hou\ 111111tle11 ,· ohh 

~ . ~. ' 

mó1lu csnlád1nil n régiségek kinc, gyamíut eltéve örizletnck. ruelyr.kuek 1~rtchnezése 1~„ magyar:ízá-.a 

flZOnbau épen n authropologia- .~:s archucologiáhani j:íratlnns:ig mialt töhb::lzlir téves. és téves i:- fog 
111arnuui, míg az auilu·opologia, karöltve az an:haeologi<íval, a <lillclfn11tis11llfs szím·oualáu tiíl uem emel
kedik. é:- cr.en dv:ilaszlhatla11 ikcrlutlomán)", - UH:l) élles haz<tnk Wrl1=nelm1~vcl oly szorn:-; ka.pc olatlmu 
'nu, - korlátoll hi1iucsei alól t'l·l ne111 s1.nl1u<lul. mire l'"akis ig •n t j„zlt>lt hallgatóim. hazafi ni szerr-ti·t 
1íllal vezéreltetve. mint természdhnv:frok 1~:- Ol'\'Osol„, rn1mak hirnfra. 

11. 

Létért ,·aló kiiz<lehuiink é' a hir aclalo111. 
nn. i\frr.1 ER K \l ~l.\l\-Ml. 

Arehimede.., a yracu i tml1í:- lliero királytól pontot kért ttíl a föld körén. hogy :;ark:ibiíl ye;.;,e 

ki e ~rUmhiji. 
Tnclús kiníns;ig<in megtört ugyau a király hatalma, dP kq1zt>letii11khP.11 fenmara<lt az archi

nw<lci-;i pont. 
'fekiutsüuk le e po11tról földünk é-: l'ajuuk muUjára. 
Elüttünk a végtelen iir. Ködök foszhiuyán túl. a csillagok egy mes'lze rend. ieréhe11 egy parúnyi 

pont, melr eljár tengelyén napot cjjel, éjt nappal váltYa fel, ez a mi föl<lünk. 
Korát nem tndja :-enki ·c>m. Izzú kérge kihűlt és megmerclll. Cscntl rnn a Yihígou, és élü lény 

légrételP meg nem zavaija a. félelme..; halotti hallgatast Fölclüuk u z o i e u · kor -zaka ez. 
• · jönuek az elö lények, :so1· :-or ul:íu, e· a ho..,:sztí :'.'Orok n~gé11, a prachi-..toricu · leletek idejében 

!'aját nemiink, melynek gyermekkor:iLan hi:íhan keressük azon itlyll állapolokat, melyekröl költök t~:

hölc.sészek eszme1nek. 
illathörös vatl <· ... apa.tok, 1h1:nla11 kitéve a'l. idöjárá uak. kiizkéhlve mindennel. ~..,zellemileg tes-

1wdtek, mint ~ílla.tt~ir aik, nem töréhlnPk <tzznl. hoct\ körülöttük mi történik, miként és miért történik. 
~ . 



Darlan~ után néznek, · hogy a:d a kártte>Ő ntclakl1.í1 meg-védjék. végre néháuy Zf'l"ZHlllOt készí
tenek maguknak, így keletkezett aí'. emeltyű, a. henger é az ík. 

E durványos szerszámok emelik ki elö~zür az emhert a töhhi állatok sorából, é · értleme. ítilr 
Franklin azon e]nevrzésére: „s z e r ~ z ám k é ~ z í t l) á 11 a t." .\. szerszámké zíté•;uek eme kora o1.v 
lass11 kibontakozásnak és kfrálá nak mintegy <itmencti korn. hogy az Pruher benne már nem cgé·zen 
állat. az állat még nem ege zeu ember. 

0 i ·zolatlan •alójabúl így kiboulakozva. az elll1'Pr e-..;.i;mélni keztldt. s lPgküzelehb a természet
hez \aló nszonyár61 iparkodott mngtínak zámot aclni. 

Két érze >Pzette <3t. a hála é~ a fe1elem. :\Iindenl. a mit júuak é· ked>ezöuek tapa ztalt, mint a 
ro. zat é· kedvezötleut, a mit érzett és a mi báutotta. ngyauo1~· hajlamokrn vezetett vi"l-..za, a minőket 
önma0crán is ismert. En·\" macrasabb intézö lén~nek szeretete é:-. ~vi.iliilde -rnlt forrá a mimlennck. E ma-
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ga ahb lényt személ) es1tette, v a 11 ás t alkota mag~ínak. 
-'zehh kor hajnaln jött. A fékezetlen képzeletbe a1, ész :sza' a i · heleszo1t. KezclctbPu c:isak halkan 

é:-. nyomtalan, majd haugosu.bbau, végre a joniai életlníviiro]\ köréböl me sze elhntolva .• \zou i~mereteket 
liitV"a, melyekkel a mathematika, a ·tronomia, sőt meg .1z acu tica terén egy Thale. , egy Pythagoras birt, 
zép jöYÖt remén) li.i11k a természettn<lomáuyokna.k, clc - csulóüunk. Kik a müvészeLheu e költészelben, 

történelemLen és mebphysikában remekműveket alkottak~ parlagon hagyták a természettndomfü1yolrn.t. 
N ern gondol>:1 a t("rlllé:~zet. eröivel é törvényeivel, a technikai szakok elönyeit is nélkülözni kellett ama 
kornak. melyet ép ezen Íriíuyáért az a e.<: tb etikai ~ p e e n l .\ti v korszaknak mondunk. 

Romua elölt n hatnhnas Hóma, maga alá temetYe a mü,·e]ö ember minden kéznyomat. Buká ára 
megrendült az emberi<:ég l'Or,c.i. • zellemi hanyatlá -· éjjele borult az alig ha_ adó féuyre. ~ 'zámüzték az 
ülympu i teneit, s a pog~iuys<tg véget é1-t. Az örök ítélettől remeg-re, a földi létet egy zebb és igaz 
létbe \ezetö útnak tekinték, - büu bélyegét -üték az él>ezetre, - -.égre Gntestöket g,vlilölek, m<•lyben az 
~rzékiséget elfojtani nem bfrták. Ebzunnyadt e zmt:"k helyét a scolastiku ·ok ·zójate1rn,., álomképekkel 
tölték be, máglyák i'iistje lepte el a láthatárt, s a k ü z ép kor céltalan e ataugolt. 

A viliig rendjének ilyen felfog~i~a a termé zcttudonuínyokat elöre nem vihette. 
De meghasadt kelet felül az ezer éves ho sztí ej, s az emheri ég lelkének új Yilága uytlt. Kezdő

dött a szabaJ é ~zlelés és szoros lnitilm nagy kor zalrn, s vele :i terml:szettudományok művelése. :-; ha nHí.r 
feltünö. hogy az új iníuyl a clas ·icai tanulmányok jelölték ki. t1gy meg aját éÍgosabb, hogy a lendnletet 
a mathematikánnk, c:-illag1i ·zatuak é~ orvo-..tanuak ókori hagyatéka aclta meg. Egyszerit spanyol ruaurok 
é:-; dicső vitézek, kik e ilhmó vérttel vitte1r keletre a kerrszt ~zent jelét, hozták el ucki.h1k azt 1 mit a 
próféta zöld z~í zlaja alatt . znmuuk.ra a kelet népei óvtak rueg a pn~ztnlu to1. 

Felébte<lt a 'ág\, mely eddig az emberek lelli:ében clermeclezett. a tu<lá. vagya. A termP:~et 
mühelye'be k:ivántak tekinteni. A scola ~ticu-;ok ma.re teuebrosuuui-ból kitfüt a bü~zke gondolat. Bátran 
indultak meg az t'ij pal_rán, mely me1·ész szemük előtt nyílt, btLrha messzii·ől intett a péilya bére, c:-;ügge
<lé~ nélkül haladtak, m<>rt céljuk volt s e célban híztak. 

A földrajz és e. illagászat, <t természet- é vegytan terén ~zakadatlan "Orban iiriin követték 
egymást a fö1fedezé. ck. l\legizmosodot.t az ébredt erö, eredményein ürüh·e, az ember mindig nagyohbnt 
é1' nagyobbat kezdett ; ősök mula ·~tását pótolva, a umltnak léha napjait h6clító világgal cserelte fel. 

Az in.ductio nehezen, <le fényesen győzött, s végclin.dalt iinuepclve a peculatio felett, megalapí
totta azon i n cl u e ti v te eh u i k a i kor zakot. melynek áld<isu.i között éliink mi magnnk. 

Hagyjuk el az archimede i pontot, • térjiink vi ·sr.a aját köriinkbe. 
Előttünk kortmk tórtéuelme. Tiszteletet gerjesztő vasko ~ kötet, melynek minden fapjn arra vall., 

hogy az emberi tehet égek legclic öhb kora a mi napjainkba e~ik . m es ze tülhaladva mult iclöknek leg-
7.Pbh napjait. a hellén virágzás nrnle1rony fénykorát. 

Nem azou történellllet értjük, me1y leomlott lakokróJ. pusztult or zágokról és kirá1yok bukásá 
ról szól, hanem fajunk azon igaz történelmét, mely jelzi a hala.dá ·t tnclományban é ruüve zelben, mely 
elmon<lja1 hogy ha.bonák bilincsét ij zetipon·a. az ember miként ~ze1·ze magának uralmat a termécizet erői 
felett, hogy önerejéhöl lépé. ről lépé 1·e miként jutott mindig közelebb ama célok fe1é, melyek egyedül 
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tl•q7,ik nz t•mhen t•lllhl•rrt:. Ezf•tt tii1'11·11l'l1•111h"11 l:q11lz,,a, 1•g1.!-.z . or;ira uk;l\lunk .L h:ulj.lrat•>kuuk, m1•ly1•k 
n:rnu tii!" uúlk iil lu.i1lította.k ugyan, il1• a 111i 1 n1t•~h1í1lít 111 t nk, az. t 11J1~j1l<1n1111 k 11111 nul mimh ,:~i~. }i'1~11 y1·~ 
111'\'l'k tl\mH•k fel elclttiink. n ltnlailií~ Utt:,!Y ft•rlhti, kikröl 11 hír lH•-it. •l, l=" kikr•· lmllmtutlan ·•rd1•1u ragyo
"<Í"a _.„,mott. Ott tahiljnk Nl'\\ tonl t•s Ytilbit. .~ti-phcu-.out ,:, 1Inr11h11l1lt11t, Li1•l1il-{ct ,:„ f>arwiut. 

lLt ,z1•miinkl't k11riilhonl11u.ul, ,t j"h'llfll'k l:itltnl:íníu. 1t:pt••11 11\'0lllOll 111. 1)riá ·i halaLlll" tarlll-

.klein·l tnlalkoznuk. 
~\ teugcn:,...z 11t•m 1i;rü1lik ttil.111.• fl •' illa•1 ok :ill:i :i'ral. 1111111•111 .1 u•n~·'r hah1.1i v•:g1..-l• t1jé11 az 

i~1·11ytPlt•n 1l1!lP,itíi iu~1Í,1Íl1'l lifa cll'lct l:, \',tgyout: a \'•'gyé,z .1 1.· .... 1tako .... k;ítnín ·!túl oly "zinpo111p;ít nmí
z-.ol, 11 1uiuÓ\"1•l 111ag.1 n?. a11\'at1•r1111:„z"t j .... c ... ak ritka jc) k tlv··hl'Tl kc1lrt•„kP1lik: a .,.zijkl'~t:uyt túl 1t1. 

oc•'nuon tth·irott fénykt•pé,·1·l io~11lj1ik: nz e)Pthú\•iir a ~ornlo)nf tmtamnt 111 ·ri: a "ép·= ... z z+:u11„) ,: 

vizzl'l tfüiui erüt képe-. kift.j1t'11i."' vt•lc or,...z.íg11knt hitlal .it. lwgy :-::t ·nt-J> =t•·n·rir 1.om zé1lja 1 ·1 IMm1í
uak: a mcruök a föl1l forr11 111úl) l:lw hatolva. ford-.;ít taka:,1.tjn a g~ (Í~yható YÍt.ut>k: a filltl t ·1·kí-p1~t 
jn,Ít\'a, a fiilJ:-zoro:nknt rnet ... ii nt, ho~y a tP1wcrck n:i ... wnpor lilj1•111•k. liu rniu1lí!zl látjuk, ha halljuk. 
ho"\' az 1•ml11-'ri t~sz tár:lllui Ut•m tuJ. ha1h'lll t1·n·et t •f\'l'P -.zö, h:i ,.,:.rri• kinll a ~„illil 11~i-.:z, ki a t:ivoluak 
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kemli titkait." ma 1 '70-ik é' i an~\t:-ztu lu\ ~ -iiu me11j<.í,11lja. ho~y :!111 :!-ik :vi jnui\l"i 111í ;,-~n ,1,:J„Jritti 
10 tim.~:.! iwrez. 11 mp.-tr.1 <l~lnt:ini ~. lÍl'ni~ v,•un-. n napunk k··l~ti ... zi'],:to) ll uyn3ati ielé fo:t elvn11ului: 
ukknr _J,•lkiiuk riatlrn ft.lt• ... „l crz"k"i11kk1•l 1 "z1•111ökr1• h;\ny,jn. ho~ • 111e~ alrnrj,1k r alui. h11!.!y Jrit.í„. hall:i· 

hnzrnlunk. -
l>e t"„nkhamnr műg:.?yózö1lliuk 1 ho!.!y ,·alo i:,r.iz mi111li'!z, 1•kkor h:ihí t"kint+!tiink • if'rrn••„z••t-

tndornunvok fel: fordul. · h •11-.1~ me~··l •!.!édé ..... ,•) nt:'rezziik mn 11uír emh ·ru»k a „zi~r„zrimké„zítö .illat 

k1'-.ö ulv1hit. 
.\z t'ncyclopedi-.tak m:ir n tiz1•1myolcn1lik ... z.ízaclhan ... ·.it •rték tll'' 1111 „1.1izaclnuk rt•gényC:t: de 

korunk '1\lll!Íll)ai me~h. la1ljak azt, mii (.k ~yönyörn•l fe-.1 1 t1t·k l··lklik ele. l\.íprriznt to~hatrni el u·kiu
ietiiukt•t, .... 111ily köuuyii volun hiuui. ho:.?y 1t mürcHh\é„ il)' pompií ... zománc ., 1k linl1lng-.1irrot e rncg-

t•lé:.!1•d1• ... t tnkarhnt. .\m1l" la!.!1llljfik. 
~fülllen 11iakr6l paun z lrnugzik t'l•l :nk; ilt a mnnk:i::- t:íra1lt ,iaju, ott 1 !!1wln~ 'lílinja. É .1 mint 

<r\ l':-ek 11111•rnkról. llt1\' l)l\llfl zkocluu k az ö ..... zl' ... <'!!l'•Jl. n~ h.1 t ha 1•c„„i111i-.1 fik kik mi111le11 1· Út \!'-fik a 1111ílt-
o.1 1' o. , 

l1au lL•lti•k. l'' t;úlozuak a l. d<•H ít.t!l!-!télrn11 ': 'l .lllt·Yrnuil azt lll•1111lntta: i-.m r ·k v.1lakit. a ki l1iHc-.el1L a vihí•' • • 0 

111i111lPn l1ölcsi:uél ez a kfü., :\emt:ny. K =nlj\\k meg a küzv1'l1•111én) t, .i„ tölt• i, t•,ak azt tu1link me~, 
ho•rv léti\nk acma-.ztcfau .... zomoni. a kiizt•rköJc ... „nlvellt, a t.ír-..ulnlom korhadt .• \. ki tll'tli•1 a kii~,·,:}ernéuv-
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n "k :-em hi-.z. a forclnljou t:111.ic ... ~rt uma tndomnnyhoz, mely ,zií111ukba11 laj,tromozzn létiinkuek miu<leu 
,;,zonsat. é-. hinni fo:.r, 1l1• t.->}.„(1hnj t : ho!!~ .1 ... zamok miért mondaunk igaz t? 

Ha lt>lkiiuket kiönt •11ök, •l 11 •m mouilhntnók .1 Yé-.z '' i ·lt'll' ·u"ket 111illll é-. paua-.zaink vcotelen 
-.nrnL I>e miut"k i-.:: Elég„'t! =r•'?.zük azt, .1 mit n kor hete'';: e~ t• ll e k ,zokrnuk mou1l ui. Hövi1l két 
... zó. rut>ly ntelmch' z1í1:ja az 1nhtri~ég minden nyomorát. 

Ila P1ltligi rQUallltl:> h.dadiÍ~llllkat 1\ t rmé~zettlldOtlllÍilJOk ceJtu1Jat-0::i lllÜW~}é-.ébőJ ,zfÍrlll t.rntjnk, 
é- a köz,zellem ... Jfajnlá-.a épen a h·~uag1 nhh 'ínmínvnk koníha e-,n• ,1znkhoz mintt·gy köt,·e J:ít~zik 
lenni, tÍ•')' c!!ak kütt.>le,.;:éaet telJ0 P:-Ítlink. lm .;zakértök é' emherhar:ítok e hivat-0tt küréhi>n hirk•-i,zti fi•rvel-
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miink bírg) áv;Í tts-.ziik az 1•1uberiség nagy haj<it. 
~lagyarazat ntiín hitva nt• tele1ljiik, hogy az helye ... c-..tk 1í•1y leh~t, ha uem v~ll:'tl~ure. nem 

e~yol1lalti felfogá:-;ra, hauem álhlános 1;rrényü köriihnéuyek türvény-.zerü (i„ ... ze;;J<rtfre táma .... zkotlik. Ép 
oly kevé-.~é ké11ezhtti eltognlt egyt=ui nézd .1 -.zaháJy ... zerüséggel jd<'utkezö v1-.zonyok hely ' .; ... érvP'nyes 
magyadznt:H. Mindezekkel nem törödiiuk. 

l >e zó nélkül nem hagyhatjuk azt, hngy C'alóclott a~piratiók. mt>lye'k halacl;í ... m1knt nem hajlau
<lok llb~an a term~ zett0tlományi ft.·lfogá t!.;; i;; ... zjárcí' ereJmény~uek t •kiuteni, kornuk mindt>n bajá1frt 
mégi~ a. tennészettu<lomáuyokat \"átlolj<ik, mert ezek öléu tal<ilta menht>I) Jt n ruateriali!'lmtl", az emberek 
ig.11. lelka pedig a materia\i ... mus hajtotta minden gono~zra. 

1.l 
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A vád nPm kövrtkezete . ennek igazítá~n Hem mi reánk tartozik. 
De n vnd igazsngtnlan, mert egé.·z stíl) n. a mnt.rrialismns szónak becsem pés?ett é11ielmében rejlik. 

Mi az érzékvil:íg törvényeit éq végső okait kntatj11k crzékeinkkel, ez a mi materiali. mu unk. ez a tudo
mányos maleriali~m11s, mel.r ilJ értelemhen a rrnlismnssa1 azonos. A mi pedig a . zószeriuti materialjs
must illeti, ai neme· ak ma, a:G kezdettöl foq-va 1lommáló tPuyezö volt az emberisPg pwchologiájában. 
annak a termés1.cltuc1om;íuyok meleg:ígyrirn ugyau 'Zilk ·égc nem volt. mert már akkor fenmíllott, midőn 

a pu ztában éhezve . epedve várták. hogy maunn hulljon 111. égből . 
. \ realismns nem egyt>b mint a szt>llemi ruiiködt>s módja é: iráuya, a runteriali-.mus pedig szer

vezeti miiködésiink kö\'etln•zmf;llyP. Tár~aclalmi rü1.omaiuk végső okát egyik :sem képezheti. mert bármily 
döntő befolyá. sal legyen a realiqmus rngy mah•rialismus Pgyesekre. -öt egé:'z. n ztályokra. kihntá. uk 
soha -.eru ol) törn•ny-.zerü é" átalános, hogy kornuk 111i111len jelens1;gi-~t ö re}ijnk vihetuök >Íq za. 

Pedig hn a kérclcs mélyére hatolunk. de ki.ilönci. eu lm kiizéletilnket a ,·tnt,istika Hikréhen tekint
jük. elbámnln.nk híínnek 1;s erén~ nek. háza. ságnak é · hal:íluak, öri.ilC::snek r. öngyilko:":;;;á"'nak kéjvetkeze

te. volhiu. a legellentétesebb viszonyolmak okozai oi:1 "!{ytmíi-nbinjáhan oly törvény :wrüséget 1La1á1unk, 
bog) tár.adalmi hrdés„inlrnek l' ak azon megfc.jté~chr uyugoilhatunk mint hel,,·eshe, mely soha é senki 
számára kh•ételt lH'ill h1rö átnlríno" én c;uyíi Wn·t'11H•11 alapul. 

Isme1·j iik az élli léuyek e~.r töneuy„zerü é•r1H. ismeretét Darwinnak kö ~úiujük. 
Darwin. ki nnuyi é~zleleti ten\· telett ren1lelk~zett. mint elötte . enki, ril.ígr.1 -..zóló köretkezteté

seit cl ucm hamarkn1ltn. llu z ·vi é zlele . ö„·zeha ·oulíhís s foutolgat<i. után lepett 'ki n'-gre nyiltan azon 

synthe issel. hogy a zerYE>~ lények miucleu:-egt• fokozato~ fejlötlé· 11tj<in jött létre. e hog~· az a legegy
zerübb fo·alakokra nhetó n.~.„~za. 

E fejl<'iclésnc>k ~zakadatlu11 láncolaba is i merjük. a legeg)"siet'l'ibh élö. tiípliílkozó é . zaporodó 
protoplasma-. ·zclllc. étöl a Bnth~ hiu Iliitkeliitöl fel az emberig. Kárba Yeszctt 'm ier l'' \ ga, ::.iz minden 
fáradozása. mert u,r, ;íltalnk olJ éle cn körülírt. megc oulosodott c~hhlok köziitl m1lllleulHt i1tmenet 
létezik, rui11t létezik fo)) {OUO!'i vá}toza-.. ttg~, hog.\ f..-J UeID tnl.1Jjnk azon ulJ,ttok ha-.ollDlfÍ"lít, melyek 
parj~t\'al Youullak Noc lmrkájnha. 

Dar" in uemc:-ak azt mutatta ki, ho"'.\' a l1;uyek nlnkja niltozott. é eg)Tl' dltuzik még ma i . 
hant>lll azt is kimutatta, hog~ mik ép t> n tört6uik e v1íllnz.á:, e:, ok:ít ~iltahiuos ~n éu.' e által természet
tör\'é11yuy1; enwltc. 

E1.en lo lvtonos v:lltoznsuak. litalakulu:-.nnk lc~•ital1í11o=-ahh oka Darwin ..;,zeriut a létért 'a 1 ó . -
k ii z cl e le m. 

Öulmlatlnu t:mui \"'agyunk e kiizdelemuek mindig tS-. miu<leni.itt. Nem -ejtjük ngyau a termé zet 
iensége. cse11<lj1:he11 a :-0:1.crves léu~·ek élPthuhíl hardt, !le c-.alo1rn n termc::ozet békéjt>. mert tén,\ leg min
den élő lény mi111lP11 el1e11 kiizd, még pedig el ö ;-.orhnn n létért. 

Il a a ki1lökállnt e)iisziit merrr clelmc nliin. meu"zcrzendü nzt. n mire 'ztik:-é!t(' rnu, \Í!!Y lahilia. 
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hogy ug.> nna:toll holJe11 1 ngya11awn élelemert jiír mii. állut is, mert az is elm akar. Ehhül keletkezik a 
harc, m<'r! elelemre '~m sl.iik~e!!r min<le•mknek u mtt<>'n. t•s il\éi -.zámlíru. KeztlÖ1lik n. lolnkodn: e lök-,, o. 0 

dösés, siir~6~ és forgas, ipnrkodá-. és tárnc101.:ís. futa~ e.- lrn,ihaszas, Uhlözcs l' · meuekYe , kere e· e' 
ragadás, lopóclr.n. é~ leshen álln ..... fogtlo:-1ís é-. <1zöl~e-i, kíni}i • é · b'J·ölre , tama1l11 ~s mu rcaugola.:;, 'ZO\ al 
a l 'térl való küzdelem. ~Irrt miudezeu küzdl'IPHlUek t•lso 1líjn n pu zta let. 

J~s ha 111ár most a1.t kércljnk. hogr e kilz1lelPmheu ki a gsiiztes, (>· mi diinti el n g,, özelmel. i mét 
Wrvenyrc• akaclnuk, mert látjuk, hog_, :ítalnlJ1111 at. g~ íiz, melynek ll•gke\esehh h.ihája e. l •gtübb elöuye 
va.n, mel ttz adott köriilwcuyekhez lcgink1ihh tud allrnlmnzkodni, zoH1.l a llikélete'ehh . • Gyözzön a 
,iohh~, ez a. kiizdele1unek alavelve. 



Kiáll,ia n ki.\zcle lull't mindaz, a mi lwszrnn e1wtö, a mi j1;, a rn i tük1!lcli>s, a mi pedig tük1~lc•t IP-11. a 
mi ro:-1., a mi ha. zon t.ihrn, a1. vagy Wu kn• megy, vngy' ln!'lsan-lassan ;Íf alaknl éc:i a lkalm a:.drnd1k. 

L:ittnk. hogy t'olytouos :Hulnkuhís útj:iu az. ember mik1~11f l'cjlö1Hill e ~zerszamkés1.íti) :íllathúl 

emlwné. llliut iparkodott ,·eglelen kl\11lrlc>ru úán elérni azon Pisi) helyPt, a melyre• vcgre is c:ljulnU. 

Fcjlöcl1:sfü1k menetét t.1rha sl.l'm rlölt, amink minden mozza1mtn tiltja fc>lcilniiuk azl, hogy ~i ] ln t so r o-

'/, n t éh~n ;íllunk. 
\linduy;ijunk felett (''nk 1•gy a ll'rmeszci kormányhotja; ,: ... azon lrinp11rozat, mely a lfatltyhius-

niil hztlödik é:- az eru berrc1 n~gzii1lik. ok\'Ptlen ng!auaz 111 tenuészetWrvén · hatalma alati áll. Ifatalma 

nlalt ~m az egye· cmher ügy. mint fnjunl\. kisehh-ungyohh kiiri\ t:irsnl:í-:a, a l: ·al:icl. a társadalom. a1. 

állam. mint annak .:;. sze:-:égl>. 
T:fr .... adahni Wn· •ny tt•lult 11l'111 l'~>;éb. mint a1. E>mheri" :grP. alkalmazott i ·rmé:zetti>rv1~ny. a t.:ír-

:-!lllaln111 Dan\ inismu:-a. 

lmc. ez tduít azuu alap, nwlycu kivi\l nem <illhat .... euki. 1 /.l'll tiin eny hfr oly által:íuo.· kütPlni) 
l"riinl. hogy eg_\ eni (i11ké11y1H•k. szcmély<'s v;ílaszbísuak tühhé hc1~ I' iunc.s. 1gn1. ugrnu, hogy Metternich 
szeri ni a:t. élet s:úuhelyen. két hel,,· kiizlill. s:1.iupacl es p~ihoh kliziitt :-1.ahmlou nilasztlrntunk; résziiukrö1 

1·n·e nincs zavm1k. de J tiuo: :-:z.:Ísi'. kinlly nem h~i nta volna, lin ;\I d lernil' h a di plomnti,í.hoz is auu~ it ,;rt 
\•al11, mint a tennészettudnm<iuvokhnz. 

f gy ,·iliígít he n Darwi~1i mns mint ..;:1.iiv1H11ek a t;it· .... mlalomha, é .... aiou nagy kénlé. ·ln·e. ml1 ly1•k 
kielé~íl,; mai.rrn1·:ízahit a b\.ilesé:-.zettiH .~:- metaphy,ik:ítól '<l<lig hi<ihu v:irtuk, a term1-i ·zettudom:íny adja 
PZcntnl a felelt>tPt. Legjnlilijaink lt!uyleg azon för;\dnak. hoo·y l' tannak ckeit a le~=p·ég..;Ö c1msecp1e11tiákig 
köv-c..;-:1~k. mert tlfr-.adalmunk hun ·ok;clntt \'Í ·z011yairn 111•m ldwt oly k :plet d alkotni. mely a legkiiliinhö
zölih é · lege1l1>utéh1 • i.>lih l1:tfeltéh"!lek l~ • énl1•k1•k hir;ílat:ít foglalj:\ mag:ihau . 

• \1. ~íllatok a célh1íl liírsulunk, hu!!;y n kiizdellllet kii1111yehhé l ·gyék. hog} kt;m1~ ehbeu védhes

:-;ék 11m(5ukat kii1.ib kiilP.lll'n ·égPk l'llcn. é:s hog_\ így cg.,·csek .;;zn11uira kPlh e1.óhh letfcltételckct tPrmut

P11ek. l'g)c:sek feilúlléséL gyámolíl:-i:ik. ~\z eg~e' egyénnek a tiihhiek fülé l'e.ilí>dését csak azou kilzlklem 

:wgíti e• lő. nwly fojrokouok kliziH t fo ly. 
Ugyanezen l·hc·kt>H nlapnl az Pmherek társnhísa i:-;. 'l'ár-:11lnnk. hogy a létért rnló kiizdelmet 

kGuuyítsiik . .A mi•r hutalmuuk a t •r1111:szct erüire kite1:iet1. adllio· 1íj meg ü.i létfeltételek támadnak: PZPll 
hat;íron hü ug~ nuazon felt :tel1>kérL kUz<l emher emher ellen: a tcrmés1.eti•rökbéH rngy má, feltétt>lcket 
iparko1lik le,·omu . nt!(y ol · tPrmt~:-zt>terük húclítá'<lll fáradozik. meh·Pket kezére keríteni edlliu· mén' 

-· ~ 0 0 

n elll 1' i ke riilt. 
~fü·el pedig a mi ki\zcldmiink 1·mhert<ir nuk életére vagy feltétPleirP nem támadhat. termé:-ze

teseu c:o;ak <t 1ll u u k a terére Yllll zorílva. mely önkénytelenül is új;thh létf1•llételekre \'ezet. 
. 1%uen n•jlik a kiizcl1>lem a11yngi é:-; ethikai jeleutö:-.ége .\magi huszuot hoz az embl•ri~égm•k. 

med az 11j létfl•ltételck az auyagi júlt~lnek feltételei eg) ·zer. mind, csak ueki köszönjük. hog~ ma tübh 

emher hír megdui, mint cz.clött. sz~fa év·vl'l, é:s hogy a1. e1ct auyagi javiubol egyre lllU aránylag lúh!J esik, 

mint akkor. l>e ethikai nyomúss;iggal is hir, mert minden halud;i 1wk 'egoka. 
~Iindeuk1 a maga és elvei s1.ám:ím jú helyet kíván, :-;euki ~em akar lászoríttatni. és mi\'cl miu

<leuki u
0
u·yanP.zt akar1·a. az 1••ry1>:-; e ·akhmuar kéuv zerhehzPtbe "" vé•rre insé•tLe 1'önue; de a kiiztlel<>m . . o. „ J 0 0 „ 

tahílékouyny<i te!'.'ZÍ. új i.'elteh·lt>kre éo;; mtmkiira utalja. Ezen ethikui jPlenliiséget kiilöuö 'Cll azokkal szcm-

l1cu kell hangsúlyoznunk. kik azt úllítják, hogy a létért val<) ki\zdelcm a fclehar:íti :-zerctettel. a huma
ui,..m11s~al me•r uem für. Bizou\·1ira uem fü•metlen itélct é lcfrn·,·ilac„os •'oudolkoclás iele. ha \'alaki iri!!\'-o „ oc :')... 0 0 ·' ..__, „ 
ség, gyülölet ne1kül küzdelmet mag;íuak képzelni nem hir. Ili 1.en a kiizllel1•w e ·uk kiYétele-seu személ) -
ellenes, általában öntudatlan kiizdé~ az mindenkivel. )Iiuclaunyian érdek •ink telje .... kielégité -ére törck
,zlink. u mit el nem érhetiiuk soha : kenytelenek >agyunk kcve~l'liliel i:) beérni. azaz ünkéuyteleui\l is 

couce ·siúkat teszünk emherhírsniuknak. És a miut mél'ték -.zerint. ügy a mód szerint is, még pedig hat<í-
13 • 
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rozott conventionáfo, za.bályokhoz vagyunk kötve. A g\ áro:! például nem tör vetélytár .... a élt>tE' Plleu. -
de halálának ha :.mát em venne1 mert ketten i~ elfoglnlmik helyrt - hanem azou lesz1 hogy johh árukat 
készítsen. Az eg_renes káro í'.tá, s.1.ánde1rn uelkiil millclenk1 vetelvhíi"::it iparkodik tiíl-;zárnyalni. ha ználva 
marYának és. hasz11álva a köznek. mert csak a versein 11e11 rejlik a ha 1 ad á. s C:lÍrája. 0 „ • . 

A ki a tények termé-.zet,..zen1 értelmeiése Plöl célzato. an el nem zárk6zik. anuak el kell 

ismernie a kUzclelemnE>k gHtkorlati ha<iznát él' 1ig\. mi11t mag•'' ethikai fontos~ágát. 

Az ~matok a velök zUletett é.;; a lét-feltételek :iltal llf'V"elt tnlajdons íg.1ikkal kiiz.dP.111·k. A tulaj
don áaok ali ... olnt ertékkel nt>m hiruak: hizonro' köriilménrek köv.ött a legahíreucle)tPbh ké11p, égPk 

0 • • 

nagy elön.\ iikké dlhntnak. t'' nint'- tehet. ég. mel: u kii1.<lelerube11 esetleg lft é .... nPm lét f P1ett ne 
clöutbetue. 

'l\fr a<lulmi l't>,iléitlésünk lolyamálnm létiinket mii:-. a r1•11clelke1.é:.iinkre áll1í t u l u,i do 11 ... :í ~ok
k a 1 alapítjuk meg. Yag,\ onnal az egvik. iirökli5tt :íll:L -.al a mii~ik: iiröklött e szeu.etl. ph> -ikai, sz.ellemi 
és erkölcc;ii "aját!'Ágainkkal m1tuluyájau. 

N eru rPpülhetfü1k \Wrnn, miut a Ltll'll Ht-., llew u. ihatunk mint a hal. a .... as él•'s 1.emével nem o. . 
hiruuk. hallt1sunk nPm oh éle'-, mint a hiuzc. él'\ ha m.;g1.-. IUÜHlezek föl; helye1.ziik magnuknt, ú~n j11ggal 
te!'sziik. mert a1. elönrök ol.' nagy ii~szegJrel eg' ik -.em reudPlke!.ik, egyik em ol.v ok o 1ila1 1í. u1int a1. 
ember. Mi11t a nön•u, e ai állat. lig' az emberi-. awn Y!'le ,ziiletett hajlammal bír. hog' kozh · elödeire 
ü ön. A. ki.i1.rlelem a1.ou lia11 arra kéuv~zerít. hog' a legküliinbözöbh é · folytoo \'Últoní teltételeknek 
feleljünk meg. hogy a lt•gellenketübh kühi:,zonyokhoz alk.ilmazkoJjnnk. erre l'e<li~ c:-ak a -..okoltlahí. ág 
képe~. Az e~.n~s ember :-.okohlalú:,~\ga fejlt1clesüukuf•k egé-z történetét zárja magliha. Jh11él ketlve:r.ötle
nehbek a feltételek. é .... miu?l g~·ukrabbau níltoznak. aumil élénkebben é:-. annál töhb iranyhan fe,ilöclilnk. 

T1inéu.' ez. mint kedd ut1in a szerda: kéurszeru-,eg, IDF!l,rnek enge<lnfü1k kt>ll, mert a kiizdPlem 
eredm1foye nltól fUgg, hog' luiny és u.Ulyeu tulajuonság áll ri>nclelkezé ü.ukrr, é' e1.eket lllPlln~·ire hirtuk 
fejle. iteni. E fejle~ztés zületé ... iinkkcl kezdődik, uritlün a ked,·ezöll~u kiilköriilmeu~ ekLPz kell simnlnnnk, 
c~epcrcdvr e~yre fejlö1lünk. 1le legéléukeh1Jen akkor. midií11 m;ír aját fa.1helieink elle11 l~iilaliink. .... \z 
aLóhh rencl11 állatoknál. hol még n e o m lll u ui. m n s hizo11.' ns nemének ,a,n hel~ e. oly primiti' vi lO
ll.\ ok között. hol a Polypu Hnietle11 maradhatott, nll a iejlú<lésrc c·:-.nk kevé..; n.lknlom nyílik: llltg a 
magasabh remlekhe11, hol ni egH'ni érJt>kek csnk élé11kehl1 kiizdclcm által elégíthetlik ki. n fejl"dé· L 
maga;-;ahbra emelkedik. ]ly ,zewponthól u Polypu' el1ern!l1e11. t'ejlödé..;röl tauuskouik a furki\-. t>O'OI. mu-.a. 
K em i, merünk mi véletleut, törvényszahta kiirforgá .... hnu 111ozgtU1k. A legéléukehh küzdelem altn.l feJ Hldött 

a legnagyol1l1 tökély. dt> a le~tükélete ehh hir le!{té.ihh eg' eui érdekkel is. ez~rt le~élénkehben t• m h e r 
küzd emher c•lJen. 

~Imt ~,·1~múutot c'nk ~' émánttal lehet kü-.zörlilni, ug' az emberi-. e ·ak eruberek kiiziitt c·-.iszo
lódik; uagyuak es ueme„uPk t;p azon küzdelem a zülíije, mel.' hen ember ember elleu .m .. \ ki l'~rv·zer 
ki.bontakozott a roszhól. megszabadult attól, a mi ütjiit állotta. ki tehet egeit emhertár aiuak tt•hetsep:eu 
ed?.ette. ki a lét t>rt kiiz<lve. Yt>r-.euyliírsát túl;:,záruynlni qmrkollott es tfü.~zárunl.ltn. ad m1~lt1í11 illeti lllt:'~ 
a lét és a kö;.eli-.merés 

Yégzet~zE'ri\ folyonuín,v. hog) minél tühh nldá· 'IU"Jll kell a küzclelemhöl, ez aun;íl iuk11hh mcg

vi~el. (ioudoljuk csal" 111eg. hogT nz ember küzdelme a :-okol1lal11 kilzdelme a ~okohlrdii efü'u, n lc~ti.ikéll'
tesebh kiizdclme a legtiikeleteselih ellen, 1< ve~yük hozz1í még azt. hogy mÜYelödésünk föl't 1:111•hul' nem 
mntatha.t fel kort, mely nl) rohamos hala<lást tannsílnua, mint. a rnni. úg~ eg<:'st nng,r.;;figillitlll mered fel 
!:'lőttünk azon klíYetkezteté": ho0rry az emherisé

0
a me•r ali•' élt ke<lH•zötleni>bb fc>ltelt•lek kiizött, mint ma, 

• 0 0 

úgy türv~ny11ek tlinik fel. mit Lúlou tül Jrezüuk rniuduuuyian: lwg; napjuiukhau a k tz1l!'lt•m oly ,·eres e' 
nehez. a rninü nem volt oha. :-.olui. ! 



101 

f>arwin elvei a pn--zta véletlen .;, vak ce1-zerú-.t->~ helyéhe tön·éuyt állítottak. C:{ranezeu ch·e
ket alkalmazf.1 n tár .... adalomr.t. n:letlenre é ... cfl,zerfü„egre itt ... em ,z:ímíthntnnk. é .... nem zahnd i~mer
nünk egyPhet. mint okokat é' nkozatokat. É-. tényleg. ha közéletnuk hel .... zervezetét elt.>mezztik. c ... akh llnar 

r,rról gyözfüliink 1111•g. hogy uemc:,ak maga a küzllelem. de a rei ... jlirú jeleu--égek i-. c ... nk a k ül u ö k l~ ... 

n 1 ~ t f e 1 t é t e l e k k ii z ü t t f e n 11 á 11 ú ' i s z o u y b ó 1 e re il 11 e k . 
. z.imtnl1111szor leírták J.;lan1l kietlen :-.zi~etét. a fe tci ee-.etje j, könnyen teremti a vé!.{ntHkiili 

róuát, hol kopár a ftil<l. hol mt>zfü1 nincs rirág: lle senki küzül.iuk. kik itt egyhegyültnnk. el nem k~pzel i , 

ltO"\' nmn ricleir mnu:ínrlmu milveu az e1et. ~li. kik a tc\r ... a<lnlumban ..;1,Ulettünk. nii,eke\ltiink é-. ,:ltink. 
~ '=' l") „ • 

n•m);rn mcg ... zoklnk anunk cli"1nyeit é"' hátníuyait. bog' ezl'kkt•I l''-ak ritkán tilrödHnk. a rniut tol,\'ton 
61ii 11 k íiutmlatlannl re ... ziink léh·kzetct. P ... dig a létfeltételek minü„ége e ... meunyi -.é~e . " azokhoz. '\nld 
\"Í„7.011yuuk1 nz egyiittélé'nck a t:ír„n1lalomuak -..njátlagos. ágait,)l függnek. 

Tag.Hlliatlan. hogy ott. hnl ... okan élnek e~yütt >ag\ lerraliíhh egymá .... mellett. a \·ele --1.iilt•tP.tt 
zilbérrlPtek kiiuuyehh, tt•lje-.elih J„ rt>Hdl" ... ehh kielé~ítest talal11ak. mint nui ·ntt: ámcle nz i~ 1g.1z. hng\' 

a.1. Pgri.il l1~lé' mrísré .... zt nl~ t ii m ege ... ér J e k" k e t -.z Ul, nu~lyek c ... ak nz egyéni érdek rod ára elégí -
hetök ki , · 1ját 1 ;tunkért ki.iztlU11k u•1'y~rn. de küzdel rnünk jó ré,zhl"n n tar ... adalomnak ... zola íl, é, minél 
mn~a. ... ahh fokon úll a mü,·.-.}t ... ,:~. nurníl kc>ésh1~ telje ... ulhet .1 kültc1 ,za,n: 

..... é' a mit kiv-frok 
i\l él t~í n cn ~· ém . 

• Tem a miénk. Eg,· ni Í!.,'Táro ... ezer é ... e7.er lakói pl. kere:-.P.tük iel1•utékeny n· ... zét a tár" 1dalom 
rt>udelk<>z•~ ·1~rt' kénytelenek hoc ... :itm1i. De nwgtc ... z. ziik. mert a küti>lezPtt ... ·~ áltn.látHh. e..; mert c"ak í~r 
,álik lehet .... =~e 6. ho•ry a l1ír--a1lalnmnnk legszeg.~nyehh tagja j, a bérelt emherPrÖ é=- hó1lított termé ·z13t
E.'rÖ nugy ::ozámn fcl»tt r:>ucl ... lken.ék .• \ z o ·1lolai lak6nak len~lét 111 krajcárért el,iszik Xew-Y orkha: e 
lf'\•c1 znllft ,í -.:íhoz min dn 1111 yiau hnzz1ijárul 11u k. J._ ,j,zont a1. o ttn11i lako.;;nak 1 ... ~ au ré,ze henne. hog\ a. 
mi le\'eliiuket 10 krajriírérl P1•l•ki11~h" vi,zik. Ezen int~zm~n~ ekre - az ÜITT ne' nett pro dnk ti,. u -
t =:r.m ~u)·ekr<' - leg .... ziresehheu kült„keziink. mert a közös alapon kifejtett köle ... tinii' táruogabí-. a1. l'"Y'" 
jnnírn znl•riíl. Csak képzdjUk cl. mily ke1h·etle11 Yolua az élet. ha ri>gWu nélkiilüznUnk kellene 111iu1lazt, 
n min~! nz utol,(i hnnniuc é,· annyira elkt.>nyezteteH. hog\ ig·ényt tart unk rPá. mint éh..,eg a kenyérre. 

gmher:-zeretet .'ug.dmiít k(iveive. az lig~·uc"'ezett i n pro 1l u k l i' intéi~tekb5l ,·em voujuk ml"~ 
o ztnlyr~. :t.iiuket. l;o1ulj:íl Yi ... cljtik 1írník11nk é"' n!rnoknak, gondo ... kollunk téhol~·odottakról é' elha•Ty.tlot
tnkr61 lgnz. hog.r mind1•zt>n intézt'lPk ha ... wa nem nly kt•nelfogható; de kik telje,e11 inprodukti>' költ -
é~nek tmtják. ~0111lolj1ik WC'~, ho~.\· mindezen intézmények a ·ujtott körök kiiz<lelmét mennyire kiiunyi

tik. Sőt köz. ·lröl néz-re. még- n k;i}f'<:ÖnÖ,„égr1• i-. re.í akadunk. nlf•rt ,ziikség l'="etén minclezP.11 intézetek 
knpuju r.llittiink i~ t:i1Ta \'.lll. Ö'°'jon meg töle a ,or ... kegye. JJe ki'i1l leptP el nem egy .... z.Pr a l:ÍllO"t>lml~t, i; ... 

ng~:ípoltl1íhan ,•égn.t • (.letét. kit :-z.iileté:..f• e .... ipkl•horított bölc .... ülieu tahilt. 
f'...ak eg\ ríl1loznt van, melyet még n lt•gjózauabh népii-..ztiin i~ c ... ak rnnakochn \"j,z a küznll:irra . 

m ·rt érti n~yan n kcHcslinü„ é•t mind"u faját é ... nemét , rle czeht minél inkáhh érti. annál ken~:->hf tu1l 
ablinn hn,..;rnot láb1i, h11g~ a m1~ · népc .... ahidn11k e!!yik tagja kiizclPlme jaf:ít é:-. küzdői zfünét ugyanazon 
1·-.nliíd ma ·ik tagjn ellen pnt.nrolja. \Ti•r LSZtulnak -.zehh jővÖfcl: d, h·lkünk nem elég bátor ar '"a. hog,· 
h11lyl :uljnn n kúhn rN\1éuyu1'k, h:irmt•nn,,·in· fe:-.zUl i · kehliink minden idegs1.:ila nz igaz 11ép,..zahn1l..,ág 
ama uapj:it iílmodvn. a mPl.'· ·n ~azda·dguak és kcre,kedelP.mnek. iparnak. mt1n~,zt•tnek é tmlo1111ínynnk 
jutna oszlalekul mindaz.. a mit rnn . zurouyhe!.{yre t iizii.nk. n mirnl ágyuk torka nem lakik jól ... oha. 

U•-ryanc:nk 11 lélfellétl'!ekhe:t. \"aló fi:-;zonynukhan h·ljiik okát nnnak. hogy mu uebezf'hben kiit 
düuk. mint tegnap é' holuap hláu IU•·g Dl•hczehb küzdelemre ~hrt>diink. Tudva é ... nem tudYa mmrlenl1en 
01111 iparko lunk. hogy njahl1 é:.. njnhh ft>ltételeket terembiink. Ezen folytono,.. változá;;hoz nlk11l111a1.kodik 
n k ii z 1l elem h e,. e::- s 6 "e ~ :-. m ó cl ja. e ,zerint fej1ötlik tetterüuk i:;, 1í•-rr hog~ a feltétel1•k dlto· 
7.;í-.:a és a kiiz1lcrök fojlödé e között. ünkénytelt•uül hizouyo„ r é „ z n rá ny o ·;; á !.! jli létre. Ren1lPs kiirUl· 
mények köziitt eg\•ik a másikkal lépést tar t. é . .., n jövö keszen tnl1íl. 

E tény~kkel szemben két körülmény jön tekintethe. El<'iszUr, hog.„ nz ujuhh idr) hala<l;í ... a n felté
tt.>leket annyi;;zor és oly rügti>n módo ít-0tta, hogy a jeleu minket e~é .... z ké ·zen uem talált. :Meg. zUut a 
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részaránya, 1ig. a. vi ~ionyok nem reDtlC' ek, l' · erőinket eddig még em f'ejle lthettük o1y jelent~kenyen. 
ho(l'~ a e a.1•á rn fordult létfeltételeknek meafeleljenek. A folyton P11~elkedö müvelö<lé sel lépést tarthat o. 0 

u<Tyau itt-ott eu:y kinilo tchet:-:;ég, de a.Jia követheti azt nyomban a llPmi ~ phpikai tehet. égek azon o. o. 0 • 

átlago~ összege, mely tiuelcleluek l'homme moyen-jet kepezi. Ha n tenger dagalyát tiltanu11k lehetne, 
akkor a feltételek ezeubíl talán ritkábh.m é~ la ·c:mhban változuanak é' időt n~erIJe a ké·eclelem; így 
azonban mincleu tiinct inká.hh azt gyauíttatja. bog,r kény ·zerheh zetüuk uyomá'a alatt P.l'Önk ·0 -yarapíta
. ára és tehet.ségeink öregbítésére kell töreketl11il.nk. hogy elöbh .11t6l1b ismP.t lépé l tartha --unk a haladás
nak gyorsan fotó kereké>cl. 

~e kPrülje el figyelmünket tov.1bb<i az, hogy a küzdt>lem é erő kifejtésiiuk kuzfüt a l'P:'.izarau.v
ralau-..ág kezdetheu nem volL oly feltlinö, é~ hng) oly mélyrP :-oha~elll lrn=-a<lt rnlun. h.1 a n--1.oll} ok h<Í:l' 
gyor . de rrndus lllenetét egy rüYi<l. dc annál ~ajat. á~osabli időszak felLe llPUl '1.akította vohia. É~tize
dlink első uegyetld érljiik, nu:>ly csalekouy értekekkcl, s az ertékek 1uég e. a.lfrí11b, mert erö-rnko ·au fel
c'iO'ázott uau·y ·}(iníval !!Un yo lui lát 'zott n letért rnló küzclelf'lllllek minden törvén~ el. 

~ ~ '~ l~ ~ ~ 

Kedwzókké lettek .l kedrezötlcu feltételek. a nehez kUz1lelP.m e<q -..zerre oh kihrnvüvé ·dit, hocry o . e .... 
a lu~zékeuy ::-okaljtíg, ruel) .i \'i:->ZOD) okat állan<lúkuak tartotta. en~edett .1z. clraml.1tunk. Megbocslithatú 
:Jlert ki ne ki111elnJ erejét ott, hol az ecle piheni;, is meghoz1.a g'~ iimölc~ét. 

(' uk azok nelll 1Jiztnk. kik a hirvé11y zeríi 'ég megg~ özötlé ·ében elöre t1tt:ík, hogy n:g~~ ltsz e 
tiim;keny id1i,,,znk: kilrnt lt>lkük agg0tha iutett .1zo11 lauul~agra. melyi>t a muh ,zaz~uhiak P.gy ha ouló 
kor„zaka, a c!";ího · e el\'eh:sck ;,1zo11 kor.-zaka un1jlott. melyC'u Law, orlt:aui>i l ülüp kegp>lme által el
;Íra,ztva, a hirlteiH :Jlis i .... ippi-liank jc;;) chel fira zl<itta el a nlágot. é" csalta a:t. embPrcket. )Jint akkor, 
1így mo't i~ -..zerte fo:szlott minuen remény. 

Fáj6 ~es1.te:-é!.!ek uyer" e'al <i"a alatt hamar kijózauuilluuk, e~ alllJ<Íl cléukebl eu éreztiik azon 
tönény hatalm~ít. mel.' et rövid i<löre elkerülni. dc régleg rueg-..zegm uem lehet E rö' itl nelwm ~v auy
nyira ellrényezh tetl, hog.' kii:tdelmil.nk mai mér'\"éhez alknlmuzkoclni még uem tmlmuk, , melyhez sokkal 
közelebb allafüink. ha pihenőt nem tnrtottnnk volna, míg a halada, fel'rett 1itjun elöre tört. nem tC:irÖlhe 
azokkal, kik lrntrnmarmlual~. \'ag~ külvl11ek. 

)limlez u knro~ vi szahalií okon kiv\11 .uno. k1>1szak 1Íl'll~t.!ka tifr allalmi e\efüulmt:k egy ma$ik 
olclahíra i" elnynlik .. \z altnl. hogy a kiizdelem akkor oly kihrnyii. 1le külöufr.;en. hogy oly eretlmlfuytlü 
Yolt, a létf•ltételek ítélete tökelete,en megzarnrodott. 1'ülhcc,..illtük ,1 létfdtételek111•k lllÍfü.lkét uemet. 
~Iert azon ld.iz;1•tlen f1•ltételektöl. melvek elé•t-;cuesek arra. hon'\' a pu-..zta létet hizouvo:-. itleiO' fenntart-• o n :::>. • 

'llk. meg kell kiilönhöztetnii.nk azou úgynevezetl kéizvetett feltételeket. mt>lyek uelki'tl 'Zl'l'\'ezetlink min-
.len igenyc kiel1;gíté ·(;nem tu1á1. Élénk jrlento eggel hirnak ezen feltetelek i=-. mert 'Ziik,.;egleteiuk. hai
lamainak és kidu-.:ígaiuk obzerü kielegítc~e ndkiil kelleme: ~lPtet nem képzelhetünk. 

Eg) m:hd, f1?llét1•lezi miu<leu, a mi él, élet C'sak mii~ élet szomszed agabau leher ... eg1.: •. Xm ·s m'l
zat. ninc föl<li ft;rl'i.r. rneb-' ho~~zahh idürc nz ab olnL ma<.,.iínyt eltürhetu~, m1.:rt nz crt\ ik ~ziÍm.irn a ki.íz-

~ J 0 • o. 

vet1en fPltetclc•k i.· l'Sak a Lühhiek ;íltnl \',munl~ nwuacl"V"n.. 
0 

Ha pe1hg ai eg~ iHI ne. miir H kü1.'\"etle11 feltételek i.<.'lleke. úgy tenué ·zete ' hon·y mindaw11 fel-
tételek is, nwly<·k a:t. életet kPllc1ues:·é tP .... zik, csnk a túrsadn10111lnrn lelhetők fel. ~lmél nngyohb, miuél 
fPjleHcbl1 n tarsuaalom. nnu1íl bön•lihen rejti magfihnu n ke1lemes élet ~11<i111l1ilhutlan tl:nyezé>it. az élve-
ZPtek Ulillllf'll 11Clllét :l f é 11 °Y ÍÍ Z CS i. 

B<trminö ~zempoulbol tekiut,1iik kornuk !'! fonto:- kér,lé ·ét. auuak milHleu <Íl'll\- e.-.. féuyohla!a 
aiou ket alatlkérclésre vihcfö risszn: vn1'1'on 1'00rYosult-P a fün, ttíws. é. lll mnne io<ro~nlt ~ .\. füm iizé..., 1·o~u-,. • • ,1 0 • 'O 

!'.'lllt - már konfll!il fogva i . X eme uk hogy régutn fcnll<ill, hirn~m a ~zf'r'e' lényekkel egykoní. mert a 
levé:; el;-;ö hajm1híu a J,>t cp 11gy függött a ktiz\ ellPll cs kúzwtetl feltételektöl, mint hatalmuk alntl alhmk 
még mai-.. 

D(• jogosul! n mi fen~ úzé iiuk még azért 1s, mert sz:íu1lulau pelcla mntutja. hug) n ,zerves len~ ek 
ul"óhb sorozatai is, esak IÍgy ipnrkod11ak kikH7.döll lélöket kcllcme.~é :s liht'zetE' ·e teu11i, miut mi. Botrá-



nyo-.: pél1l:it acl nak n ha11gy1\k u1.011 k i1·-.11po11 •t1Í orgi1iklrn 1. 1111'1,\'P k1•t kii Jii11;; PII mís1.ii 111H·p1~)~ P.k alk:dm:í \'al 
~zoktuk rendezni, ~ mel,\ ek hint 1·om111e d11~z 11ou,; - rc>nclc:-1'11 '1•rPkl'd1~. rwl végzéírlnr.k. Az nu. ztriíliai 
pnra ... ztmllllarnk (Chlnmi1h'rn mm•1dnt11) IH'lll Plégi•"z1wk m1·g i':íru rakott f1:s1.kPikk"l. lrn11c111 aznnl íviil a 
f{i) 1;)11 llll<Y\'Ohh Ulll}atóhe)rekot larl:inak, llZllk:tt :-;zÍJll's t'Slg';Íkknl I~~ 1•silln1!Ó ki)\'t•kJct.} cliszllÍk fc>l, ' l'Zl'll 

o~ • ~· . .. 
lé11yt.•s l'lnhhhelyiségrkheu tmtjiík z:írlkilrii Yigalmnikat. Df' \'f.!..{t'c a1. . l'lll c~.n~li. 1ni11f l'c~uvii:r.és. hog\ az 

i} vanlou li:\n,i11i oly h1\jnu tt·nyész1wk. 
lln minllczr'kcu kí,·iil -.:z:ímlm ,.,.,z..;zlik még nzt. hogy ma•rn a hír„n1lalorn j.., habíroz<ittan a f1~uy-

űzé, nwll ·tt uyilntkozik, dhikai l; nuya~i él'llc>klH)l t>!.!)'llnínt. 1w•rt l'Pjl1•,1.li n j1í izlr~„t. ,:s u1nt hatalurn 
tiíma,zn nz ipar millllf>u á~:i11nk ~ ho~y a1. e;;yik111·k ziikséglett1it n 1111bik11nk fr>}e:;)1·ri·1• fod1•zi. ho~n n7. 
pN~ikn 'k ki.izYetlen életft>ltétel~it 11 m1i·ikunk köz'·"t"tt fr•ltétt•I •i ,-.Jégílik ki. \agy 111acrát1}) „Jtnnik amH 

kcr1\öj1•l. mely hi\'atott é-. hiYatln11 n <'f~hik ng\ rém1\f kúpi>ztc mi111l~·n i1liil1f•n . 
. \m1lc> mco·mnrnil é-. minclv ••1i1t if'nu fc.1•r :íllni n m:í · Hlik k1•nl1=~. hn•f\' a ti~udiz ~:-- 11ir•um·ir · ].0'"'0-~ ... 0 ::') ·' • • ..... 

-.ult? fümúleti Yiiho:zt kti1111~ f'll a1lhatu11k. hu a1.t m~nrljnk: n f1~11y1izés 1•sak a11'li~ jogo-mlt. a mÍ•' k1·llli 
:irrí11ylm11 :lll a kfizyP.t]en, az 1•ls1ir1•111lí\ fp)l,q 1l1•khcz .. \fiuthogy nzouli:111 r''/, ar:í11.nmk meghat1ír11z1í a r·g~"
ni f,•lftw:í .... túl, a felt~tC'l11k h"h·e..., 1111:1·lpn·t·h!...,(.töl f\i1r 1r. n feltét1•lek )tPcli•r, s ,·c>l()k az ar.ínro "'L'' i-.: •"·akrau • ~ on o . '!""">J 

\'nltowak, iwm l'·ocl:Hhaljnk. lm adott t'st>lhcn a fi>ltétPIPkPt 1wm mi11il1•11ki it qj 11H·g helye.;r>11, é-. UPlll 
k"°Jh!' 11u• 1rhabíroz11i. hogy 1•zt1 lnu•k 111t••rfP]11 H.ill•g n fl:nyüzésuuk nwly foka jogo ... ull. E~y1•sek hilníju 1"1. 

~linclyt azouhnu a helyt' ... nniuy mi111lrniitt n11' '''zrt11ik. 11kkor - mint 11a11jaiukl1au - l:ír ... atlal
mi k1ír-.iíg!-!:nl Ynu tlolgnuk. Ilntnlmnukbrt ·jtf\Hiik a természntcrök sok 111•1111í t. d" -.zpm·c>délyt•ink rajltmk 

'c>-.111t'k eröt. 
llnztarbbunk eg,·en '1lrn mc>gbl)mlott. mert miud1•1111npi h•tt az, 11 mi liaj<lnu ihmep nilt . 

• Ponr "'l' clo11ner l "\ll erHu 
On -:e prin• tl1• uóc c.,....,nirc: • 11 f1·an<'in11nk mondá-.a k i:p zi ,:J bwí-

d1111k j •1..,znyfit Két t.l<Thl'ejten(' ,-.z,•11 iriiny ,;;, közf'rköl1· üt m =rnlyez~) mi111leu kih-Ptkezményr. ha n tlir
lt.·111.•l1•m azou "iga 1.0-.. bizonyítékot nem :-1.olg:iltat11:1. hogy az ilyPu kor-..znkok n:gp ek. X ab'Y álilozntok 
nrfin 1H!Yllll, 1le elt1hJ. 11t~)J1h i kiJ' tÍZ(lllOIJik 1'''\' Jieh-L0 "l•l1lw11 111'\l'lt HCllll.l'llCK; 11Wrt l' '-Hk J

0 

IÍí'Jlll é;-.Z t~ ... -.zi-
"'-.'' ' o. „ 

laírcl r•rkiil1•:-; hozhat,in léht• u jol1hr11 for1luJn„t. Az Oppia lex ,~ .... a rc)rnniak mi111l1~u •'gye1l "nmtn11ri tl'.in é-

uye liizonyítjn. hogy elha11~7.ik a tiin é11y ... zavn. hol az ,~sz -.z:wn j„ t>l11é111nl. 
A mint a lietegu"k is j1Sl C',ik. hn l1ajn okrít tUtlja. ltg · nekiink is "1gn,znnk lt>bet , hogy taír. n

dnlmuuk 01.eu yé;;ize" irnuya j11 rl-'1.lwn kézzel fogható okoknak 1Jkowta. A ki életmc}duuk me11et,i:t tigy1•
lt.•mm ·l ki ... 1~rte. iwm tngaJJmtja hog) n f1.=nyüz1..~s11ek hfl,·eny t'' bíl„figo' emPlkeclt.= ... e azon idölie 1-..ik. n 
midon a l1=t.:rt látszólag nlicr kellett kiiz1leui. ... n mitlüu a flitürekvf., ll má-.:oclrendíi fdtt~td•1k ldl'll-gíté
... ére, a kelleme;; életrf', az 1..•h-cz.-.tekre, n Pnyü1.é'rP- irányult. El nem tucltunk mé!! .;zokni attól. a mit 
akkor könnyen meg ... zoktunk, mi t>löbh m ~1,nc~ilthat.ó. miut az, ha t :""' hiu ... ágból yagy tiintP.té:'i Yi ... zkf'
tegböl re:,teljük egymií,..uak heYnllaui n?.t, mit le~él =ukehhcn 1~rzi.\11k , hogy más mo-.t a klizclclem .• ~,.. horr~· 
n mai unp ke1h-e1.ötleu közvetlen follt=tclei m1•llett lutttérlw -.zorulnnk n m1\,ollreudü feltétdek. X1•ltéz n 
ki\zu(•)1•m m:ír magában. mi még ,.,úJ~ o ... hítjuk n11"g'zokott ~ · képz.Plt ig,:nylli11kkel. 

Ha minilezek ut1íu rnlaki azt hiszi. hogy a fö11y1iz1: t elh•w•:t..ziik - téved. Ismétehl' mondjuk. 
hogy az okszerii fényüzé~ jngo:-;nlt. hogy azt a hírgadalom 1~nlrkélw11 kell pártol11unk: de nt.>m piírtollmt<l 

napjaink módnélkii.li, cs1.h~lP11 féuyilzése. 
De még egyi-•t. A kén\(., végére nem értiink all1lig. míg kiilüu fel nem említcttii11k egy élénk 

·1elentö~éiri\ tiiuetet. melnöl ('!!Yt'tH'. en nzt moudhatJ·uk, ho•1'\' : ·i1rnatura tem1>ori,.., ~ ez i'.!h·ezeteink11ok. 
• 0 • ...„ o . .., 
fényüzé ·ünkuek ruinrlinkiilih hanyath> miuö ... ,~ge. Xem az ö:;:.z.e~éget nítloljnk. ham•m el ... ö ~orhnn azokat. 
kikne1 kéz é:- é~z nem egy. kik a lcgkcdvezúhh feltételek között miotlazt. mit a ví,·m:ínyok soka~:ígfl 
nyujt. nem hec ülik él\'ezetnek. kik n mfü·~ ... :r.et remekein heviilui uom hirnak. élvflzetet c-.ak a féu~·íizö 
llöz iiléi;ben r> .... Juskálkod:i-.:1Ja11 t~ilnluak. 



Ezek föhi> 'üna--ai az.ou hefoly;í-.nak. llll'l~ l'f a közvetlen • ~ köz~etetc teltcteh•k t~ir~adal111uuh.1 

6ryakoroluak. A létér t va!1; kiizdelemm:k legkh-;í\úlib iel1•u..,Pgei azonhan alkalmaz k o 11 a" i képi• -
~P.güukhe1, ~' lllll(lnnkh111. \'aunak kütw. 

A küz1lell'nlw·k eg ·ik \'i ... zou~ ;ihau ' t'lll l~ glal 1•l az t•rnbcr a t<ihhi lt:uyl'ktöl oly elt~rii hel~ t•t, 

rniut cpe1 az alknlmazkodáshau. mt'g pe<lig azt:rt. nll•rt ennr>k módjn Hz <•mht•r <'rkö}c,i \'Íliígáha.n gyöke
rezik. me.J t<·kinti>tbeu a1. emh1•r é~ a tiibhi l•=nyek ki.izfüt ua•ryohh kiilih1li-.6•r :íll f1·11n, mint h;irhol. 

E va1lonuí,nuka.t -.okan bizon~;Íra iiriirm~'t 11gy •h°tPltnl:'zik. ho~,· Plértiiuk a \Cthítra , mely 111. 

:illaror za~tól '(n·lc~ f•hPzct. 
Xe :-.ie .... t•1wk. Jg, 11. a kiilih1h-.é!! temíll, <le itt i ... c-.ak fokozatm., nwrt a kiiz{; .... :rintkezö pontok 

..:zlik •ben nem Yag\ nuk. :\lajduem willllen jó oldalunkat, majclnPm 111inclt·n -.zplJ\'t>1l1•lyfü1k1•t ú,zont talál
juk az ~matoku.11 1„ ziretl:!t é ~yülölet. l1in clf!) ..... hükezti í!!. kiviinc-.1'a!! ,;, 1111gyratfüekw• .... :-/.t•mle ... ..:g 
é-. rava..,z .... ;Íg közüs 'ajatuuk az állatokkal. 

Kik emlif'ri m1·ltó,;ígou t>jtett ... ,:relemuek tekintik l' k6zü:-s 'gek<'t, mclj l'ket 11em t11 1ra1lhat11ak, 
azzal vetlik felfoga-.nkat, hogy: a mi ualam jó J.., ro:-.z, a mi nalam uellll'S é' al,ins, az ;íllatokuál tiiJilJ.; 
utm; JÓ ,; ro ... z. uuue... é aljas. mert uem e•ryélt. mi u t l> ... z t ö n. 

Ilog.\ a m1:h tahílóan é, ponto an ítéli meg a tüvolokat. hu•'.'' a cah:uttai kak<t.., gyi.\löli a \ ifrö 

-.zint. hnav a ri•rlí mall:ír tctr-.ainak ha11•r1';\t nt:ínoua. \'a•1 \' ho0•
1 r az elefüut 11a0

1 ' \ bO'\'c rmPkhadt. es hn•'." e... o „ ~ • • .J 

az •Jro:-zl:íu hál:í ... rnlt .\ ntlrok!ns ir;Ínt. mind 1•sak m ·rü iisztt>n. Taga1ljnk e:t.t? XPul. 
'öt s:Ú\'l.'"Cll l!li-.me1:jiik. hog,,· az iillarnk csak ij..:ztö11 ... z1•nilPg kiizcleuek, hogy a kUztlelem lc~k.~

n ·c-.1·hb ,·i-..zou~ aihau l' ... ak ii-.zWn Yezerli iiket. hogy c ... ak ii-.ztiiu ,zerint alk.tlma1.koclnak. Ila péhlául az 
élénk -.ziuekkel ék1,,ke1lö .... i>1111éli1 U'f<t folti.illÜ madarak fé 1.ki.iket rPjtettelih lwlyP-kre rakj:ik. mint -..z1•ré 
nyPbb ,zími tiírsaik. ll"Y erre L ·:::ak íj ztüu \l't.eti öket. Csakhogy az in ... tiudnsnak maga ahlJ foka. na
cryou kl.iz' 1 áll az iutdle<·tn-.nak aJ,úl>h fnka.ilioz. s ürüliink rajta. hogy ... zorosau a téuyi>khez rngaszko1h·a, 
ma ni;ír meg llí'lll 1110111lhatink: itt a hatcírvnual az allati fü.•ztüu L az emheri t=rtC'IPm kiizütt . 

• \ hol az <ltnwuet il_r dint utlott, utt a kiilüuh~ég e-.ah foknzato" lehPt E kiilóuliség pr-llig J„g
iuk;íl1b abhau n~ 1há11nl. hng.\ a1. <Lllat níltnzatlannl rnn kötve ,L lel"kvil:íg hiz<u1y1,.... ht lyéht'Z, míg az 
1·mbn ..,zal1acl P.lhat:irnz;Ísa surmt heh 1·zke1lik 1•l ahhau. \ z állat mimh~u lr.kiuti•l lie11 l'uj1iuak e ·ak •'!!.Y 
pdchínya: a mi ,za1Ja1l e1hacarozásunk 1·llenlwn HE'lll 1•11getli. hogy Prkölc ·i,,:giluknl·k "fff iítal;í110 ·, miut
„gy ~zahnínyo .... mlgte"t""·iill "" jöhe ... cn ]1:tr.„ mert .1 luíuy emher, annyi cnrpori,atlii, annyi "gyéni t:g 
- .1uuyi -.zemél)i"ég. 

PraPde timilt hel) üuk az crkük,.,nliígl•au 11iuc!)1 • • ha .Jncohy azt tartja, hr1gy: • Dtr ~lt'u ·ch i .... t 
~nt von .\ufan!! a11 · , uem mond ,·ele P~sebct c·!)ak azt. ho•'y az. ember. peld.inl .Tacohy k„zdctheu. ro. zat 

tr•1mi k~ph·lcu. Xi>m allatott egyéh keziinkhe a 'zabatl elhatározá-.uál. ,zah,Hlnn y;i}a ... zthatuuk hiiu ~

erfuy között. 
Az 1·lhatánmí ... uak módja. az. dhatároz;1-11kuak végleg1·- é ö„,ze..: lfetlm~uye k~pt•zi azt. mit 

j P 11 e m u r• k mnJHlunk. 
A léh.·ktan a jr•llemul'k legkUlönbüzöhh reud,zereit „zcrk~-.ztette. zámuk liizou) ítja. ho"y ,,„~ ik 

em kielég1tö .• \ mi itcletiink arra tárna zkodik. hogy valaki ar. • let l~gkfllih1lifüühli ,. j,z1111yailia111 <lcriilt 
círákhau é-. habors i<l~j1:11. a hajlamol„ ,~ ... ,zenvr•tlélyek sokoldahi liehabí a alatt, miké11t é-. mily :illau1ltíau 
"ála:-zt jó •:, ro z küzütt. dhat:íroz;i-.a me11nyilieu é-. mily ;í11a111l1íau telel m ·g annak. mit üutn1lat. lelki

meret é kütele-sP.gérzet kö,·et~luek a jellemtöl. 

""zahall l'lhat:írozci-. t•gyéui f PleJö ... -.éggcl jár. 
X apjaink nem l1•crritkáhh paua...,za az. hogy a tehet-.t_!:.r„k 111iml 'll faj:írnl é„ rna~o... fokií ral hón1-

1n•dö kl•ntukhan a J'ell 'm „„,·éni fe1'letr-.é~~- -.zilórtl .... í,ra haurntlott. E pana„z ca ni tikiíhol inclnl ki. méttj, ... .., - 0 „ 
._zázfdé mutatva alakj.ihan oly általáno-.. hogy a \'det len ~tlilül tJ•· ui>au leh1•t. é' folPtt•' v1illat 111>m \On-
hat az. ki a nyílt é igaz -.zúuak l1arátja . .-\zou tüuÜtl\"1•, hogy miért épen n ,zP.Jlemi halu1l;ís kiilöuheu oly 

f,:nye' kor-.zak;ít érte a k:írhozat. ho~y óva int•i p :Jdiíua.k i1l1·1.ht:'"''k ru:~jdnu. ha r.tl utóko1·ra1 .tzt akarj:ik 
megértetui: mi a jell1 m. 1eh·ihi1ro,ítá-.t alkalnrn1.krllhí ... uukha11 tahiluuk. A kénlé-. kulc!)a a kiiz<l„Jemur::k 
a1011 tün-eny .... zerü folyományában r„j]ik. hr1!!y •tt. ho) a 1»1 ;teh~k hth•Pz1j lt·u ·k. hl)) az 1·~yé11i képe<;-;J-
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gr•k elégtelC'1wkuek hizournluak, s t•zekct vag} gyarapítani nigy f1•jle.-1.tcui nem hirj11k1 ott a v;lltozotl 
kifriilwéuyC'khcz iparkodnuk nlka1 mazkoclui - kiilöuben tüukre nwg_yiink. 

Az alkalmazkollii nnk útja mó\lja. töhhféle. Legközel1·hb 11gy nlknl111azk0lllmtu111r, hogy a rna~ocl
rcntlil fcJt,;telek egy ré~l•fr<'il, tnhín tühhscgt•röl lemondunk: vagy hogy tehctscgt•iukc>t növeljiik, vcgre 
peilig, hogy n. köriilmeuyck :iltal mcclclövé nilt tehet ·ége~ helyett lll<is, tahíu a.lilreu<ldtchb, de a1, a.elolt 
1•setlwu sikl•re ebh tehetfü.égekkcl lépiiuk n kiizclelt'mbe. lgy alknlmaiko1lott pt'l<l;inl a hankár. ki miután 
tönkrP ment é-. a megf:iltozott fl'ltétcl<>kuc>k hclJt uem állhatott, .\ull'rik:íba mcut, -; ult szak1ic. nak sze
gődött. ~I:ír azon mondií ·uuk i:-;, hog · ~ uelufa a bec~i.ilete · ewhernek· . elég~,~ hizouYÍtja, hogy az alkal

mazkothísuak ezen módjai e etleg uyomasztók, ~1'it megahízók lch1•tnek. tl • a;1, alkahuazkod;i...;uak egyedül 
helyt'· módjai : mert a ki így alkalmazkodik, nz a jó és IO!'Z közéJt t a j1íra lrnt:írozza el magát, é-. ,il'llcme 
csorhátlau marad. Xem :-;ziiualom. hauelll ti. ztelet éri ama lmnk:írt, ho•rv íu\ alkalmazkodott e~ ... ll"lll 

~„ o ... • '"' 

mask1•p. 
Csak ken! ·~el ezclött fejtegettiik, hogy napjaink kiizdelme mily végteleu nehéz, hogy a. koivetlen 

feltételek mily keuvezötleuck t•s mily Y:illozok, é-. mily nehezen tudunk nwg\'iilni a m:ísoclreudii felléte
lek túl ágo · zámátóL Mindezek nbiu hiionjltgas ·tlk-e még, hogy ... oha a viszonyokhoz s1mnlui. n kiiriil

méuyekhez alkallllat:ko1lni annyira nem kellett, mint epen a mi időnkben? 
Kornuk e ak irnnycihoz lni és bizonyos k(iYetkezete s~get tann::;tL ha, az alkalmalkochí ... uehe1.l'hb 

módjaira tuintlig gyerehhen határozza el urng<it. Dacolva a kü1.,·etleu föltételek kérlelhctlen tömegevel 1 

llédelgctve a féuyiize._ :ntul. alkalmazkodik ugyan, mert alkalma:t.ko<lnia kell, de a künuyehb módot ni
la~ztja - jellemén~} áll alkut.a. 

Elühh utóbb bc:.íll a kénJszeríi .ség, alkalmazkoclnuk1 villaszt:mnuk kell .. \z erő-; tiirn=uyuek 
i mcn·e é' ._zokva meg azt. mit üutndat, lelkii ·meret 1•~ kfüeles-.égr~rzd javainak, uem ha.boák. hauem 
ellentállm a perc igét:ctének, riigtün \' lilns:lt. _.\ gyengt• vouakotlik, lelkéhen kP.t érzé küt:ddme foly. ha
bozik. Yégre 1•lhat<írozt:u ruag:it és jellemének megadja a ,·ég1Wfé t, nlt·rt tnl•gtette az el ·ö kivételt. 

A tenné ·zettmlom:íuyi goudolalmeuet még eg) lépést tesz, é::. m •g ezen törvénytapo:só jeleusé

gckben is csak azon okból eredő okozatokat liít. hng) napjainkban az crkölc:si ,·ilagnak vég ö alapja, a 
felté tlt•n igaz rigba vetett hit megiugolt. 

A terme~zettndowáuyok m:ír ÖnYéde lem céljábul is cgyenc:-t>ll dntaluak ezen okra, mert cáfo
latlnuu l uem hagyhatj :ík uzou ujahh dtlnt, hogy ük tauítak kornnkat a hitetlenségre. 

Xem tehették ezt. mert 1un"nnkuak i · van hitünk. Ha hckü ·zöut a hal\áuy gond. ha hti é:-: b:iirnt 
m.1r,ia lelkü11ket. ha a ~orsuak re<Íuk :t.údult csap<Í5ai alatt végtelen nyugtalanság érzete . zorítja 1•1 keb
liiukct; akkor a két:-:égbee ·é · ez ójj ·lén a mi ~gü :-zemüuk L c~ak 1•gy pontot kcrP--., mely nyugvá ... t sze

rez a léleknek s 10clrnek unc - i •r az:-., :i ''· 
1 - 0 ::::> 

És hár nem tagadjuk. bog) mi K.mt szerint e ·ak azt ta1·tjuk igaznak, a mi oLjecti'\" okokhlJl hizo-
uyul igaznak, é ... a wiröl meggyö:t.ödé„ünk apodictice ite1; úgy eruheri iiclvö-;segeu soha merényletet el 
nem küvc>Wink, azoknak, kik i 1ye11 igazsiíg tmlatcira '\"ergöllni nem birnak, oha uem ajánlottuk. hogy 

ue higyjék azt, a. mit snl>jectiv okok és ns crtoricus itc1et monda.uak igatunk. 
IIit1 ilyen hit Ya]ó auuuk szívébe, kinek lelkéhen meggyo~ödes uem honol. 
Nem érezzük hiányát, míg az öröm tlerüje tart, de elébh utóbb megbos:mlja magát. hol a taga

dá veti meg lábát. Mert eljön a balsors kegyetlen órája. s a, botor, ki hiti kérkedé~böl vagy álfelvilágo
·odá , kedvéért lett tagadó, ilrt - monclhatatlau ürt érez magában. llasztalan ker~ ·i jó vegzete e ·illagat, 
mely öt a bánat or-iágáhól a remény földére •eze,..,e, hic.iban lesi a ,zfren SllÍrt igaz ·ág hnzilitó mosolyát, 
~zámol magával, e .... - felköti magát. 
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Végére értünk a közös területnek s e határsz€\en zíveseu concedáljuk, hogy létért való küzdel
münk egy ponLhan végkép elüt az állatok küzdehnétöl, mert oly tényező szerepel benne, melyhez fogha
tót az állatvilágban nem találunk. Ott, hol a küzdelem közvetlen, hol az első - és másodrendű feltételek 
közvetlen kielégítést találnak, hol a küzdelem minden vi. zony}íbn.n közvetlen cserének van helye. ott 
termJ-zeteseu a küzdelem nagyjában és egye mozzanataiban imiskéut fog nyilvánulni, mint nálunk. mert 
a mi küzdelmünlrnt a világ ura. a pénz közvetíti. Létért a pénz - é pénzért a lét ; e~ :t mege1heté, 
alapténye, melylyel , zámolni kötelei;; az. a ki e ténynek végső consequentiáiról elhamarkodva ítélni 
nem akar. 

Ez a mi küzdelmünk és annak befolyá a t~rsadalmunkra. És ha ez alkalommal csak u <:;zemheöt
löbb és élénkebb tiinetekre kellett szorítkoznunk, mát ezek i el~ggé bizonyítják, hogy az emberi élet, a 
családi viszony. a társadalmi egyi.ittlét és az államiság külalakjifnak minden vonása és helszen·ezetének 
legrejtetlcbb jelen. ége a küzdelemnek szoros következménye, és hogy a társadalmi tudomány tárgya Yol
taképen nem egyéb, mi11t a társa.dalom Darwinismu a. E meggyőződésre máskéut. nem jöhetfünk, mint
hogy tart6zkodé:í ne1kül, tiszta szóval kimoudottuk az igazat. Ne zavm'ja meg ünnepélyes haugulatunkat 
mindezen igazslig. mert a jelenségeknek e kiméletlen fejtegetése jövőre nynló tanulságot l'ejt magáhan . 
. Jól esik tudnunk. hogy közéletünket mi magunk te. z zük aggasztóvá, hogy az nem a c;o1·s változatlau 
döntvénye, hanem hogy jövönk a mi kezünkbe van letéve; s jól esik azon tanulság i 1 hogy johhra for
dulhaL a társadalom iranva az nj nemzede1c neve 1 és e és oktatás a által. 

A mi a neve 1 és t illeti. feltétleniil Helvetius nézetét kell osztanunk, hogy egy korszak erkölcsi 
irányát csak <lí' ifjt1ságnak helyes nevelése alapítja meg, mely körülmény anmil életbe""ágóbb. mert az 
ifju korhan megvetett erkölcsi alapot később megvá1t.oztatui, átidomítani é javítani alig vagy épen nem 
lehet. Pdda re;f Hamlet, ki eskii terhe alatt iparkodik jellemét megmásítani, de núndeu erölködé-e és té
pelődése dacára azt elérni nem képes. 

Az oktatás legközelebb :fekvö, mintegy kézzel fogh<ttó hasznát enld em tagadja ; de annak 
messzebbre terjedő óriási jeleutő égét e. ak akkor ér~iii.k meg, ha azon vi szahatast uyomoziuk, melylyel 
az állam életre hir. 

i\lindazolrnak, kiket a munkások kérdé s e idegesekké tesz, kik azt e1·öszakosn11 elfojthatni 
vélik, a természettudományok egy tanácscsal bátorkodnak szolga1ni : tanulmányozzák a létért való küz
delmet; s meg fognak győződni, hog_r van a munk:ísnak nem egy panasza, a mely jogos. hogy két keze 
leg zorgosabb munkájával sem képes a feltételeknek megfelelni; de meggyőződnek egyszersmind arról i, , 
hogy a munká · megfeszített ereje azért meddő, mert oktatva, különösen zakában oktatva nincs. Ezen 
meggyözödé. ek alapján beláthatják azt is. hogy a munk<ísok érdemleges kérdésének egyedül helyes meg
oldása csak a legtágasabb körökre, és a lega] o'bb o ·ztályokig terjedö szakoktatás által érhetö el. .\i ok
tatott munk~ís könnyPn fog helyt állani a feltételeknek, mig ma kontárnl kénytelen kiizdeni .• zigorúan 
ezen elvhez ra.gn.szkodva, ama. várva v.írt nap hajnala is e\jöven<l, melyen a három berc é' uegy folyam 
hazájának sr.ak ilgyeit i „ csak - s z a kért e 1 e m intézen<li. 

Ne csüggedjünk, hanem így tegyünk, mert ezzel tartozunk az ivacléknak. 
Ha az emberiség gen.iusa buzdító ihletével körünkben tünnék fel, arc~in v1gn ·z. lelkében égi 

fény, kezében a jövő: ~ ha kérdenők, hogy Javunkért izzó szíve mily tana('sot ugall, zóra nyitná 
ajkát, _ szólna: 

~Mondottam ember, ktizdj, és hízYa bízzál!- (Madách.) 
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Ill. 

Az elkényeztetiés mint által<1.nos kór-ok. 
DR. DUBA y lúKJ 0:,-tól. 

A társadalmi müvPll<:ég i;, -;zellem1 fejlett ·ég korunkban te,tileg e: lelkile~ oly vi"szás helyzethe 

juttnlta é1wn ;tz úgynevezett középosztályt. - ama nagy részét az emberi égnek, mely ezen két ágában 
,1 haladá uak a Iegnagyobl1 tényezőt képezi, - hogy önkén.rtelenül azon nézethez kell jutnunk, miutha a 
haladásnak és az el~atnyuhí.;:nak egymással karöltve kellene já1·nia. 

:\lídön mai elóacla ·om táqQ áal azon te ti é" lelki elkéuveztetés befolyásának roegvilágítá~át, 
111e]yel az ált11láno;;; egészség f<>ntartitsára és föleg nz á1·talma. hatáuyok fránti aránytalanul csekély elle11-
1íll;ísi képes!H~hrre gyakorol, v<ílasztám, nem kívánok új clolgokka.1 állaui elő, e upán constatálni óhajtom 
u tripaHztnluti tényeket. csopor{o ít-va azokat, hogy általános érdekii következtetésekre ju ~sak. é a t. szak
tJS;dály figyelmét ezen iníu.vhan fpJkeltse111. 

\!int miudenhcu. ligy a phvsilmm magatart.í:sában i a 40-es évek edzett ége után a m<isik 
~zt;lsősi·ghP, az dpulm1iísha. ilJetöleg Plkénveztetett állapotba jntoltnnk, mert összes figyelmünket, 1gye
ki>z"tiiuket i.;~ törekvésiinket az ismeretek é tudom;ínyok l.llegszerezheté~e utáni vágy fogla1ta és foglalja 
··l mn i„ nnuyiru, mis'Zeriut sajiít szervezetünkkel és lelki énünkkel kellöleg foglalkozni sem nem tanul
tu11k. 8•' rá nem ,:rtiink. 

lguz 11!.(Vau. hogy a -IO-es évek előtti több századot magáhan f'oglaM korban szmtt=u nem mond

hntj11k. li"!!.' ' wíl1mk a tr>-.ti 1!s lelki uevelé~-re több gond lett volna fordítva, mint azután az 50-es éYek 
híza au rohanó :-:zakáhnn. cle uem szalntd feledniink, mi. zerint az akkori ösztönszen1 életmód az öröklött 
1·rütelj1•'1..i1~ggel, mérsékelt igényekkel és az ;íltaláno" relativ vagyonosstiggal karöltve oly keJ;ező álln

pntnt itlezett elii é~ tartott ho~~zasa11 foun épen ezen irányban, hogy a kiváló gondo kodás azon tekiu
t"tlieu, hn nem i · t'eleslegeK, legalább szükségtelen volt. lYiegv<iltoz;án. azouhan a viszonyok, a mi <tkkor 
.izlik~égteleu rnlt, későhb nagyou is rank fért volnn, és ma v11rnucsoló szükséggé v~ílt. 

Ilac;nnlít."nk c~ak össze n két egészen kiilönbözö korsz;1k életví~zo11yait, nevelési módját, szük
••gh·ll·il l'S igényeit egymás~nl. hizouy;fra igazat fognak a<lni <íllíbísolllnak. 

~eküuk gyakorló 01-Yrhiok11nk, 1\ik a te ti neveltetést. te1·mészetszerüleg befolyásoljuk, és lriknek 
itélel1:t a .;zülők lekiutr·thc Y('llllÍ es köletni zolrják. van feotartva. horo· észlelvén azon hanyatlá~t. 
lllt>l~· i>I n.ma közfposztály zerYezete csak két nemzedék óta is általáno an szeuvedett: tapasztah'án azon 
1míuytalauul ·zaporotlt; lc:iti é. lelki betegek számát, mely égaljunk alatt és öseiuktöl öröklött erötel
.i•'R alkat 1m•llett reuclkívüli sznporulatol mutat: látva a fölötte koráll megvéniHt fiataloknak szokn.tla11 
:-;z.apornrlá„át. az irleg- é~ ke1lólyhetegck s ugyanily betegl:tégek zámának feltünő növekedését, nemklilöu

hcu n l'"ttkuem éveukinL -,znpormM öug.\ ilkosságokat, ei·kölcsi sűlyedést é. roszakarntú letlérséget, mel.r
hcn 11 sz.1írnar:íuy szeriul biilran \'etekedhet\iuk a legfejlet.tebh európai nemzetekkel; nekünk jntott a 
t'elnrla.l Plsiliniai1 é~ uyiltan kimoudnm, hogy minderurnlr leg1111gyohhrészt tl testi és lelki elktfoyeztetés az 
nlrn. t~" Öszii1tP örlimmcal tehetem ho4z~i, hogy öntudatni ébrerlve r.sllpáu töliink függ. mi.szeriut az Plköve
h•tt hilJ1ít lrn n~m is azonnal. de i.wányln.g még rövid időn helyi·eüsslik, és ezen rendellenes állapotnak 
vcgcf vt• süuk. 

Hogy Pzen nyilfau kimondott václ egyuttal alapos is, engedjék meg, hogy azokkal szemben, ki 
111. elsutnyulást oeru akarják é~zr<>veuni (Ueibel, Yoit. Baucleau, ('layrou, tb.), a kö'\"etkezőket felhozzam. 

f gy az éÍSntá ·ok alkalmával előkerült emhel'i C' Outvázuk. mint a~ előbbi száza.dokból re~ink 
n11u-n1lt rnluik. fegyverek, <líszítö l<hgyak, toníbbá a történet, a régibb boucfani és nnthropologiai s tár
"a1lnhui mlivek arro1 tesznek kézzel foghatólag hizouyságot, hogy az ezeket használ6 emberek sokkal 
nagyohhnk. Prösebbek és kitnrtóbhuk voltak, mint a mai kor emberel. De ha csak azokat is tekintjük, kik 
n mt'gelöző knl:"ho1 még köztUuk vnn11ak1 uagyre,.,zt a~t kell felvennünk, uogy aiok kortársaikkal együtt 
~oklrnl t>rii-iebh aThattiak, e1hettehbek. mefrbfahatóhhak é~ 11osszabh életbtrtam\fak ,oltak, mint korbelieink. 

0 
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Eltekjntve azon 1Jetege1ruek meghatározhatlan nagy számától. kik.kel uapjainkhan a középo. z
tályhól mindeuiilt találkozni alkalmunk van, továbbá azon aránytalan nagy megbetegedési és halálozási 
viszonyoktól, melyek csaknem évenlrint jelentékeny zaporodást mutatnak, a sorozó bizottságok laj tro 
mai1·a l1ivatkozom, wint a melyek: a virágzási korban élő férfiak közül egészítvén ki szükségleteiket, azt 
vannak hivatva kézzel foghatólag behizonyíta1ri, hogy a te ti kifejlődés azon korában élők mily arányban 
felelnek meg a katonai igényeknek. vagyis, hogy má .·znvakkal éljek, l 00 katouakötelezett közül h;ín.~ 
válik be és luiny nem. · ezen hivatalo~ adatokból az tiinik ki,, hogy midőn a testi bénákat é lelki bete
geket kivéve átlag 18.:>0-ben minden l'i -dik, 18!15-hen minden 19-dik, 1857-heu minden 20-dik, 1860-
ban minden 21-dik, 18fi5-ben minden 2:3-<lik, 1867-hen minden 2fi-clik, 1870-hen minden 29-dik, 1874:
ben minden 3 1-ik, 1877 -hen már csuk minden 33-dik kat.onakötelezett találtatott alkalmasnak a katonai 
szolgálatra. addig a közé])O ztályból ,zárma7.oltakra nézve ng,vauczen aniny 9- 13 százaléknyi meg
roszabbodá t mutat. 

~ em kivánok ugyan Pten tati tikai száma<latoknak teljes megbizhatóságot szentelni, mintán 
előbb sok mel1e1dekiutetlel kel1ene el zámolnom, de egé. zheu véve még sem lehet azolrnak súlyát az 
épsze1Tezetiiek zám~í:nak megitélésénél elvitatni. 

És ha azt kércljük. hogy mi lehet oka ezen. hog,í t1gy mondjam gyors elsatuyulá nak, mely a 
fö]dmív-elök rs középo,ztály1leliek ifjai között állandóan létezik. ismét csak azon következtetésre jutunk, 
melyeket m:ir 1 7G-bnn egyik hírlapi cikkemben jeleztem, ugyanis a lakos~ág ferde felfogá a a beteg·é
gek gyóg' kezelését, a közegé -zségügynek szüksége ségét, gye1·mekápolást é táplálkozá t illetöleg, 
továbbá az rgész ·égtanilag bátrányo e1etmód. a gyermekek értéktelensége a ~zi.ilék előtt, a nők egész-
égta11i i meretének hiánya, a lako ság közönye é megrögzött fatall musa, a táradahni é erkölcsi 

sülyedé , a te. ti é lelki elkén~ ezteté~, a pro titutió lmrjánozá a, a gyermekek fer<le nevelési rend zere, a 
korai e1vezetek é késői nö illés, kevé~ raga ~zkodás a családi élethez stb. tb. 

Ezüttal a töhbi tényezőket mellőzve, kizárólag az elkényezteté-· el kiv:fook foglaJkozni, mely 
tudvalevőleg lehet testi vagy lelki vagy müHlkettöre egyaránt kiható. 

A testi elkényezteté , ha ngyau még nem öröklött, rendesen már szüleLésliuk el. ö óráihan veszi 
kezdetét, hogy később a számtalan nehézség és akaclály nehéz legyözesével önálló, ágra vergöclvén az 
illető, hem1P parnuc·soló sziikséggé válje1c. Ezen testi elkényeztetés i mét lega.láhb kétfe1e, a meuny-iben 
az a szeneu:t kül ö képleteire {l>Ör. izom, ideg, sznlagok, hönyék, csontok stb.), vagJ bcl<::ö szerveire 
(szájür, gége, torok, g,romor. helek. be] ~ö ~zervek . tb.) kihat. 

De hát mit értek én te ti elkényeztetés alatt~ .\. helyett. hogy magát az állapotot jellegezném 
inkább egyénesítem a7t. Tehát oly egyént, ki fehér átláts7.Ó vagy hah-ánysárga fonyadt hörrel, e ekél.r és 
laza bőralatti i-ejt zö-rnttel, gyengén kifejlett lágy izomzattal, nem keméuyen fesii.i.lö ízületekkel, korához 
és fajához aránytalanul gyengén kifejlett e ·ontokkal, ro z fogakkal, llg)nevezett g_renge gyomorral. 
renyhe emésztés. el sth. hír, ki iuege.:;. fázékony, gyo1"n11 kifárad, könnyen izzad, felböföge'sekben, has
mené ekben, kolikában é-· aranyérben zeuvec1, ki minuen alkalommal meghiil, náth1lt, köhögést, c·t'izt stb. 
kap, akkor midőn még rajtn -emmi más téu~·leges heteg·ég nem mutatkozik, én kiil ölE>g és hel.·őleg 
elkényezteiett egyénnek tartom. 

Az. ily zenezet még ténylege.:;en nem beteg, de nem is egé·zséges. minden urtnlma hatány 
(megázá5l. megfázá . testi vag.' lelki kifáradás, koplalás vag.í bö jólakás. kimelegotles, éjjelezé', . zél. söt 
léghuzam is) megárt neki, s heteggé teszi: szervezetének ellenállá i képessége a minimnnml szállt alá, s 
e upán ügy tengödhet a leggondosahh <Ípolás é. a leg;:;zigorúbh étrend meliett, mint egy forró égövi 
növény a mi meleghátainkban. 

l\li.nthogy azonban az ember nem tengésre, hanem élénk, munktís életre vau himtva, azért az 
egész ége ép zenezet mind ama gyarlo tulajdonságokkal vngy egyátalán nem bir. vagy azoknak épen 
ellenkezőjét hfrja. 

Engedjék meg most röviden elmondanom. hogyan jutott a különl>en ép szervezet azon hátrá
nyo helyzethe. mely ÖL oly közel hozta a valóban beteg szervezethez. 

A mennrihen az elkényeztetett zervezel öröklött, úgy az vagy betege~ v11gy testileg elkényez-
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t lett zülöp.írtól. "agy c-.upán uz oly ,zer"Vezetü any:ítól is szá rmazik. már <1zi.i.leté. énél vézmín keriil u. 
nhigra. melyet aztán a legnagyobb' de 11cm a legok zerübh gyöngét! éggel maga ápol vagy épeu szoptat 

3 g •enge -.zervezetii anya: - a mennyiben pPdig szertf'U az elkényeztel1,tt . zert"ezet. akkor az iiröklé
keuy cryeutte.;eaeket kizár\"a, 111. dkt?uveztcté„ e<r0 yeclül a ro ·~zul alkalmazott 'Ziilöi 

0
cro11do kochi é, hll-... o„ o e „ • 

• ·zi>retet folrtáu köntkezik 1,e. 
_M;,~zire yezetne. ha mi111lazo11 ártalmas hatányokat. melyek nuir a ki ... dedkorhan elkényeztetik a 

kiiWnhen még en1telj„ .... ~ életképe!'> . zer\"'ezetet. é" mel~'ek között nem utolsó helyet foglal el a tulmele"' 
tnrö:izt~ .... ugyanily iJltöztr>té-., hí]gomlo ... 1ívá-. minden légtiineti hatás elöl. a tülórnlo~ biphíl:\„ ... miu<len 

1.ahad mozgii--t korl:ítozó 1így11<'vezelt . go1Hlo:-. · ne,·ele". Elég legyen itt csak annyit llleajeg;yeznem, 
mi zcrint azon e•Tnfoek, kik m<ir k~declkorhan lettek elke1weztet n~. e; ... ak nehezen hírnak kiszabadulni . . 
nzon himírJ,úl, melyb1• iinhilHíjok nélkiil kr.rültek. 

\ em kell azouhnn hinnUnk. hogy c:-;ak az jut ily törék<'ny ~zervpzethez. ki ki. ded k<míban nyert 
reií alnpnt. meg l<·het 117.L minden él1>tkorha11 ·zerezui i , e, ... nk az alkalom leg_reu meg hozzá, söl ~ajno;;, 

az! is fl•l kell említe11em, hog) itz dkén~ eztdé re e akut>m mincleu c>mLer kiváló hajlammal bir. 
A legtiiblJ alkalmat s.zolrralta.tják pPllig a gyermekeknél a nevelö intezetek é a tanoclák. hol -

dic éri~ t a kivétr.leknek - föleg 11 11ngy0Lh rnrosokban mindenre uagrohh gondot fordítanak, mint a 
te ti nevelésre. niinthogy az a hev„tl ueYelési rend ... 1.er zeri11t nem is k1,pezi azok ce1ját, a "partai 11eYe
lé rencl ... zernek ideje pe lig rt!gen lejárt. H;íny kitiiuü tanuló. zUleinek egyetlen dí~ze é" reménye. elvég1.i 
u lf'!!j111ib -.\ikcrn~l tannl1111Íll\'.1il t:~mk azJli. hogy aztán vagy mindjárt sírba. szálljon, vagy állandó tengü
dl- h n fo1) ln-.-.n örömlclc11 1~lctét. A tnclom.íuyok mimleu uemén• megtaní~iák a tanulókat. :-Üt .... ok olyanra 
i 1 n mit az emlwr uyomhau elfeh·cl. 'ugy a minek gyakorlati ha..,zmít ö soha uem ,·eheti, c:ak arra nem, 
h o" Y ~ l 1· e 11 1í " Y. h n ,, ,, e " l' z ... é <Te:> 111 ara d J

0 

o 11. OJ " :o... ....,„ ~ 0 

_\/, i--koláknnk f!ZP.Il l'g."e<liili hátduyo~ hefolyá .... :irnl 'etekeclik a gpirakha, mühelyt!kbe, iro-
d:lkha, l1oltokha ,:, hiralalokha jutolL tanulók sor~a. hol mindig e ak a munkaerő kibasználcisrírn. és az 
érll'lem kiképzé-.ér • vau ~üly fektet' e a uélklil. hogy tekinf ethc \'l'nnék, Yajjon megbirja-e azt az illető
nek .;zpn•czele is. i\Iiir pedig kiizttulom:í-. :-zeriut rnlamiul a physikui eröttUfc..jté~ magával rngn.<ljn a 
... z >lle11u1 l i~. l:.„ a11nak kimeriills1:gút idézi elö, úgy vi--zont a bílhajtott ~zellemi munka elgyöugíti a phy-
. ikmnot i-.:, é: ennek cl ... at11ynl:is1ít Pre<lményezi. · 

Hogy az il.r egyik vagy másik oldalon. tehát egyohlahüag mcgbímadott :-;zervezct azt.ín némileg 
egy n 1ílybn ju·.:...on, tühbfe1l• mód lc~z igénybe ,.,:,e. leggyakrnhhan az ono agokkal Talu ~uógyítá , 
e ak ritk1íhhau a 1liaef P.tika. <11• r •111l1'.„l'11 oly eg,rol<laltílag. hogy az e.-n.k ritkán "'ezethet a kirnnt ~ikerhez. 

A túlc ... io<:Íwtt te~ti 'agy lelki erü folytán hekövctkez<"lt emé:-.zté ... i zavarokat. mik n·11d::.zerint 
el Ü lliuetr.i az egy1•1t...úly mcgbomhb<iuak - azt.ln vng,' g,\ o~.,·-.:zcrekkel \"a6': azzal akarjiík ellen
,(il •t,zni. liog' az illelön1•k miut!l köuu_reliheu megemé ztheléj bipszerekel adnak, a helyett, hogy pihenni 
Cll•' >dn :k, ::: nzznl alkalmat 11<luá11ak arra. hogy a sznvczet önmag~it ki. egít<:e a bajhól, mit az. ha még 
1~l<'t ·rÖvcl bir, hizony:ira johliau é · g) or ... ahhau fog elérni. mint h<irmely ügynevezett < so<la ·zer. 

'rölem lf'lhetölcg uyo111ub•ko:--an óhajtan<Ílll azon wegg) Öt:Öclé~emet hangoztatni, hogy a kiilön-
111'11 1•gé~zsPgt·~ „zerrczetuek a mérst~kclt te ti munka e:-; h:irwel) jól elke. zített t<ípszer nem árt; hogy az, 
ki cn•jét kimP.li, .~„ erné. zW ·i<'rYci11r.k a ren<le · urnnlnít <ílla.n<ló:tn megköuu~·íteni töreks1.ik. uag, 011 

ru zul gnzdálkotlik, mert nz<iltal dkéuy1•zteti szervezetét, .;.., apasztja munkaképességét a nélkii.1, hvg_\ 
c ... 1Lk nhimikép i ha.:'zuálna mng~íuak ,·ele. 

TPljesl·n O:,ztr01n n eC' law I\ nézetét. mid ön mondja : • Xich t ang-. tliche:-. Y"erwcideu je1ler (' hii<l-
1 ichkeit. nicht phili. terhafte . orge rnr schwcr ver<lanlicher o<ler allzn 11ahri1after Ko~t. keum~eichuet <lie 
r i eh ti g e Diaetetik - :-onclern sfühlen <le:. Orgaubmus zur erhöhten Wüler~tand kraft gegen uach
th1,ilige Einfliisse nu<l umsid1tige .\uswahl cle._ zur Erniihruug X :.;thigen iu Menge, .\.rt und ~Iischung.-
11 ö eh s t m ö g l i eh r Kr aft e u t w i e k 1 n n g jecle~ i\[eusche11 nach Lebensalter uml Eigeuthiiinlich
kl•it. - g e" te i g e r t r L I' is t n n g anf gei tigen ull<l kürperlichen hehiete, - V o 11 g e fii h 1 d e r 
l i e s n n cl h e i t hei an:trengcu<ler .\rbPit uncl bei <lem rechten i\foase der Ruhe uncl <le · f~enn„se , -
a 11 e i ti g e B e fr i e cl i g u 11 g de N atnrhetlürfui~~es inuerhall1 <l1•r von un· erer Civilisation gegeheuen. 



110 

~chwellen nnd Hinderni SP, - - da i t da Ziel einer feruiiurtigen Lebeu-..wei e. "it~ wir e" erkeumm. ~ 

(Da..::. Buch der vernünftigen Lehen ·wei e. C. Reclam 1 ' 63. Eiuleituug.) 

H atarozottan te' esnek kell Jcinyilatk~ztatuom nzon, é1 eu a müvelt osztályokban altu láuo ·a.n 
elterjedt nézetet, hogy c~ak oly tlípszereket kellene ha znií1nuuk, melyeket. a szervezet könnyen t:'s telj~

sen felha zuálni képes, egyr e:-ú, mert a szerve1.etnek mindeu egye· reszec. kéje te,·ékcny égr e, mnukara 
van hivu.tvu, uielynek hiányál)au alkatrészeinek el:<orvad,ísa e"' l'ZZel az egé z :terv munku.k~pes égé11ek 
hanyatlá„a kö"etkeúk he: má-..r ~„zt. mert a t.ipszerek azon alkatrésze. melyeket sem a U\ al. em a. gyo
mornedv, hélnedv. epe, em a hasnyálmirig.\Talade'k felhn ·zuiílni nem képe ·ek (mint a uövény~ejten, , 

ro tok, csont, I orc "'th.). med1.m1ku, iugl'rt képeznek a gyomor. ht:!lek ~· a tühhi ~zervek rröte\jPs mükö
tlé-;ére. - ugyanazon hata t g~ akornlj<ík tehát, melyet napjainkban rend zerint a fiiszerek é . zesze itn
lok elvezete által véliiuk rgye1lül elérhetönek. - "agyi jótekournn fokonák ama szenf-lk mliköclé ct 
a ne1kü11 hog: g~ e11gítenck azokat. Bizonyíte1rnl erre ne1.ve e ·ak azon rend. 1.eresf'n tnpl1ilék111 husznnlt 
gyümölc ökre és zölclsegféllkre (eper. kö~ zméte, körte. alwa, ,z.ilva, berkenye, afonya . Lh. Lfi ugorka, 

káposzta. ~ahtta, tök, zold ptq 1iJrn. karfiol, olasz kapo zta . tii.) hh·ntkozom, melJ ek m11guklmu v1~\ e 1így
s:zólrn . ennní taperö' el nem hirnak, .· az erué 1.tés fol.ramat;fra mégis jótékonyan hutnnk . 

.A küzclekm állauclú láncolabiból áll az elct. es uem a munka nagysága Yagy solms1ig1L tc~zi 

te. pedtté a tcslt-t, hauem vngy a munkaerő tillfcjté e föl) tiin bekövetkező kimeriilés, vagy navjaiukbnn 
még gyak:rahhau a mnukahi~íu\. Ezen küzdrlmet Plkerülui f>gyetleu embernek em áll hatalmában, hogy 
tehát lehetöleg köuuyen tul\jnuk vele megbirkóini. törekedjiink fokozni zer vezetiiuk munkaképe.~ ... égl'l, 
é a helyett. hogy kitériiuk az artalma. hatánrnk elöl, ügyekeu.ünk oly erő ~é tenni testünket, mint 
lelkünket, hogy azokkal ját-.zva ruegmérközzün.k: - his1..en a mrndennapi tapasztalat eléggl! hizOU) 1tju, 
hogy az úgynen·zPtt ártalma · beha.tá ok nagyon 1. eg~ éniek. mert a mi egy11ek ártalma ~ l! · kedvcic'itlen, 
az a má iknak ha ·zuos, ~üt kdlPllles i . . 

Hogy az idl1gdet általabn.n befoly<i olja a szervezet tengéleti müködé ét, oly i:-.11Wr«:>I ~s tt>ny. 
mi zerint ro1a ez alkalommal kiizPlebbröl szo1ani i fp}esll'<>°e. Yolua, de más az, ha ezen hefol) asolus 

~ . 
nralorumá fajul. vagyis fut ai iclegelet mfiköclc.Sse t1\1roérvre fokozodik, n lUl rendes VlSZOUJOk között C~ak 
ol~'au kivéíló körilhuén.rek ku1.ött ~zokott mege ·ui, midőn ös„zes eleLeröuk az idcgmlíkö<lPshen t;s":t.egt:'
iödik. X apjainkhan at icl<'ge. s~g kor zakát éljük. és az idegeid uralma a jelzett elké11ytzfelelt ~n:erveze
tekhcn még azon ri;széne1 1:-. az emheri nemnek otthonos, mel.\ a m<isik ré~zröl idegcrösuck, ér1.ékct.leu

nek, ~öt kö-·z1\'Ünek jPllPgeztetik. Az ideggyönge. ideges. és a1. idrgbetegsegek sz~ímfaln.u fajitlmn szenvedő 
ft=rnak már nem kepcznek krn:h•lt. 

Ha ezen 1ualom mt·g kö'l"elkezetes. megfontoló. nJngodt, és az ertelem iilta.1 befolyásolható Jeuue, 
akkor talán meg előnyünkre j, valhatnék az, de mikor az reuch1.erint makacs, -.ze,zelye..; {~s nem jsmPr 
befolyásolá. t. .\.z ily uralom C"ak mindennemű kárunkra, artalmnnkra. ve. z.tünkre van, mely hiítrányokal 
azután ellett uh-ozni e. ak lígy lehet, ha lelki erőnk 11agyohh azon hefolyá. mil. melyet az iclrgclct a 
ph,·-.1kunua gyakorol. Ez azonhan -.ajno . e. ak minél keve ·ehb esethen zokott lenni, innen az áltn.lann-
an elte1jetlt .íllhatatlanság. ka11kolhís. nyugtnla11kochi. 'th., cle egyiHtal inneu a g,\ cuge jellemelrnek 

tolyton szaporod6 nagy ::-zaurn i~, melyhez, bn meg a. megélheti! i vagy csaláclieni.arlú i. t'izleti vagy 
hivatalbeli gondok já.ruluak. i1kkor ké ' z a kimerülés, alá.mer ülé vagy kétségheC'sés veszlrJy1·. 

Ugyauez az Í1~ja a lelki eJkényezteté neki . e akhogy itt az előrement gondatlan i6lél 1 n ré)P.t
lt>nül előkerült oh-a. máuyok. a hílc<;igázott önhittség Yagy hiú ág, a gyor. rueggazclago1hísi viígy ,;:-l a. 
phy ·ik.ai munkától való fülelem va~.r az a~ inínti alkalmatlan:-::íg i>nérzete zintén jt•lPutékeuy -izerepet 
i <Ít,..za.nak. 

Lehet-e nagyon e 01hilkozuunk azon. ha a hílha.jtott zellemi erö. a si:rtet t hiú~ág, a mcgc~ala
rott remény. a rögtöui el ·zegényetles stb .. elc..,1gázntt. kimeri.ilt. iclcggyönge re tben, - hol a lPlkiP.rcj 

rég efre ztette fölényét. kétségbeesc<::t, tébolyt ng) óngrilko-;s:\got i~ kepe. elöidhni. Ilisieu, ha honuuk
J ,an már 10-1:! ~ve<:. úgyn '"ezett koránérert gyc·rruekek ta};ilk1n11ak, kik csaknem jelentéktP.]Pn intlok
ho1 eletuntakká le znek. é hideg megfont-Olá sal mó<lokról gondolkoznak. hog.rnn ve". enek végPt alig 
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mrgkczd1•tt életküidehniikuek. mit v:írhatuuk a gondokkal tnhelt "1.ülékiöl. irht•gben marndt öregeklöl, 
Yagy ho~!'l.1.a - lefolyéi. ú, gylígyíthntlau heteg-.l!ghen szcun•clőkli)l. 

Tévedés azt him1i. mintha a megelőző kor zakhau egyecliil a hit kepe/.fe volna azon faímfala.l, mely 
ha„nnló ki,crt.ési e etekbeu vigas?.t cs mcguyngníst idézett. clö a külü11hP11 s1,t>rencsellcuekne1. Ifo umn 
l'r<'lseLh. legalább is ugyanily jótéknu\' lwhht gyakorolt a1. egé.;1.-.egc>s (.p sl.Prvezet, a muuka.kPpes„ég é ... 
u 111u11kabír:í · üultuhta. a hyperhohiktol m(•1tt reali tikn >ilágné1.1•t 1 a ,iell •m ·zilardság. az crkölc~i t>r.1,e ... 

é-. a t.·„ti lelki nerelés helyt"' alapeh1·. 
Hogy teh<ít ama hír~iulalmi kórnak, mel.\ még mindig tPrjeclést mutat. l1·hetöleg elejét ,·egyiik. 

01ln kell hatnunk. hogy a lélek és test nllapot:lt a1:on helyzl'the jutlas..,uk. mely legaLíhh i:, eg~·eu:-1llyt 
kép1•s :1 ka b1..foly:is kö.1.ött l1:treho1.11i. hogy a • mens .... rna in corporl' --nuo • ~ln~t i mét teljes 1~rvé11yre 
t.>mcljiik. hogy a világné1.leh•t m1.•gfoszlva n k:iro ·. ideali-.tikn"' ré:ztöl. j,mét realistiku. irányba t.erPljiik, 
hu~y a jellemnek kifcjlötlését elö~egít...nk. az erkülc ·i él'l.eh•t ÚK' a gy1•rmekekhr.n, mint a feluöttc•khen 
ttíl ·tílyra emeljiik é: a s1.ellt•mi élf"lt kifcjlé~1~uél ne hag_vjnk elhaurnguh·a a test kifejlödesJt, mely az 
e~t:s1.11P.k csak keretét képe1.i ugya11 . dl· h•gclöbb >an hivatva el1e.h1lhoz111 az i<lcgélet hefol:;'«tsát. 

Mikorra a neve}é,..ügy iute1.öi hel:Ht;ík. hogy a1. authropologia. az einber te ·ti zerve1.etéuek 
i ... merete az életre ép oly ·1.Ukséges. miut akár a . zamaclás. :- ehhöl folycilag p)reuclelték. hogy a kö1.l•p
tn11ndákbr111 ezen tudrn111íuyág re1111e:- tnntiírgyként hníttas ... t~k. e a.knem ti1. egé~z sz<ízatlnak kellett 
1•lmúl11i i11•mzetünk európai életéhöl. gl.ZPl azonhan e ak félren<bzahilly lett alkalmazya - mint az 
niilnuk már reuJe._ ..;zok1\,,,.;\ lf't t - ép úg\. mintha v.tlakit a latin nyt>Jn-e akarminak tanítani c-.upáu 
ní'.7. 1. hog\' szavakat tauultamak 1111•g n •le. ~Ii>gi•m1cri az i~1n képekhől a ,zPT\e1.etm•k egye-. föbb alkotú
ré zeit. <le nz ;íltalclnn:- ü„sz1111ikörlé:...röl. a phy.-;ikai élP.tröl. az egé~i.-égröl tisita fogalmat new -.:ze>n·z, 
vng,,·is K' a.korlati <ítnézelét é:'> alkalmaz1ísát a tanulta.kuak c ... ak ej teni~ lehet. de tncluta nem. 

Ezeu ·ejtelem idézi clö az ezen tt•kintetben félmüvP-lt :íllapolot. inm·u ama számtalan halfoga
lom, fnu;ikság. kontárkolhisi m1íuia. melylyel épen a ki.izéposLtályrníl. oly igen clterjed'e találkozunk: cle 
i1111eu az is. hogy az illetök n\lamr.ly lii~iaeniku!".í mii ol\"asii:-iánúl azt cgé~zcn megérteni uem kcpesek, 
eunck folytán félreértelmezik é~ fé]rel~rtik. mi ismét fou.ik. <Ígokra és hd.rtelell követkelteté ·pkn• zol-

gúlt11L alkalmat. 
Meggyözö<lésem szcriut az :rnthmpologia elöada.bi-,ának gyakorlati h i~zna úgy a tanintézetek-

ben, mint a mugáu élefö1·11 c ... ak akkor h1 s1. é.- 1így lehet. h 1 az -..zakembert•ktöl kezeke karöltve fog jrtr11i 
az <'gé;-;1. égtan tauítá-.ával. vagyb azoll tudo1tllii1yé>al. mely arra tanít. hog~ au keJl élniink, hogy e(J'é-.z
i;J1rc:-.ek rnar.ul1"uuk. É-. miutho"\' t~l' „zprrezettel birui akarni min<lt>n e1uhernek termé ·zete · törek>ése. . "'· 
azert a1. eg1;,z,égtau11ak millll<'n ué\'cn 11t•v1·zett tauintézetekhe111 a legfcl.;c)hhektöl a legahóbbakig. auuak 
mó1lja é-. .~rtelrni fojlett..ége ~t."rint r1•111lt>s taut,írgyai kiiziil hüinyoznia nem lenne -,.zabad 

X"111 óhnjt.om kGz1•l1•hb l"•J'Zll1 tP1.11i a mulasztásokat, melyek e1.eu irányban eddig tiirtéutt~k. 
esu11:iu mmrit említek Ultc>

0
«r. horrr acldi•r, mí:.t a felsől1h tauintézelekheu. mekckuek föltirnta~a a birsada-

• C'· 0 " • 

lomnak felvilágoso<lott é::. miiHleukép miir~lt . zakk~pzett eJyéneket ue\"clui. az egvetcmekeu, a tanítói 
é:-1 tauíl<) 11 öi képez<le'líhen. az akaJemiákou é-. a ~azda ági inl ;zetekhen . th. az f'gé zségtan még elő sem 
le ... z a1lrn. holott a1.t múr n gyermekkorban éi> középiskolákban kellene fejle'lzteni. - hogy addig johl 1 

Yiszouyokat ezen tekintethen nem remé1lu•tu11k. 
c~ak akkor, ha az egészsegta.•1 a]apf'hei a nemzet gyakorlati élett=l)l> :itmeutek, ha a jelenleg 

kövt>lelt eélsier itlen e1etmócl hiháinak tu<latát vele kellökép megismertetjük. ~s a helyes életrendtau 
elveit mindenkinek aját énjébe n=:isiik. c-.ak akkor lehet reméuyiiuk. hogy n további elkorc ·o ochisna.k. 
els ilnyuhi-nak és elkénye;1,tet~suek elejét fogjuk \enni, é~ az eröteljes -.z\ilék által tetterö~ . muukabiró. 
hátor, kitartó. jellemi> é.- nemes érzé,t1 nemzP<lékre fogunk utód 1iuk sZl:'rt tenni. mi. hogy úg\ i„ legyen, 

1Pgforróhh hazafia · óhajom mara.11. 
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IV. 

A e s o n t f' e j l ö d (l s é r ö 1. 
DR. K \ctANllEH ( hUJ. •. \-tól. 

Emberi éhréuveknek taln<ián vcgez.tem viz.sg;ilataimat .. ~zou köriilménv. hogy azt ig1>n köunyeu 
lehet elöké-zíteni a szövettani '\fasgálathoz. hogy meglehet/is uagy csontmaggal ellátott taln 1° u-o 
chrom 'a' által huszonnégy óra alatt mészteleníthetö. küliiuösen pedig azon oklml hogy uagynu la :-an 
e ontosodik. alkalma· .myagot képez a csontfejlödés viz g:ílat:íra. A mint t'iint 1·mlíh~m. a tué-.zsavakat 
1" 11 chrom'la' <íltal oldottam. a mely Yalamcu11y1 előttem ismerP-te . e célunk c;zolg.íl6 :'Zí'r~k között a leg
kime1ete~ehheu s g·' or~au hat. aznhíu neg~ ragy Gt úrúrn n c:-:ontot közöusege9 akohollm ti>ttr>m, a mely 
ülő m1Uva könnyen kész1tlwtiik belőle jcí mPls1elek. Az ily móclon elökt-szíteH anyl1gok1Jt1 pu zbt:i:-uak 
jelei nem l:íthatók, nug n hosszu iclei!{ alcoholhan fekihllf'k. véleményem zerint. ha 'Z1H1\Tf'hetlem:k, IUf'd 
réldaunk okáért a kiizponti vt>liliiregekhez közel fckvü nag.r porc:-;ejtek egé::lzen megváltoznak, ha hosszlÍ 
ideig alcoholhau voltnk. ~s 1imitó k1ípek keletkeznek. n miket maid később fogok Íi,;merletui Xagyou 
alkaJurns a tnlu · a Vl•lüiir<>gek fej1ü<lé ének tn11ulmán_yoz.1ís1írn, n mely ce1liól 1 ~ 1

'/ 11 kom hnsóohln.ltal 11e1l
vP ített alJYaO'l1ól kPll uwlszetet csinálni. a metszdet Hanner -z.cnnt készített hiiwatoxvlinoluattal 0 • 

fe tem, a mi l5-:l!) UHÍsndp<>rC alatt megtörténik: a llH~t,zeh•k -OS konyha óoldathnu nzsg:ílta · -

anak mPg. 
A c~onto . odó ln}n ... 011 a kih·etkezö rétegek küliinhüzlctltetók meg. 1. nagyon vékouy perichou

drium-réteg. 2. kiilünf(íle nagys.ígtí porc,eitek. a mel ·ek géimhölytlecl. or .... c), félhold alaktiak sth„ igen . 1'irüu 

feküsznek e«ymrís mellett. ht>lveukint kö;~öttök ve1öüregek Yntmak; az ezeket közvetleuUl körurezö i1orc-e... ~ „ 

"ejtek nagy <Í~nk .ntal kilHiuh<.iznek ugyanezen r11teg lühhi sejtjeitöl. s :szoro ü ~zefüggé-.l1eu :íllanak a 
veliiüregek bu-tnhU<inuk kifejlüllé ·ével, n mint azt k1> ·öhh leir1mtlom. 8 m:í odik réteg at: ügynevezett .... za
porochisi réteg .. \ porc,ejlek ua~y '!Zárna e rétegben. u me1' nagyol1h. mint a töl1hitlkéi, nkozta valií
..;zínüleg azon elnevPzést, mert t~n legnlabh -.zaporu<l i.·i foly11mntnkut nem láitatu. \l('g kPll je~.rez
uem azt. ho~y a perichondrium alntt közv(„tleuiil a pon·sejtc>k Jpeu olmnok. mint ,t sznporn<hí,1 rete~ 

töhhi sejtjei. tehát nem c-;ntlakozhatoiu azon buvéirok neietéhez. a lnk a porch.frtya o~tcohJn,t-réll>geüöl 

szrirmaz.tatják az 1í.gync•,<'zPlt velösejtek<>t, s ki.ilöuii Pll iw1u t:ímog.1thatom • 'ti-elzoft' :íllít:hiít, a ki a 

fentériut tt nézeti>t Ya lamemt yi }lnrco. c~ontra kii crJ
0 

esz ti: a talusru Touatkozula
0
u kiilünheu e«\'etlenear 

O· o. 
buvárnak a >elöse.itek k<·lctk1•ze:-ére Tonntkozú uézelét :-;t•m o..;;ztlrn.iom. mert n mint késöhbeu ki fo~om 
fejtem, velösejtek az ;iJtuhino an elfogadott tfrlelemhen a ta}n,Jian nem is h•tezuek. 3 . • \ nngy porc.:'eJtek: 
rétege: azoh keYe:-.ehh z:ímhau >nnuak jeleu. miul nz elöblii rétegben. o zlo11 'zerül~g vannak clreudezw. 
egy vag.' több mnggnl hirnak. "' tokok <illal vannak ki5rli1n:ye: a ~ejt protnpla~rou cgé ·zeu kitölti n tok 
altal bezart tért. l; yakrau l:íttnm, hogy töbh Pgylornm nngy:":Ígn porc~ejt egy közo. toklinn t!>k~zik 

(1. l. ábra). mint.ín azokuak rgymá-; mellett. fekvú ohlulaik egymássnl (; ........ zefolytnk. ug\. hogy n toknak 
az egymá - mellett J'eln ü se>jtek kiizölti rii,· id mimulrnn!·ui, tov1íbb:í az ere1leli t.in ol.::aghau fckvli mngvak 

jelölik egyetlUI az a.zeliH t önnllrí porc ejt (erntonurua.t. ti] jele11 eget uem . znba1l ügy lídelml•znllnk, 
mintha "iaporodtnk volna itt .1 porcsejtek, küzel a közpout1 velöilregekhez, lllrnth•t ezeknek tnrtnlma. 
azon nz úton keletkeznek . . \ porc~<'jh~kt<31 kcletkeiuck ugynu n velöilrcgek alka.tr~szei, J.l~ uuís modon; a 
pnrcsejtekllek ös~zefol)if .tt e11 tig! tuag.rnrazom meg, hogy az eg;e" porc ejtek min1liukábh uÓtlék, s a 
tok nyomás által H>ukrPlelPtik . . \.. m1 a kö:lponti, már e ·onlgcre1lllákknl ellátott vclöüregek közelében fokn'.\ 
ama nagy porcsejt.ekct illeti, a. melyek azon ~.Gcrzöklöl említtetnek. a kik n e ·ont fejlöJéqenel .1 porc tönk
rcmené. ének uézetét vallják, amn nagy porc 'l.'Jtekel, a md_\ ek tokkal bfrnuk. n weh eklit•n a prnto1lla mn 
össze van z í1gorochn1 a melyek legiukií.bb aJtak okot ama t'öhételre, hogy a pon· eJtek n. l' ·outo otlas 
e1ött tönln-emeu11ek, én azt luszem, hogy azok <t sejll'l• n.lcolwl .íll tl lettek nnn_rn·n megniltoztatm, iuert 
nem láttam ökd oly laJusokou, n melyek csak J-5 óráig feklhUek bor,.,z.e -zb~·u 

A velöiiregel< l'ejlöde ·éta talus pe1,1phericus részeibl'11 tnnuhuuuyoztnm, de lllllltan uinestm okom 
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föltenni azt. hogy a köz.ponti ,. •löiin·g··k má' niódon fejlődnek. azl1rt a1.t IJi. ... z.em, hogy azok áltnhihan a 
köv ·tk"z<; m1.J<lo11 fejlöiluek a talnsmll: Pgyueldny pon·sejt meguagyobhodik, az által egym<ish1lZ kiizcll'hl> 
jut. é„ mo-.t a <:zom-.z.15d változatla11nl maradt porcsejtektöl éle:-eu elv:ila ztott e oportnt képez. 1•z a legif
jahli -.t1ícliuma a veliiiireg. illetöleg tartalma képzöllé éuek. a lc>gközelehhi magas;thb táclinm a1.. hogy 
k„le!kezik olyau territorium. a uwlyen uem egyedül meguagyohhoclott porc:-ejfrk vannak. hanem: nagy 

111}rcs„jtP.k, zahad porcsejtmagyak s kötszciYet. El ·ö pillanatra az Pmlier alig hinné. hogy szahad porc~e.it
llllH~Y.lk \'annak jelen. mert igen mlgyok. clc ha jól megnézi ökct nz. emhcr. akkor megallapíthatja, hogy 
111.>m r„al<)dott . mert ugyan maj1lnem olyan nagyok. mint a közclökht•n fcky() nagJ por<:sejtek. de azért, 
mert ,jk, az itt arány la~ le<t'nagyohh porc ·ejtekböl lettek zabaclakk;i, azoukfrül k ülsejö'kre né1.w 1•gl-~1. 

olynnok. mint a m1·~ porc--ejlt•klwn fekvök. t. i. épen olJRll uagyok, kettös ''ontonrral hírnak. :-:zem-

'é1.1•tt1•k . 
.\. kéit..:zö\et fejlö1lés1• a követ hzo mód<.'11 történik: a porcsejt-tok eltHuik. a. protopla,ma egye-

ill''l <Ít \'áltozik köt ·zövetü ro,tokk:í. ggy ht>lyeu a köYetkl·Zót híttam : az azPlött jelen volt egé..:z pm-c
:-(•jt klize1 ének megfelelöleg iebzik a niltozatlau mag. a 'P,l t protoplasm<ijanak a mag .iohh s hal oldnhín 
1.:vö r1 :-.ze hiiínyzik. s köt ... zön:•li rost.ok :iltal pútoltatik: a mag előtt s mögiitt még protoplasma-mara<l
dnyol" vannak jelen, s pedig elolh• félhold alakhan, a mely jobh é hal oldalon köt ·zü,eti ro tokkal fiigg 
ö ...... ZL', méjgötte "zabalytalau tömeg nlakj:íhau, a melyhe sziut..:n kiitsziiveb l'o tok folytatódnak. (~. <ihn~) 

\aj.ion a porcsej t pro toplasm;íja egészl'n átdltozik-e köt z(hdi roslokká, Yag) YÍ:'.i tamant1l-c egy része, 
hc1tty n mautra l ecn•iitt kcit::;ziiH~li 't'). tct ké11l'z:t.l'll, Ú!!Y, a miut ~e· lm ltzc• a kiit,z<'.ivet fe1'lüc.lé. ére Yo11atko1.ci-

;:,.... 00 CJ '-"• '-

ln~ nyilatkozott? köt,züvet i "ejt •J,1·t c..;demlicn nPm };ittam, azért azt hi ... zP.lll, hogy a protopla. ma t••ft;. zen 
1·lha ... zu.matik a köt. zi)v1•ti rostok k1~p1.iidé ... ~ne1, épen úgy, a mint a kiits1.iivet fejlöllé ·1foél a. kot-.zövet-sejt 
protop}a„uuíja tül~élete,cn iíh·álto1.hatik kiif..zön~ti ro ... tokk1í, lígy hogy c:ak a magra marad vi . .>za. :\Iivt: 
],1 „z11„k a pori;:>' jtek magvai? Ez"k ré:-zheu helybeu maradnak. c'ak alakjuk dltozik mt•g. a mennyiL"u 
ö ...... zenyomatnak a küt zöveti ro;-;tok ;Htal. 1•g,v részük or óalaloí\';Í le:-.z, igm1 ho, szl1 ny1íhányokat 11.rer, 
a lllelyek :-zomszéclos magv.1k ha ... oulcí 11y1ílváuyain1l egye iiluek, tigy. hoiry val1)!'ágos magrost-hálomt 
keletkezik. Egy ré,ze a hosszlÍ llj'lih·:ínyokkal ellátott magvakuak az t•tlényfalak képezeséhez j:írul. lfa 
uwggomloljnk azt. hogy, mint a n•lüiir<'g fcilödé. ének elso stácliuma 1111•gungyohboclott porc„ejtekböl :illó 
t•.:-.ppnrt -rau jelen. hogy a kifejlülliitt, de azcrt relabve ml'g fiatal \Clö\lregc·k h1rtalma kötszö-reti ro~tok
h1íl, c ... Pkély számú porc ·ejtekhöl. sza.ha1l porcsejtroagvakból all, hogy a1. ilyen '\'elöüreg körzetéu meguci
~yohhndott porc~ejtek töbh réti ghen köréi„kürül fekü znek. hogy n még fejlettPhh \elöüregheu több küt
l'lZÖ\Pt, arií11ylag ken~sehh 11on·'-ejt va11, hogy a velöfü·egek kiiriil tiihli rétegPl képezett nagy porc:Pjtek 
1•lt\iut1'k, hogy vau uak hely1•k a ta)u-. centrnmáhan. a melyek ré zint csontgert•11d11k, ré:-:zi..nt porc ejt-osz
lopok ríltal hahíroltatuak, ... hogy 1t kiitszÖ\ ct az utóbbiak felt• te1:icszkc1lik. mintha rod ukra tért akarua 
uy•·rui. akkor azt l1iszl1 1ll, hn:.!y Wl kell ve1miink azt. mi. zerint a purc•wjt protopla. m:ija köbzöYeti ros
tokkit vrí1tozik át. s hogy l' folyamat kit•~1~:-zítö ré ... zét képezi a wlöiiregek fejlüdé:c;ének. Ila fü;szehaso111í
lom > h•letemet azokl~rnl. a kik a küt'ZliY •t h•jlödést!vel foglalkoztak. ügy azt tahílom, hogy hasonlít azou 
n1~z1•thez.. a mdy a köbzöH•ti rostokat a kötszövet-~ejt protoplasmá,i:inak egye1ws átv<íltoztatá ... áluíl kelet
hztdi. hogy has01alít lh•it1. lel1>téllC'z, a ki a porc-heg kötszö,·eti ro ·tjail porc ·ejtekhöl származtatja. s 
I>„ntsdnnaunéhoz, a ki :~ recés port' clastiru .... rostjait p01·csejtekhöl látta fejlődni. 

_\ mint füllehh ernlítém, egy oszlop zerülcg elrendezett porcs~jtckhöl álló réteg van jelen a köz
pomi wli.Hil:egek küzelébeu. Eí'1'H porcsejtek a ,·elöi.iregek tarlalnuít ,zaporítják oly módon, a mint ait a 
kfü'zcti részeken nem híttam, ug~·auis nagyon megnagyohbod.uak1 óriás sejtekké válnak, tokjaik eltiinnek, 
vahí,zímileg a heunök foglalt sok mag uyomá a. következtében! a sejt protoplasmája kütszöveti rosta kká 
'\';iltozik ;ít. a melyek Ös ... zefüggeul'k a szomszé<lo-. üregek köt ·zö,·eti ro ... tjaival. A mag,·ak ez iíltal szaba
dakkii lt>...,znek. e· gömhöl}ü e<:oport alakjában r~o;zben a \'elöiiregbl•tt, ré ... zben <tzonkfriil szer nagy porc
„t•itek ;íltnl könnene fl'küszuck. 

~liue1 fiatalabb \alamely velöürcg. annál könnyebhen lehet t:lrt~tlm:ínak fejlödését porc„ejtekhöl 
tnuuhuányozni, mert ez e„etben a kettö között "emmiféle határ 11in .„, C!'lak ua•ryságuk <lltal különuij1.11ek 
.1 vdöliregekhez legközelehh 1ílló porc ... ejtek a t<Ívolabh fekvöktöl. félig bent a '\'elöliregekhen, félig rajtok 

l<l 
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kh-iil fekü 1.11C:'k. Az öregehh llregek már nem bizonyítanak az említett fejlődés-mód me11ett. azért, IDl'rt a. 
mellettök lhö porcsejtektöl köt .. zö~eti rostok altal vannak elkülönítve, de ezen köt.szöveti rn tok a porc
ejtekből keletkeztek, a velöilreg tartalm·inak léh'ejö"etele nLáu. nlinél öregebb a velüiir Pg, annál trihh 

köt. zöveti rostot tartalmaz, a legöregebbek a talus centnmH(ban ~annak. 
Köt zö,•eti ro tok. porc ejtmagvak, porc ·ejtek és véredéuycken kívül a velöiiregekbtm, kiiléinö. eu 

a központiakban, külöuféle uagvságt'i szeme ézett, magvakkal ellátott é magne1küli sejtek Yannak za
hadnn é 'éredén.rekhPn; továbbá kettős contonrral bíró hyaliu-golyók, vJredényekhen és azokon k1vi.il· 

l\Iiután na!0 mennyi égheu vannak jeleu, valószínfüe~ fejl8dő vere~ vértestPc. ek azok, a vérE>ilé-
11yt>khen szöglete-ek, a szahadon léYök köt ·zöveti rostok által öss1.enyomatnak. 

A mi a c~ontnlapállománv fejlődését illeti, ar.t lús1.em, ho~r a ta.lu" direct e onto~odik. a porc. 
alapállom<iny, cs él porc, eit protoplasmája elmes1,e. edé ·e ubín. úg_y, hogy mint ei4'·etlüli marach-· uyn. a 
I orc,ejtnek. a mag marad vi.;; ta é képezi a csonttesLec nek Lurtalmát. L.íttam ugyan p •nsejtmagvakat 
félig VP}Öiirht>u, félig e. ontala.pállomáuyhan, to,r:lhhá e. ontgerem1áknak oldal ín, de miut !ll közöttiik é" 
a csontalapállomány fejlödé~i> között semmiféle fü; zefögg ;st nem észlelhettem, továbh:í porc ejtek 111tal 
körnJezett elmé zesedett porcsejt nélküli teriiletek létcwek, a melyekről föl nem tehet ö ar., hogy a 
későbh körülötLök kifejlődő e ·ont közepette változatlanul maradna.k, hauem szintén tsonthi lf'~7.D<'k, <1,., 
enntk porcsejtek i'elhaszfüílá 'a nélkül kell törté1wi1 nieri H. szóban lévő területen porc~ejtek hiányzanak, 
mrntán tovübbá, nag}on széle ~soutg:Lrendák láthatók, a melyeknek csrtki egy oldalán van Vl'lőUt·e~. a 
többi oltlalokon azonban Yá1t01atlan porc által környeztetnek. miután továbbá a legtühb e'>ethen a fiatal 
c ... ontgerenda a \"f'IÖiire:.; tartalmától kötszö,reti rostok által y,m elnila ztva, n melyek m.ír oly idöbeu 
keletkeztek. a mi<lö11 r. outalapállowán.'·nak még rs.1k nyoma ~em lát zik, úgv hogy azok kifejlödése ntán 
gondolni em lehet arm, hog,· a Yelöüregek aUrn.Lré 'zei a r ontalapállománv képezé e1Jeu részt vesznek, 
azért azt hi<•zem. hog.' a talu~ <lirect e onto. odik. 

A talu:'l porcalapállom<ínyábau minden reageu mqkii.1 látható kötszöveti rostok, a meh ek lll 'r 
a 'előüre~ek fejlö<lése előtt léteznek, a w.el~~ek létrejötté nek módját nem ismerem, hoc szas c.::íkokat va.t\ 
má , külöuféle irán.vhan szet ·ngárzó alakokat képeznek, elme~ze ecl· ~ ;iltal töukremennek. 

K1ehs az Arch. f. exp. 11atho1. (~. Bd. 1874.) a rad1it. e. ontok fejll.iclését íijn. le. s ezt moml,1a: 
„Die Zelleu <ler hypt>rlrophischeu 'chichte zejgen ghil;te, znckige, l'egelmU.ssig spitzznlaul'r.ntle Prnto
pla nitt-i\fas u. Wf'lclH durc h h111hkreisförmige Aussc·huittc des Randes gehildet wenle11, mau ge'' iuni 
llen Eindruck, uass c11ese lhll'ch B1ldnng kug1iger h.raliut>r Mnsseu iu Jer Zellsubstany, ent ,f elwn, wel
che tlie köruigen Besta1Hltheile au cler Oherflache voll ·taudi~, au clen Seiten unr theil \\' ei e vertlrii ugen. 
Xicht ·elten kann man YOH <len pitzim laufc·nden Yor. priingen <les Zellkö111ers fei11e. unterhroehene 
Kórnchenrelheu verfol0o·e11. welche uicht u·an1, geschlossene. kreisförnii

0
•.re Umonnzuurr der hraliuen-

~ ~ 0 ~ • 

Kugelu dar telleu. E · dürl'te da iu die C'l' Region uicht elten vorl ... omml"nde Auftrcten mehrere11 Zelle11 
in einer l i öhle clara.uf hin<lt>uten, dass die e Stücke, imlem sie sich vergrö e1 n, zu besoudern zelli~~:en 
Elernenten wenlen. - 1 'okkal világo ·abban beszél Klein; t'g,Y m.1. helyen, a hol egy creiinuél tett csontle,i
lődé~i nz:--gálutaiL 1,özli. Itt. azt 111011dja: -Der Inhalt der Knorpelhöhlen i 'l fa t v ,Jl füuclig YOll /\bfül1-

me11hangeuden hald mehr, hah! "eniger deutlich iu cinzelm· Zdlkörper gcsondcrten Protopla ma Klum-
1 en au gefüllt. Grö~se und Form cler einzelnen Theilstüeke clie ~er Protopla ma-Klumprn ltaheu nufl'ul
lende ÁJ1n1ic:hkeit mit jnngen Markzelleu ge:rnndeu K11odwns. - 01~ csontokon, a melyek ho ·sr.ü idPi.g 
alcoholban feküdtek, következöket lálitam: a mrgnagyohliodott porcsejtek l'étegébPu látni olyauokat, 
a melyek telve vanuak kiilüufc1e uagy. ágú gömbölyii tesLecsekkel, a melyek köiött n leguagyohbak velö-
ejtekhez nagyon ha. oulítanak, a 1..--isehbtok ,;s a ]eó'ki -eh bek nccli(J' ol rnnok, mintha fe1'lödö velő ·e1· l Pk 

0 t" 0 • • . 

volnának 1a. ábra): \'annak to~áhhá olyan porc:sejtPk, a melyek e ·t1kis kilcjletL velö ,„jtelrhez ha onlo tP-.-
tec,eket tartalmaznak (!. :íhra): másokban a porc ·ej tmag,~a. es ,1 protopla ma egy résLe ml'g megvan, rk 
nuir kiilöuféle nag~ .-;águ gumhöly<le<l testecsekPt t.irtalmaznal, (5. áhrn): töhh hel)en, töhh cgymasmel
lett fekYő vore~ejt l'öut leírt la1·talma egymá ·~al összt>folyt. Yaunu.k továbhá ol~· porc ·ejtek is, a. me.~·nek 
tartalma Ö ·szet. u0o·orodolt, a tok belső ol<lalán kiirihköriil. l'"T sorhau Slemcsek J' kü zuek, a mdyt>klül a 

~- . 
;-;ejt közi ontja lell' -.n•>"lírszeru1eg .;;7~mc ék 1rnzó~lnnk. a nwlyek haránt futó szeme 1 sorok által ii~ ·zekilt-



11:> 

tPtnek (tl. ;íliraJ: t'!:!Y 11rn, hely••11 u pcm''t'.it protopla-..m<tja a. tok ;Í}tal liez:írt tcrnek e ·ak erry ki:-; rc..'szPt 
fo~lalja d. é.: mint a~ elöhl1i l':s •tl11•11 ,zenu•:-ék ;iltal hatcirolt apró i\regt•k ,·annak jelru (7. ábra) . .\z em
u ·r azt ~0111lolhntuá. hogy a -.e1t prntopla...:rnája ..,zétesik l>Zemc .... e1n·P. a mPlyPk Pgymác:; ·al P~yesiilurk. 1~s 

l1•-.t1•1•,Pker kt=1wznt"k. a uwlyek wlii-.e.iteket képez11ek. 
Ha:::nnlífauak " clnl.rok a Klel1, :íltal lefrottakhoz. !l1• kor.mh<'lll tartom azokat V<'li) ei'teknck, 

0 ' 

hanem alkohol fÍltal okozott i·onc:::o};í-. ttln1•1n1~nyPinek . m~rt UP-lll mutatkoznak oly tiírgyakon. a mPlyl'k 

<'. nk rö\'ld irh·b roltak alkohr11l un. 

\'. 

A grer1nckek tíg;yuevezett f ogz•i'-i bete~!;lo\('~·eiröl. 

I Jr. 'l'oRll.\Y FEHI.:\'1 gyermekgy<1gy:í ·1.tól lhlllapt' tt·u . 

. Azon fap<1-.ztala:-;. horry a tPjfo~ak iittöré,ének megfelelő koron heliil a grermekek fo:i-n uag~· 

részi• ht·l1.:•t-.z1k uwg killiiut'éle h1•\'"1lY majd idiilt. helybeli, majd altahíno-: het<'g"égekben: 1mir a legn~
•rihl1 illühtil ..,z,irma1ik. ,is az on·o ... i irotlalomtürténet tamís<ígn szerint Pzeu tapaszta}á ... fol~ tou megC'rÖ
f'1ttf'tett. é mai iw11 i · ug~·anai' .. Ez1•11 tapa ztalati tényuyel s1emlH'11 ru1 sem termé~zetesh . minthogy az 
orvu uk kez.1lPttul fcwnt kPlló fi 11·vl'11,1111·1• méltawik a te1to!.fal~ •ltWn~ ét. lllÍnt felfo!!á•mk -.zeriut azou 0 o. . ...... ...... 

okot. rnel) re a 'ukncmii lieteg'égl•t ,.j„szavezetni hitték: .:s így tiíma<ltak a nehéz fo!.!,za-.rol. mint •alocli 
h1• 1·g"t-gról írt ..,zámos míh l'k. 1nel~ t•k az un·o. i tuilom;foy hülc--iHrnriítúl a jelt·n idöio· egé'Z köny,·tcirní 
notlt·k k1 magukat. !ll' IUf'l~ "k kfüül o helyt e': ki neh<inyat kfrán0k f„J,orolni. azokat, melyek ré-..zhen 
- i<ilt•g 111. ó ~ .... közél'k11rl1an - uz •'!!\e' 11emzeteknél le!!jP}e ... lwk11ek i'l11l'l't. ,:, kor ·zakokat, orrn ·i isko-

111 k.il .Llkutott "gyéncktöl ... zrirmaznak, 1•s 1•~.QTt.!szt htncoJatnt k1~pczik azo11 tört•kvé,nek. melylyel az or\'0-.ok 
fig-) t·lrnt' L' Utr!.!) h•)Z kötve 'olt, il1• ul<Í-.telúl kimnt<1tják keletkez1~'"it aw11 . z:ímhlan halioná-. hatryomá-
11) okunk. melyek ré zbeu erctlt>til1'!.{ egé'Zt>ll az ú korban, a. még :-;éitétht>ll tapogatódzó, és az emheri te.;t 
swrkPzct•:rijl t· ... ak igeu hiiiuyns fogalurnkka 1 hiró orvo ok agyaihau fog;m1zottak meg, : azután ege-;1,en a. 
j1,h•11 ,_zazail elejéig az 111'\'o i tud11n1<íny11ak las,..ü, és időröl idiire hossiahh pnngus. al. sőt vis.·zaele~ekkel 
piiro ult tcjliidé:-1• dacára. az 111·v11,..ok legung,, obh részeIH:l is nem csuk fenntartottak magukat, hanem a1.ok 
j,löriil-iclüre még tíjal1bakkal j.., -.zap11l'Íttallak. az or\'osok ki)zött is min<l erő,ehh es erősebb gyükeret 
H.'l'I ·!., mialatt a közuépnt>k anu~ ir.1 vér.:v1: niJtak. hagyorminyo"' tulajtlnmíva lettek. hog,v az Ö:"i tévta-
11ok. fogz;í-.hoz kiitülL lmliou:i;j lm0·yom~í11yok leküzilésP're. a civili atio rohamos halada a dacára még :-;ok 
idüu at „znk '•':J:t'' le=-z nz on o-.ok dlh et.•tt ö-.:-;zcmiiköclé .... ~. ~s mi1ulenekclött az 1n·vo ... oknak eo·,·má-..kii-o . 
zötti t''.!..Y ·térti „ •. ·1 f11!!za„t, é ... a:r'. nzznl .iríní i>:iutahnakat illetöleu·. 

Az ókorhol ft.'llm111·adt ono-..i mÜ\'t'k közül legelső fi.g:yele1111·1· ruC:ltú Il ,. p p o e r a te ... 1; (•!OtJ K. 
e.). ki aphori:-mailum kit~1:je1lfru ír n fogz;i,„.,} P.gyütt.i<író beteg é~ekröl. miuök -.zermte az iny YiszketP e, 
forro„agi ra11gatddz1í ... ok é ... h.1::;1t1l'll•= ... „k. kiilih1ü:"en a ,zerufogak ;\ttnré ... é11él: \nloch nehéz fogzá:-ról azou
hau ue111 tc:s:t. cmlite-.t: lo\;Íl1l1;Í a .dt• ileutitioue· című könythen, tlll·ly fö1eg az angina tonsillarist és a 
.... z;íjz-.„hr~t r;írgynlja. é-: H}'nkrit'uak tartatik. az mo111latik. hogy a gyenu1•kek a téli t;•szakbnn kön11yehbe11 
„,11C'k 1ít a fogzii .... 011, ho~y a kii11iigé ... l1c11 -..zPU\ edök ké:.:öhh kapj;ík meg a logakat. é. a fogzás alatt 1gen 
le ov,í11v111l11ak . 

.Xevezete:.: \'égt'P még az. hogy llyppotrate · már azt i.; felj,•gyeztP, hogy a togak keletkPze ·e 
111.1r a magzatnál jelen \'iln: ..: ... hogy ö aj;íulotta eW -ziir a kPmény t;írgyak r:igc <ilá ·át a fnt>·ak köunyehh 
.ít t iin= .... 1~ H l'k elii-.t>•'Í t~sére. 

0 • 

Taga1lhatlan. llli:-<zcriut llyppoerates korát tüJ...zciruyaló éle ész,zel. alapo-. go1Hlolkoztt"i é · é'z-
\„11=,i rt•h1•t'e!.!gel hfrt. míg kort1ír-.,1i. utó<lai -.zázadokon át •agy t•gy'zfü'Üt•n vakon hódoltak e nagy me ... -
tl•r nézetének. é-. tanát pbryszeríi„11 tt>rjP-.ztctték. vagy túe" f•lmélk~·1ll>..:l'k 1íltal }a ... sanként letneltettek 
az1)11 helye" útról. mely zámnkrH Hyppon-ate ... ;iltal megjelelcetett. lgy miír .\. r i;;; t o tele" (·~ 4 -:322 
K. P.) u1.t tanította, hob'Y a fhfi .;~ foggal bír, míg a nő c-.:.tk :-lo-al. hugy a fogak az Pge-.z é]eteu at nó
wk1•tl11ek. „s kic--eré1öMsök az élet tartama alatt több ízb1>n történik. 
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l. 1; a l" 11 u :- (l·H-:?0~3 1\. u.) :-1,eriut a ii1guk i1legm1 tc ... tekként ~1l11t•k a foghu ... han. e ... UÜ\'l1-

kedé ... ök ;iltnl azt iz1tat1':ík, 11wcrcryn}a--zt1'ák, mialatt m:Í<;UPm\i i1lcu·e11 le ... tek az izomlm iutv.1. ott lwtPkol-o . ,o. . ,.., . 

tatna.k. ruiért i tov:íhhra :írtalmat.la.uok marnuna.k. 
A fogak ilyetén ille~t·11 le. tszerii izgatá ... :íuak t ulnj<lou ítja az áttörL~ ... ekuéli nrhu„l•g1>kPI, pq 

elöd1'e A r · h i CY e 11 r q el1",fra. a sz<'rint a1";inlJ'a a focrak !!\'Ol'~ahli :íftüré ének Pli1srcY}h,,érP a t'n!.!htí' kr.11 -
' 0 • • :i • ~ ~, 

O'f'l • ... d kntva.le1'1'el. Ya•ry n,·1íl-a•rn-p}Övel. mely célra kés1ibh 0 r i 11asi11 s (•\'Jll'ttsi \:l.J·at é-. liliflmnlnja 
0 „' . . o. J ~„ • „ 

a1'áulott Az amnlette horloz<ÍS;Ít a focrzá-. hefe1'ez.éiMsc 1·lútt ll''"Plö-.zör u1':íulrn ziute 1 ~alPt\U'n (l • 0 • • 

tahiljuk, ki aion megg_rözöllé hcu rnlt, hogy nem a tulaj1louképeni te.ifogak hu11nnak ki. haui>m r.-;ak az 
:lllandó foaak e1ü11hysi ... ci. mí0 • a foir}u1 .... han n:sza111ar:111t rt•-;z fo}ylnu nih·P-k:--zik. 

0 • <:') ·":I • 

A e ti 11 ... iclt>jélu~u (;;O~-:\i:l K. n.) a f1.gí'<Í:o-Í lll'tecr~égPk lll<Ír ki'<íhí .... zerept>t jnt-.zntlak: Í!!,. 

re zlete. en le \Ull írrn. 111i .... zerint a gyermek(>k a hl'letlik hónap körül kezcleuck fogakat kapui. h11~~ i 'l. 

iuyhü t a fogak, mint v~damel.\' tü,·isrk át..;z\i.rj1ík. és azt t•gészc>n gynlnll:í<:ig izgat i:ík. hog.' ln!:tz:í ... 11nl a 
kü lsö halljríral okh:m t~ az orrhan Yiszketé~. majd ne1l vrz(.s lép fo 1. é lio~y a.zon l'clii l kiin.\ c~n 1·~;ís. ~,.,,_ 

mnrh<ínta.lom, híz, :-;111. kíno7tz<ík a gyernlPkc•ket. miért is t{Onclo~lrnclni kell hé) z.ékiil'illésf'l,röl. ho•t,r • z 
úton a heteg--ég az ag\ Yrlöt1il l:t\ oltartassc1\:. A fogak kii1111yehh .ittiirheté.;e Yégetl <;7.iik 1~gt'" n fo~h1í--

11ak puhitá ·a olajos kem•g"tések által. ellenl1e11 <1 k1 mcn \ rl1li tarµ.,\ nk r:ígc ·:ílá,ál tiltja. mint a 1111'1~ 1·ljH
nís cíHal a foglnís kemé11ychh1~ tétetik. Amulette gyan.mt c>zii. t tokhn z.írt. hím viplrn fogiít, "a~y sziirk1.: 
jú,pi. t aj<íul. 

B :í u g g ü re:..; éi k re 11 ép é"' ér P a fogza alatl különös •l1ht.>n aegiai Pa u 1 n s (li~~i-ll!'líl) 

tigyt'lmeztd. é. gy1)gyszniil 111 liutrnpinm fözeh;reli mosá .... okat re1uli>l: todl1h,1 a fngh11' yj ... zkP.té'" Pllen 
ür(•<>' hering hnsih· . .ti 1liirz.siilés1•ht. ' ha ... mené m'l a ha ra kiiWufc}„ füYPkk1>l megti>ll 'itt zac~kók t't>ltt>Y• -
. :t aj~i u lja. 

~\zou nézet. hoiry kci1111yft. azaz aníuylag kf1\csPhl1 füj1lalo111 mdlt>tl '. elég •l'\'or-..a11 liirt~ut fn~

,.as utáni fogak g-~1·11g1;hlwk l1•szni>k. mint a 1.1' ·i\ 1's t'1jdnlma ahh fogz:í 11bín: az arnh H h n z" ,_fi1\ 
( tjO !)!1~) sz:írmazik. ki szerint a gy<'rmekck Ln a:-.zszal kii1111yPhhe11 esncik át a fogziíson. ·niut 1t'lt•11, 
hogr nyáro11 ;\t a fogi.isi híjclalmal~ c; ... ekélyehhf'k ugyan, dt• lZl'll 1~vszakhan nk tájog f'Pjlö1lik a1. arl'11kon 
cs foJhú .... 011. :..; azonkí' iil f'iihiszketé . n;v.é· t•k. laz1 ha ... lllPUl~s. 111a,i1l s.ékrekC'llés sznkl.tk Plfünnlulni: 
i'aj;ítságos, bog) f'ogzií~i niuggiirr 'i.ikrfü ~un Ö, sem nl;Ís nral1 nn osok nem t<'swek Plnlítést. míg a fe,i 
hepólyaz. út a fogz:i alatt 1i 1~ ntóclai egyaránt ,1j:folotl:ik . 

• \ f 0 g h ll' tl öl' zs ii 1 g t é" (~ t ... 'l il 10 1111 il \ a l d-.(i .i\l e•:-; n (>na lll a l" ( 1 1\ ll' c1·,1 1 1 :)()4) 

aj:iulotta. mÍ<....," a f'o!!htís IH·nwt1~lés(.t ft>luiitteknél :1 hölcse:é•„ fo,, uehé7. ;ittiiré .... é11él elö-.zéir Y „ .... n 1 i n .... • .:..~ 0 :") 

(1:í1 l-1.ili;)) ,·égt>'lh·. é' l•P1lig iinmnga magán: ut6hhi a fogak niin~ .... érP nézve (;a l Pun:-- 1ll'zrti;t o-:ztja . 

. \ veronai B P n t• <l (' t ti • ·. (1 ;,~~) a nehéz fii!!'z:í · nkát az a•q Yelő naf1'\" uNh-e,sé1 r~h1 u ~ ... a t -.t 
~ ~ ~. 0 

'ilágra. hozott esPkel~ elil1 ml'lcgwgehen Y1:Jh. rejleni .. folemlít1. nfr..:zt>rint honfiai a fogz;Í „Jö .... 1•!Jít(. ~re 

a g~ ermekek fo~lní :ít énll' U\ l'gilarahbal zokták diirz:-iilgelni. 

\ fo~ak kf"l1·tk<'zé--fr1• é" fP.ilöclés re néne Tlyppor.nlfe ... nt.í1: 1•gés .eu té""" nézl'lck nralkodt 1k: 

azok mea .... z ntrtP~P E u" t n 1· h i n ... ( L:-\63) ·zam.1ra nrnra1lt fiinu. ki lrnndaui vizs~álatok :íltal ,-.~~1· ~P

sen kimutatt.1. 111iszeri11t n fo!!nk m:fr a kora nuv•·zntkorlmll kPl<'tkl'znek. ltocrv a o'\Pl'lllPkck \'ÍhÍ!..!:i·n.1'ihf'-
c-~ 0 n. ~. ~; . 

telekor a met ·zü-. szt•m- é" luh·nm őrlőfogak fng--rjtjPikliC'n r •· zrnt megc-:outo oclvn.. r1~szi11t 11.dlká-. 

alakhau miír 1'ele11van11ak: mi tiihh. felf1•dpzf<· miír a1t is. hoir\ a teJ'fo<Yak alatt ;íl\amló f'outörulöc,kf.k 
" O· O "'"" 

is jelen \'a1mak. mi ;ilt,d nu•g ldt cl ön t\P \ ri„ tntelc· ·. r: a1P.u11... é \ " e..;a1i n-. téves i ana u fogak 11iin·kPd1~-

.., t~rc néz\e. 
U

0
crranc-.ak hf'!vP,l'U mnth·:ílt.a a m1·t-.zófo•rnk cl1ilili lllt''YJ.Plené. .... Juek zi.ik:-1!•rtH nz ürlöfng,1k it>lt•tt „ „ ~ - :"""\ 

.\i-i-.totele-. ellenél1• H. ki a met....zöfogaknnk P}c)hhi sziik--•~g""'" · gét :íllítotL. tel érviil, holott 'nlt11k1•p1•1 
nwk ki~eJ1h túfogatnk miatt jf'le1111Pk merr elöhJ,. 

Pa r é A m h r 11 s na k (1 :'1 l (1-1 :'1!>P) n forrakr1íl -..ziutr·n helye" 11ézet1· Ynlt, mt•o •mlítt>utli; 
azoul1a11 r1íla. mi,wriut íi a1· :íulotta t>lÜ. ziir. ,~ ... hozta a, akorlatha a f o !! b 1í" h „ m e tél 1~ :-- ,; t a Y 1· r-• .0 „ • 

m1•kekuél a nl'héz fogz:í"' Pllen: azonhnu uuir kort:ír ... Z" ill!!P.l" (1:>:-l "~ - l;J .) <ír:üo.; ... ,Ígrn int a 
l t>metPlé .... ek alkalmnz,í,fü1ál1 neho!J,y az <iltal a g~ <'l"lll •kl'k •tür~sükre izgattas .... ;muk. 
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.\ ... zemfo!.!ak 1wh1•zPhh iíttürl-. ·n . i:iptugakuál „1:-.ö P 1 a t l' r (1 ~,:~1i- l t.iU) fig_rclmczt1·t. ki 
kiiliinlicu a fogzá. alatti rriuggiirC'siikPt kl,"'é"hc tnrtott:i \P ZP<1Pl11ws11ek, mint a m:is ol-11ól bimrultnk:it. 

81' 1111 e rt { l f>l~-11ií;J) a iwhcz fogz:Í=-- ok:ít szmti':'11 a l'r1g-.1k h"~.n·ineh fulaj1\011ítja ..... l'1érl 

tnrlja lcnre<izedl'hue. pJ1hnek a s1Pmlogaknt : a fo~z:i:rn:íli faj.l;dmnkaf az lí,ii:ik g)akori s;rnjha vitcléhül, 
11 g~ 1•rnlPkPk en»sehli harapií~. hól a <la,ika t>JUlöjén. é.~ a foghüs <'lhalnínyoclás:íhól vélte fehsmr>rh„t 11i. 

< :, 1~gyelj;inísul leg11n~~·ohh tilyt f1•ld11tf'lt a pnhílt) tápsi'erek :ul:ignl:í ... iíra a 1la,ik:inak. kiiliinü .... üu ki-
(•llJ1•lv1·. hrogy a dajka a u·yeruwk fog1.rba alatt ke'''" t'' bllnyom1íla!,! hill1•g 1'=tel1•kkPl bípl:ílkozzék .... mi11-

denr•kf11)ett 1 ort1íl é~ izgató ilalok 1~lv11zetétiil elttlta-.sék. 
l\ 1• r k r i 11gi11 s ( l tHl:i) ír lt• t•l \..,zör három olyan mao·zalnl (k(iziiHik egy ;-, hónapos). hol ll 

Jogak nirtr áttön e voltak. X 1'\t17.Cll' ... azoukí•iil, ho!?;.' ö fitr.'·p}meztf'li a zUliik<'l elfü;z()r nna. ho!.(y la•ll1•
t1{n~l tGhh hípl:llrk tnlaj,loukc1w11 Whl1t•t :irt n e ·et· .... ernöknek mint az 1•llt>nkcz1). miért j..., :~i<ínlja. mis1.c

riut a 'rnptatá-. ritk:íhh ic\ilkiiz(}khen f ürl1~11jék. 
~zo11ó<: nyermel,t>lmt.!l a u·rakori h1í11r;i-. okát a o·romor ki .... tér fo„·at:inak és a O'\'OlllOl'C'llk 1'1·~Zl'"-

0. o. . o. 0 o. 

:-:égl:1wk tnlniclonítja. mely nt<ilihi miutlcn nlknlomnál csak ki~ meml\i<légii tejPt hoc:-.át at. 
0 rt 1 o J, ilissrrh1tiúj:íha11 1 íifl ~ -li~n ii-; zeg~ iijt-ve találj uk a g' 1•r mek.-k fog;záqára ,~onatkoz,)111~ 

111lllig i:·anert Yalnmeunyi mth et. Ezm1 gyiijt„mé11ye::. műhiil !t>lC'mlítjiik. mis1,erint az akkori nrrnsok 

(:-; y 1 ,. i u s. B u u eh i u i) nézeti' szerint n ,zt mfngak azért nkoz11.1k uag~ nhh fö5dnlmakat. mert tiihh 

i11P.!_!0 l'l ,: •ért•ilén\'11\"Cl l:ítdk P], mini a z:i11foo-a.k; hocr\ a kühö ré-.. a <ryomorheli lt:o-rekecl1:s. a e ·nkl:í ... , n ~ • e o. ,.., e-. ::;, • 

lll' t11kUlö11hf'11 a htiny<í" ,:, hn ... mPnés, 11 l1•11y1>lt P.röc; uy<il :lltul nknztatik: hasoulúképeu a 11vul<í' 11y1ll 
g1•g1;J1t> jul:í:-a t:ímnszt;jn n t•ntarrhu" ..;uphocalirnst; az álmatla11::-1íg a fo\ytono.;; fáj<lalom kifoly:í~a : 1Pg
s11h·o~nl1b kiír1'el nz11ul1a11 a r;Ín!!n'1)r<·s, 11wh· o·vakran 11a1wkon :ii rltart. l-s ts1tk a hal:íllal . züuik nwu· : • ._ ""'~ „ ~. -

l' lltll•k ok11 :-:ziutén a Cíjtlnlrun. l'l11•nléf hp11 -.nk m:ís nfo;ihli ,;;z1•rzövel. kik a f'or.rz;ísi rnng~ün·c;öknPk keth ··zil 
jósJatnt t nlajd1ll1Ít.Ottak. ~ eh1jz l'o~ZIÍ' f'lJPll a hel ~ he\i };\g~·ftó szPrekl'll é. 11(ÍVt:ll)"l hashaj f'cík011 k:ÍYii J a 
logh1í.., h<'metélést' ml'llert 1111:0' ar. é>r\'ágá . .;; is ajánlhtik : Jia,mí'l11-::-: t>lleu a ny:ilká~ olajn-. szert•kl't l ... ak 
akkor n •tt•:k irrém·l1e. lm az m:ír in-1•11 nnnT fokot 1~r t el: r:í11a1 .... .-örc-.iik rllen e~yed:ili ~zPrnek az 111•inm 

• • • C"' e •.J-....: t.. • 

1 adatott 
B 11 e' r ha v l' (1 'i:~S} aphnrism~íihau ntlnmi üjabh elörPltnln1l:ist l\l'llt taHlnnk; n. 11<'hrj1. to~z , ... t 

a 'érc•1leu~ ekhen é~ úhgekhr11 rhís i'ogh1ísnak fogl11'gyck általi ~zét„zakfüb:l11a11 látja. é ezen <•rlivah · . k 
l'líja lel a fogzá~náli lnl·o .... tla~nuatnt. sőt Uszkös fol,nnnatot u s1.:íjl1a11, 11emkiilü11he11 a görc'likl•t. ha ... nH:
rn~:-:t. l.'znt és hnl:ilt. X ché1. fogz1Í"lllíl a linuény t•'~tek nigc.;;:ihísát ~~s :-:zlik.;ég .;zerint a foghtí ... henwttq(._ 

ét i-. aj:iulju. épcu ug}. mint "1r1tl1•. 
Fa11char1l1lal (J7ul.) n fomtvúu·níszat m1•oteremliijéwl a foO'ak tt•jlö<lés~röli <·o·é,z-..é•Yt> ... ehh 

t)r""' „ 0 „ . 0 ' ~ 

uézetek miuclinknhh llU!.!~ 11l1li és nnuyohh tért foglaltak. 0 ngyaui" ki11111tatta. miszerint a tejfogak !!yii-

kcn>kk1•l hfrnak. ho!!' az ~íllaml1í fo
0
•.,.ak e iníi a teifog:ak alatt nmunk cllwh f"Zkf'<h·e: n1rrn11csak íi -.1.a-....... „ ,, .._, • ;:,„ 

li:llr..,z1·rti-egr. zer1'l mg-,· ken•sztnwf,z1j,oket aj~inlott n foglní . l ·<·11u:télé:-;1~1Hq a kiiliinf't>1c fogak ,zr•riut. 
• „ .._.. ' .... 

. ) un~ k" r ( 11 111) :1 11ch(.1. fogzásnáli k:írt~kony lwlmt;íst. :-öt mag;ít a bahilt i' a. n)ál sajnt ... fi· 
.ros rc•f\"i\ h~ .... éh1 11 réltt· az n n y:d ei'1' Pl1 minek hehiwn rít.ásnra e 11;" ·é~e;-;11Pk hitfo a (j'yermekek Uri1 lé ... ei11~k 

ir'• • • . . 0 .... ,.., 

... :frga-ziil1l :-zínét. tí.g.), hr·g.'· szl'riut" a 11Ph1'í' fogz:1 .... ink;íhh a gyomor é.;; h1:}]ol1l1ól. mint a liiglní-. k1•-
, • , t " 1 , 'k . , t . . . „ . , 1 l l 1 1 1 • 1 t , , f' , t t .. lllt'llY'e~e ti ,znrmazue -. IUW „ l!" surgosl'll :IJ<Ul 0 a a ~ r e r 111 I' \ f' e t' v a a sz n .. a t a. 0 !.!; a 1)-

r é ~" i 11f'.ié11 .• \ lhtoUa még azt i-.. ho~y a. nuboclik fogz:is alkalnuíYnl :tztrt uinrsenek ala'f"ehe a ~\'l'r
lllf'k<"k ol.' an mc~hPlege<lé ... f' lrnek. mint a l<>.ifogak attiiresPknr, mivrl nkkor már 'f>lll ny1ílat 111·m 11 \ t•l111'k. 
:-1' lll n.uyatejjrl llPnl tapl:ílkoznak. 

B 1111 o u { 1í1:n pári-.1 fogorro.; mii,·éhen az anníkuak gondos, ., 1111•gf„lrlö táplálkozást ajr1nl a 
t crhe .;é•t tartama alatt. rni,·el 1 crn11oncl e1. altal „ok fo

0
az<isi lníntalnml „1 ), het lufritani; kiilöuhen ,zF>riute 

,... ~. 

a fogzií::- 1·sak a ro,zul tápl:ílt gyPrnwknél \l', zélye .... IDPrt jó r<ipl1il:í:-. nwllt•tt a fnglub fájdalom n1~lk i1 l 
viílik ..,zét.' a togak kü11nyc11 :íttürill'k. Xc•Pz.l'te" mé~ az 1 • hogy hat:iro:zotinn kij«i:>lenti. nii,zerint a 
)P.!!tijl,h fou·bPl('•rsen· ;m•tnlkórosoku;íl tonln. elö. P" hoav a foO'zást rii\ itl idön~l tne!!elöz"1e<f fellé1H) :lll-"„ 0 0 M · 0• :""""!I ::" 

goll>ór, kau\aró. :-.cnrbnt. olvkor ,zr~troucsol1.:ík a foff1 ... u-t, \a!,!\' a fogakon kieYÖdé.;eket bíma.;ztauak. 
• • • L' ~·· 

Végre Hunon pouto Yizsg:ilatai :íltal kimutatta, hug) 'atuueuuyi te,il'o3 gyökérrel bír. csakhogy azok az. 
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állandó fogak növeke<lé e alkalmával a nyomá~ kiivPtkeztében feh.zívódnak. (}yógyelj<ínísa a fogzást. ille
tőleg a dajka gouclo megvála::-ztásában ii ·zpontosul, é peclig erő. a gyenge. é · gyeugc az erőteljes nelh
llt1s gyermPk számára. Tehát Bunon volt az el ö. ki 11yi1Yánosan ki merte mo~Llani alt, hogy it fogz~ís <tZ 

egész éges g,yennekeknél za,ar nélkül megy Téghez. 
P el a r g u (1 í50) a uehéz fo!5zás okát nem kere~i a fogh1hhau. hanem miuclenekelött hizo

nyos örökült l1ajokban (köztük az atya köszvénye i. ). továhhá az augolkórhnn e~ má , a fogz:is~n1 egyicle
jüleg fellépő heteg égekben, uévsze1·i11i a hjmlöbe11. kaD) aró1itiu .• \ kórtiluetekhez számítja a cborea. 
minort i : kUlönhen sok olclahl therapi:íja a m<ísokill ól semmihen em tér el. t sakhog~ P.lveti a fogh11s 

hemet~lé:;ét é az amulette honlozá -át. 
P l'aff berlini orvo· (17.~,G) Bm1011 uézelt>t o ztja, és gyógyheavatlrnz;Í<::t :1 fo~zéísmíl c~ak akkor 

kíván c>lövenui hoo·rhn lénfeO'c> h ziivödmenYek, láza:;; kiitegek vannak J'e1en. 
1 0.1 • o · ~ 

B o u r det (1107) eheb-e a kemény te:-;tek rágc. ;í1;1 át. ni>héY. fogz•í-11ál le~dnhh erPclményeket 
látott a e i t r o m nedv t ö 1, melyc>t egyedtil ajánl. 

(;. o r te r (17ö2) fogzásokuál tübhször észlc>ltr> a gyakori vizelést. 
B r u 11 n e r ( ( l 7611) ~rnu 'w i e te n tanítv,ínya azt ú:ja. hogy minden f ogsl'jl e. ontreke z <fltal 

felső é al ... ó részre vau o~ztva, melyek mincleuikében egy-egy fog ejt van elhe1~Tezve, a fel ·öklien a tejfo
gaké. az al ükban az allanclókc; továhb~í , hogy a fogak koronái miatt a fogrekcszelmek kitagíttni.asa 
.::zilk~éges. rniLl·t i'i az oldalfalak szétuyomatnak. mi mt>lletL ohetleni.11 nagy föjclalomuak kell tcímaclui. mcrt 
ott csonthártya van. Kiilönö. en nagy a vesz~ly akkor. ha egyszerre töhb fog tör át, .-agy ha az 1clegrent1 1,er 
igen izg ~ko11y. éc; m:ís heteg ... égek (~örheny. kanyaró) jönuek közbe, meh·ek lll<Ú: maguklrnn i gürc.::öket 
táma ~zthatnnk. N" evezete~ még az, hogy a zöltl .;:;ze1ri.irülé~eket a nínggbrc. ök elühfrnökeinPk tekinti. 

Be rtl 111 o re (1771) más jele miivei dacára a tej fogakról i<»en hüinyos, é · nagy YÍ. zae~é re 

mutató nézethen volt. : így azt montlja. hogy ba a tejfogak el nem tá'"olíttatn.ínak. akkor azok folytono-
an 11övek~d11ének. ezt:rt azok elhivolítá ·;ít aj::lnlja <I fogcs<'l'C alkalm;íval: továhbá a legtöhh olyan halál

esetet. mely a foguí alatt görc. öknek, lázaknak és az angol betegségt'lrnek tulajdrm1ttati1" : n fogi:ís 
rorntálrn kínhlja iktatni. Különben ellencszól a kemény te:·lek r~ígc ;lltatás;iuak, nemkülö11he11 n foghü~ 
izgattí <inak körmök és ércpénzdr :Utal. 

H u 11 te r (1772) a fogak bonctamit bel~ e en fogta tel. a fogzrl-.i folyamatot tíg) ·ziutéu a gyógy
eljání.·okat illetőleg azonbnn az elöhhi írók nézeteihez e ·atlalrnzolt, mi töhh. n kórtnnt ebry ujabb beteg-
é«gel. a fog z :í i h 1í g .f e. ö - t akár r a 1 srnporította. é nehé;.1, fog7.á· nál a '1"szahajhí i idege.:: 

folyamatoknak a legtöbbet tudott he. Killönben mély goudolkozá,,H és tartózkodó önálló \éleméuy nyil
váníhí. át kö,etkez<1 nyilatkozata jellemzi: . fogz:-í. 11ál anuyira különbözök .t véletlen égek, hog~ nehéz 
elképzelni. miszerint a heteg;;égek mind ugynuazou okból ·zármazhatnának. • 

Pl P n k .Jakab (1779) a fogzást- két idöszalna. n. 1,tja, nz el"Ö kezelődik a csontfülak szettolatas:-i
val. a második mintegy 6 héttel ké öbb tt foghú. ;Ítlöreté ével. l zge1rouy. ne<lv<lú K' ermekeknél a fog
zá nál kőT'etkezéj áhneneti nehez égeket sorol fel: gntfa. rosacea, üket ég, fekete liáhrogos ,-ak-ág, térd
<laganat, hücles és sáutíbi egyik 'Vagy másik alszárhan. genyedé ,;„ hideg üszök ; augolkóro. gyermekek 
igetl ké ö fogzása. mivel azokrníl a laza foghú. 011 át a fogak e nk n<:hezen törhetnPk krresztiil. 

A nehéz fogz:ísuak különö en nagy szó·zóloja, és a gyogykezelé nek igen sok irányban hö,itöje 
vo1t ez idöhen a híres w1cl orvo' H o ti e n ,·on R o e n ·te in. ki a gyermekek, ~ziilök es auyák sz:-í
mára a fogzást illetőleg valóban kínzó zabályoknt ;illítot.t fol. mc•lyPk közül pélclakPp c•sak a.zt t>rulíljük 
fel. hogy a föeYhús előke. zíté ére a gyermek fogbli ... <Ínak gyakori dörzsülgeté Pt a.L újjakkal 1111ír a hamia
clik hónaptól t>l reucleli; a hol pedig az e1őké zítes kellőleg meg nem történt, ntt Jr.., ·öbb meleg mé1.ze], 
.'ZÖI'T1ökkel. o;ótlau velővel , fri vajjal vag' nyúl é.- ho1:júvelöveli wrgalma kenegeté .... eket ajánl ; továbbá <L 

megloho'odott foghú ra . ült föget vagy meleg répaléhe avagy tejhe <iztatott é~ sáfrányo fügéhe megfőzött 

finom zivac ot rak fe l : végül a fajdalom ellen félórauként egy-egy fel terecs mákszörpöt aján l, mi ha uem 
segítene, nincs más h<ítra, mint a gyermeken eret ,·á~ni. vag~· a fülek mögé natlályokat alkalmazni. é müu1-
ezek c-se1·ben hagyá~a mellett a foghú t úgy keresztühágni, hogy a fog felett egy rostoc ka se mara~jon. 

G irt a ll ne r (1 i 9G) Ho en m.lntlen djárasát elveti, tis csak a bemetéléseket és nadályok alka!-
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111az:í .... át tartja 111eg. utóbbiakat aw11ha11 a biz ellen gyeugi> h;íuytató nclagol:í'a nwllt•tt nem R fü1rk mílg1;, 

lta1wm a l:íliakra rakatja. zerinle a fngzá-. még jótékouy hatá.;;1\ i-. lehet. mennyiben igen gyakran mc•g

:·z\inll'li a sorvaclá-;l. A fogzás n.laUi sziiYÖdményekhez zámí~in a m;Ísok által felsorolt hetPgst>!!f'k1•J1 
kÍ\ i.i l mé~ az l'Jll? naLtyohb t>ldlasztíl~:il. n111lort. tak:irL l'i.ilfolrá-.t, ri,iulást 1~s nz e pilepsiát is. \ llítja. hogy 
miuél koráhhan kap a •ryennek fo!.{akat, az ann:íl Pl'Ösehh cs e~é-;zségesphh, s hogy a leany-gyermf'krk 
kiin11}'1"'1he11 t><::nek át a fogzi\.-ou. mint a fitík . 

• 1. o u i t 1." r (l i99) a fog1.ií ... t a menstruatióhoz ha.-onlílja, 1~q kiilöuiisPll na1ry hPfolyá-..t tnlnj
duuít a jarv.íu~ os. ~p(. ... é-. lohos \éralkntnak: mi~rt is szerinte a pP.tyhfült testiiek kevésbP :,:ze11w1l11Pk. 
11 n n te r re hivatkoz\'a, a nehéz fo~z:i.-l Ö }.; a nyál mérge tulnjdon ;ÍO'.Ínnk hajlandó hPszamítaui. mint 
;i melym•k lenyelé--e által sz1írmaznak ll kiihögé.-.. \'érha 1 epih~p:-;ia, h1í~yc-;()g, 1ílad:is. tnkár -.tb. : tle n hol 

11 , rH ninc-. jeli>u. ntt a ro~z ,ziivÖlllll ~11y1·k ... y111pathiku:' lltnu kelethznel.. Yis,zahajlási b;iutalmak g,·a-
111i11t a vnk iígot, siikf't,ég •t. ~11 11yP. fol,élyek~t. ·z:íjpad szétrour. nl:isát sorolja fp}. melyek anrnil eléihh 
l··pu •k fr•l, minél :--1ílyo. ahh lwtPgségek (himW. viirhe11y ~th.) tar uhink a fogz<1shoz. n,,·óg,vtana ig-en t~r
.k1l,•lme ... : ha<>hajtók é. h:inytatok, h1ílyagh1ízcík. uaclál\'ok. ktipblyiik, mn~tár, llir1lök. opium. henwtélt· ·<·k 
,: ... liekl·JH:~ck. 

I·~ t mii 11 l' r ( 17118) az angolkórt m~g bizonyosan nem i:-imerf P, kiiliinhcn a fogz:ísi beteg.·é·1ek 
onílm 111•111 vette rnlna fol a köwtlwzii leir:í · me1lett: ~fogzric: alatt a gp•rmek kiváltképen :íltaláuc1-. 

g· 1•11gesé!,!lw11 ,zen\'ed. a csontok laz:í.k ,í • puhák, miért ez idöhen a gvermrkPket eróvel kell j:írásra 
hirni.- 1;y6~n·ljár:i-.a rnimlenl1e11 nwgfelt•l ~ponitzer~lll'k. C'ak llll~g a fogz:is ala.tt a te t i'a-vaiuak árt.al
mntlanua tételén• Beh re 111\ tanftc :íra mint leghiztosabh szert a kali carhonicumot melegen ajánlja. 

\ r m s t r o u g. ;-... eh ii t'l• r m:ir a nnílt zázad végen ( 17...,•1) i>llt>11r• szóltak annak. hogy a fo~zi 
alatt külön! özö heteg-.égekhen Plhnlt gyermekek mind a nehéz fogz:ís l'O\'IÍ';íra sz:ímíttatnak he: de még 
lrnt1Írozothhl1an. 111011<Uiab1i mknh.•flil'll l~pctt fel e század 1•lején Yalalliellll) i tí.. 11. fogzá:-;i heteg ... ,:g 
jogo ulbá!!;a llen \Y i 1· h mu 1111 (1 111 ), ki éh>t- és kórhouctaui a!apon igyckPzett állítá :ít hehizonrf
lani, é iirgeth• a fngziís alatti hcteg"1~g-ek valódi okait a g·yernwkek pontos viz gálá. a által folderitP.111. 

Íg\ a g~ akori uy:ílz<Ís okát egy<'s esetekben 1:sehrék . ny;ílmirÍ!.{Yek mcghetegcd~sei <i'tal okozottnak 
ln ln ltn; a h1ígyn•ketlést vag,\ g' akMi vizel1h-iugert a húg,Yc-<Ö kiPYÖdl::t>ihcrn ' .qy mnsuemü helybeli 
l1rí11tal11mlinll isnwrtP fel. Egy:íltal:lliun pedig oda nyilatkozott, hogy jiivöhen 1: ak akkor lehet fo~

i1h.i büwg ... égröl szóluui. midün a Yaló1li betegséget nem le..;z l Plu•tse~es fel<leríteui. vagy ha a siiil6kPt 
Yagy a nelll orvo!'okat miPliihh ml•guyugtalui akar.i:ik. 

\V i ~hm n n 11 az ;Ílt.al. ho~y a fo~z;\~rcíli ré.{i, évezre1le' taut 1•g\"W'1Tl' egy e ·a.pá:-; ·al akarta 
meg,.,emmi-..íf Pni. a tudománynnk tPtt ugyan smlo·;ilntot. mert azonbíl az orrnsok kezdtPk kürüluézöhhek 
lern1i: célját azonlian hizto-.ahhan erle rnlua el, hogyha i>g,·enes e•· álhl:ínos tagacl:i..; lH~lyett az ·gy1•-.. 
1í11ituln~o' fo~r.ási hetc>g~é~ckct rnló1li oknikra n ... -..zavezet'\"e, a tntlomáuyo · harcot így hizonyo-. rend ·zei· 
~zcriut kez1li meg. A meré z üíma1l:í t a ré~6 táhor ré.-zéröl termé:--zete:sr>n 11nu,· vl-tlekezés köYette. j„,. 

~. o . 

Illiud.iiírt Yédt•lmérc kell a k<Ín1" J'ugz1Ísuak 'V e dek i ll d (l 11 J ), s a1. okot a lo!,!lní. ;rzéke11,,·,Jgé1wk 
fulnj1lo11ította; aznubim m1ír allrnlmi okokat j, mPgengulett, momh·iín. hogy angolkóro .... gön·él.no" 11

-. 

ro z 1H•dwkkel bir1í gyrrnwkPk föleg sze11vc1l11ek a fogzá ;fltal: ('..{Yik tiivolal,hi okuak tartotta nehéz 
fogzií ... okrníl a hör ldpiirolg1Í<:;Í11ak Plll\ 0111al;is1it a foU"inger köYctkezt1•he11, miliöl ji.in létre szerinte a rosz 
e11f' J:s ,,,·n111or:;:n· chála zhí-.a. (., íav a ziilrl ''l.ékelésrk; tov:í\,h:í allít1'a m1~<r, hoay a focri1 "er ;iltal a o. ('.', . 0 o. .::i 0 

'i 111 r1•l\ m1 ~"Zltkittet1wk. a ue1lvt>k n f't•jlwu folhalmozódnak, :s iuut:t ered a1. ag,n·izkór ! 
\\ l l' h 111 :i u u 11ézelt~t o..;zlottiik lühh-ke,·csehb kiköté mellett .\ r u „ ma 11 u. La F o r 11 n" ,~ ... 

• J o h u; ulól,hi kiilönii l.'11 1·llc11c .;zól a fo~zri i lázunk: a uagyohli ny:lleh·;i )a<::zhí ... nk:ít a:t PrÖ..;ehlwn 
h.gatott mirígyeknr·k z imítja ugyan l1r•. de a:t izgat is sz:Írlliazhatik 11ag\·11lilt t:ípliílkoz1í:-;i m01galn111tól. 
tnlán olykor <'g)Piliil az :illkapnc." t(il1h mozgat:kít1íl: a szájha n,nílk:ihí' részint ü:szWnLöl. reszint uz11n 
ro z -.znktatrbhól történik. ho•T\' 111iucleu izlete.- anrn

0
aot e•r\•eue. cn n n·,·ermek -izrí1'úha s:r.nktak tenui. i\ n . o. o. · 

rP11<lc•:- allnpotnnk nwgfolelö fogzá · a f'ngh1b .-zétmállá .... a és fol:-zfr1íJá .... a mclll•t t a kiilöuheu egé:-;z,,~ge" 

!.:. Hrll11'kc)olt'k mi fáj1lahnnt sem oko1„ mic:rt i-.. az orrn!' c·.-ak t n1lntlausng.ít hurkolja el, miclön a nPhéz 
fogd:-- roni-.ríra gyócy-..zPrt Yag' e-..illnpít1) k1 11&,,süket l'i'llde\. 
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H u fel a n t1 ( 1 03) a ha 'mené t tartja a. 1egközön ége~ebb és legjobb fogzá i beteg égnek, é 
a ~zülőkkel azt akarja elhitetni, hogy a kora fogzá azért nem jó. mivel akkor a gyermek izgékonysága. 
még igen na.gy ; ellenben a megké ett (8 hónapon M.1) fogzás mit sem árt, sőt inkább előnyös mivel 
akkor a te t már erősebbé· kevésbé izgékony. 

H en k e .A. (1814) a fogak fejlödé ·ét és áttöré. ét olyan élettani folyamatnak tar~ia az állcson
tokbau, mely sok gyermekue1 minden za>ar ne1kiil 1olyhat le : sokszor azouhan az áttörés betegséget~ s 
legközelehh helybeli kóro. tüneteket támaszthat; \égre nem o ztja azok nézetét kik a fogzást c ·upán 
helybeli folyamatnak tartják, mivel az ok nézete szermte egyol<lalü, é az általános korjelek magyaráza
bfra elégte,en. A nehéz fogzás magyarázatára az agy\elöuek egyiclejü fejlődését mint új, és az akkor 
divatos é1ethonctani elméletnek megfelelö okot állítja fel: ki.ilönhen a lázas agy' iikórt G ö 1 is i. oki 
ö -zefüggé be hozta a fogzással. 

Delabarre (181~) é a többi francia é angol orvo-ok (Bichat, Blatliu, Al. 'erre, 
F o x, Be 11 Th. stb.) a fogak élet- és bonctanával sokat foglalkoztak ug_yan, cle tauulm<ínyaiknt legin
kább csak a fogá~zat terén erte1rn ítették. :-. erre mutatta ki először, hogy a kül. éi met dogak után az 
első zá1Tfogak :íttörése következik, és csak azután a szemfogaké. 

W e n dt (182G) Henkc nézetéhez e atlakozya (melyet késöbb Hufelcrnd i~ elfogadott), különösen 
a gyógytan ha hozott ész 'zerübb rem1s7.ert: így a uech·dús gyermekelrue1 szébeke<lé ellen rlicséri n. ea
lomelt. elveti a bemetélé eket é a Henke által ajánlott légenysavat. 

R. o n s ·e a u (1 27) főleg csak a fogak bo11ctanával fo~lalkozott. azonban a . zerofogak áttöré~ét 
té>esen az első zápfogak elébe te zi . 

. ~ fog1.á ról valamennyi eddigi . zerzőnél ti>1:jedelmesebh könyvet írt hazánkfia L é z a i (1 :30), 
ki a fogak képződé ·ét és fejlö~lé ,ét illetőleg Hou ~ ean tanát \ette fel könyvébe, é' az áttöré ·i fölyamatot 
a foghú azon termé zete által hitte megkönnyítve lenni, hogy az könnyen felszÍ\'Ód<i>ra bírható, é a 
fogak hegyei által könnyen áttörethetik. zerinte a szemfogak nehezebb áttört: ének oka nem a lrúp 
alakban van, hauem ahhan, hogy a fogsejt alapja gyakran tágahh, míg kü'elé a nyíliLnál mindinkább 
ke·kenyebb le. z. Egyébkéut a fogzás kór-ok- é. kó1jelta11a épeu nem felel meg a már akkor szc>pen ernre
haladt boncélettani fejlődési viszouyolruak. 

11ufe1 a n <l enchiricliumában (1 3ö) már a fogz,isról kimerítöen ír, é. egés:r.cn Henke uezetéhez 
e atln.kozik. Fejtegetéseiböl az tlinik ki, hogy azon időben a gyermekbetegségek kó1·ismézése még mindig 
igen gyenge lábon állott, miért is a nehéz fogza , mint k:i_bll'vó ajtó. az or\'O oknak keclvenc fegyverük 
volt, melytől a nagylúrü tawfr é író ~em tudott megYá1ni. lgy a fogzásuál rokon zenvi tünetek gyanánt 
hasmenél:>t, fekete kórt (melaeua), olykor ·zeK:reke<lést, bélsarhéínyást, kütegeket. szemlobot, fülfolyást, 
görc öket é. agy bántalmakat ~e ·z fel; míg járnleko okok gyanáut a fog alakja ( -zemfog), több fog 
egyidejű • .tttörése ' zerepPlnek, mi által a himlő é kanya1·6 halálo lefolyá~t vehetnek. 

Nagy nyomatékkal volt a fogzási betegségek kellő keretbei szorítá ára B re fel d jele · munk:í,ja 
(1 ' -10), ki tartózkodás nélkül kijelenti, miszerint a nehéz fogzá nem egyéb kórismei hézagtö1tőne1, mely 
las anként orvo i tekintélyek behatása alatt támadt, é vert mindinkább ·zihírd gyökeret. Egyenként 
szigorú elemzés alá ve 'ZÍ a fogzá nak tulajdonított kellvenc beteg égeket, és kimutatja, lllÍ zerint u fogzás 
idején az ngyvelö nem fejlődik gyor abban, mint elöbb, és azután; hogy a en ibilita.' épen nem nagyobb, 
öt ki. ebb, mint ké öbb, az i."kolába járá · , é még inkább a puberta idején; hogy még ezek megengedése 

melletti az agyinger nem fejti meg a nyálazá ·t, ern a ha menést. 'zerinte a fogzá tünete nem más, 
mint a ny<íkhártyák, főleg pedig a tápc:,;atorna nyúkhártyájának kóros izgatott ágli.. A gyógyeljárá nak 
egyszerűnek, és minden túlcsigázott beavatkozá. tól mentnek kell lenni; azonban a pa~siY vára.kozá· nem 
e eke1y vesze1yt von maga után, és a legtöbb áldozat allllak tudandó be. Agy- é béllobnál elveti a Göli~ 
által ajánlott calomelt, é zorgo an aj<inlja a külbőr ápohí :ít. ajnos azonban, hogy Brefeld valamennyi 
kóro tlinetet egy és ugyanazon kór-olna, nevezete ·en a hélhuzam bántalmazott ágára vezet vi sza, mely 
tévedé a jele mi\ értekét nagyban csökkenti. 

Kevé. iclöre Brefel<l mfrve után megJelent H a 11 ma. n n K. pályadíj nyerte. muukájn, a fogza ról 
(1845), mely úgy lát z1k a fogzási betew·égeknek meg mindig túlnyomó :számmal maradt pártolói által 
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\Viehmauu é,.; a t<ihbi oppn-.itiót kt!pez11tt orrn-.uk ellen lett iratn1. mi ált,d a mii t']1~ggé jPllemrzw van. 
~1."rzr) Hufelallll é-. Heuke áll:í-.pontj;it Yth'e fel alapul. "'isszulrnjlási idegl's k1ír-okrn V<'Zeti ,+,.:sz.1 vahL

rnt•nnyi akkor ü:me1t heteg~l~g<'t. "' azokat mind a nehéz fop;z:ísnnk tuclja l1r. 
· 1 ljahh U el eb a r r 1• ( 1 'li:!) hírneve" púri:--i fogorvos n fogziisi bi>tegsé~eket n fogzás icle,it> aln.U 

apasztalt foghtís ,-j,zketé ·ének lulajdouította, mely vit-ösznhat<ís ;íltal nz 1•gt.>sz sZPl'YPzet idegrendszerét. 

za,·arba hozza. oly módon. mint a tnlp héiré11ek é1i.11tésére igen :--olrnn iclt·~Ps rangaMdz;ísolmt knpuak. 
1~ 'ú!!\"hfra minden fo~z<í-.i betl•g ... ég ( deutltion:- pnui.tu,.;) ellcu tcrmészPtr. ... Pn nz általa ké,.;zített szCirp-

" 
béil HlJlltt. 

B 3 r t h ez é ... R i 11 i e t akkori jele ... gyermekgyórryúszok tl'1jeclehne' taukfü1yYükbe11 aránylag 

c;-ak ki" ré ... zt szentelnek a fogzásuak. melyben föleg az üjabh nézeteket "•\iát bq 1a,.,ztalataikhól merített 
iwldnkknl t;ímt)gatj;ík: azonban 11 ·mi ru~ctlméuyeket még i. te ... z.11ek. ligy uyilatkozván, hogy fo~.1.á,.;mfl 
u lllf'!.!kiiliiuliöztPtÖ kcíri:-rne e-.etleg meg a szakembert j,., za.varha hozhatja . .A helyi kúrtünetekí'11 kfriil 
~ympathiku ok gym1ánt ha. mc111>:-,• lrnt, hörkiiitéseket, kühüg1;:-;t 1 há11,vást1 ·zájloh11t1 ninggörc ·öt. ,i:írult'kos 

hlidé-.t. \JHudz ... alsoígol vettek l'L·l. .\ fogz;\..,j ha .... mené=-t azonhan nem a, i:ijdalomtól, rngy nyálfolyá~tól 
feJt1:h·lezPttuek tt·kiutl•tték. h:nH'tn a jt·lNtlP.keny fokban kifejlödöU tüsző-. ké"ziiléknek tulaj<lo111tottrik, és 
nwu néz •t,heu voltak. hogy kü1111yii Jm ... urnné,.,ek P.}Öuyére szolgálnak a fogzási folyamatnak, azouhan 
i.Uk ége ... az ellruörzé:.:, uwrt a )rn„mr1u! ... t ht• kell ,zuntetni. ha 1•g,\ s1.er hossznhh időn át tart, vagy uagy 

mért •J,he11 lép fel. bánni nkhól kelctknett is. 
Bell u a r (1 ~>0) iirnílli; llt zeth•l ucm nyilatkozik a fogz:ísrcíl, a menuyihen a ti.i.nt'tPk magyaráza

t.1rn llllljd ,\ f ·j}Ö1lé ... i eJrué}ef f't, Ulajtl ll fogz;Í:-Í \i:-zkettf ... t hozza Ít>): kii)öubeu :t ~Ok fogz;\,i betPg. ég 

te),znm1tn a utiín ocla D)fö1tkozik. lu gy rnébri' n~héz lwhizou~ íhmi azt, hogy a fogz;isi idöszakhan fellépő 

lwt1"' éo·1·k rnloban ii :iZl'ili~!!c"'lwn '\"llllllllk a to0crak átlöré:--én•l, é:- ur.mc•snk tifrténetrseu e ·atlakozuak 
0 '"' "-' 

.1:1.okhoz. l\6-.öbbi iankünyn·ben azonhan már tiihhé kev~ bé •·w:szr.n -.zakított a Jogz:<ísi hetegspgckkcl ; 
1:.;,\ a lriz11t1 hn ... meué~t, lui11ys\ ... 1. dnggijrcsijkN, azeri nem tarthatja a fogak iHWré-.étól kelt>íkezetfckuek, 
Wt'l'l clkkol' CZt!ll J,;íutalmak\Jan kir:ílúJag U;t, créitelje:-- b>'Jel'mekt'klH•k lwlJc>llf! :--Zl'll'\"edni; tovább<Í a foglnís 
"rö ... 1.ako-. ~zet repe:--zté ... ét a fogak <Íltal azl:rt nem hiszi \'aló:->zÍ11Li11ek1 mert. akkor :zint.én nz eg1•szqéges 
~) 1•1'llll'kt•lmek kP.lleui> több föjtlalmat .... zcm edui, é" akkor a:t. iiHöré!'i hPlyeken vénésnr•k kellen<> 
lie kii\'e t kezui. 

eh. \\ ';-, t ( 1 )o,till. :t kiadií:-.) tankünyye1len t ... ak a hclybdi liáuta.lmakat tudja he fog1.ásnnk, és 
1•rdy1•-.e11 kikel milllleu egyéh fogzii. i beleg~ég elleu. miután Loudouhau a halotti. ta.ht>lláhau a. fogiáshan 
1-.1 ,:y nlatt f'lhalt gyerml·kek .... zri111a mé•' mindig 'i":i 0 

• -ra rlig .. \ fogzn .... i rá11ggiircsról azonban szerző 

meg i~Pu tartózkodólag -.zól, é · fogz;í ... iclcjén az a re ,:, f e .i ki ii t l~: e i t noli me tangere-nek t:ntjn. 

WÍll nlllHil ink;ilJJi C'ocbí)kozui Jclwt, 1lll'l"f a húr ;ÍpOlíÍ'élrH hlll~)'lb nin}Ök alkahnazá:-a ;í)ta} U:tg)' sü}yt 

f'PkteL .\. fnglní ... l1.-.mt·té}é„1=t l°'uk nkkor "ngedi me!!, ha az az :lttömi kf!,ziiW tog altal már igen erÖ.;en 

ki va11 f"..,zí l ve . 
• 't Pin be r g e• r ( 1 ü~I) a ueliéz fogd' okát még mi11di~ a lcigy ré:--z1•k ellentéíllá:'ában. é~ awk-

1rnk u ni;n•ke1lii fog <íltali 11yo11wtft ... ábau hítja. mely Prörnün folyamatnak kifolyá"a a ~Prtorlótlá..;, föjcl.t
]11111, na!.!yohli nyiílrlviila,zflí,.. 1: ... !:íz; a fogzá i ninggürcsök azouhau uem a fogiási folyamatnak, hanem 
a leírnak htclnwlc>k lw. ~zeriut1• az cröteljP.s gyermekek nehezehheu fogzanak, mint a bryeugék. vérhi;ínyo

~ak: toválilni millllen m~t' ... ziivöclmény, rniut izzag. bélhurut, sth. fogi:btól t'i.lggetlen1 é, mint ünáll<l hP.teg
:-ég kezelPfülÖ .• \ fog lnís heuu•télését l';o;ak a zápf'ogakuál kiv~ínja. alkalmazni. IIelyesPn és igen erélyeseu 

k<'l ki a ,zájtörue ... zek ellen. melyt>k 11 tt',ifogakat mihamar megrontják. 
Bon eh u t (1 132) a fogzási betegségekhez csak azokat ~orolja. melyPk a o:yermekek némelyiké

nd 11 foghtb meg<laga<lá"<tn:il miuclen alkalommal jelentkeznek. é-: így a fognak iittöré--ét jelzik, minc)k a. 

h:Mrn'11t!". görc ... ök é.· a zájloh .• \ hu~meué ... t ilyenkor idege. jellegiiuek llcdnnílja . 
. Ja e obi A. ugyanc ... ak 1 G2-ben te1je<lehllf''· é ... a'l. össze..; iro1lahni adatokat benfoglaló örnílló 

mftwt a1lutt ki a fogzá .... ról, melyP.t alapo ... an é-. na"y n~szletezé..;,e} tárgynl, 1~ ... megcáfol minden fogzási 

11t•h•11 ... éget, melyPket ümilló~"llak. é · a logz:.isi folyamattól telje ... e11 fiiggt•tlenekuek ta1i. 
W hitt e .J. legnto} .... ú, ki a foghü" bemE>télé;')ének vétldm•=rr> kelt, moudván. hogy fogzásu;ll a 

l li 



rosz \Ísionyok ne111 .11111~·1rn u fö!4 nynmá:-a által N foglubra. mint inkábli az érzékPny fnge"inai Pllr·n
uyomál" által idhtPtnek Plil. 

~ t C' i n P. r J, 12-hen megjelent tunkij11yyéhe11 n fogr.ási hPtegségeket ;~ e ·oportr~i oi-;ltju. 1í. 111. 

heJybeliekre, áltnJáuosakrn. é'>J eg~ üttérzcti ,; sr.hnj)áqinkru. A ha,mené. t é .... köhijgé-it maj1l tovntPije<lé
~ieknek. majcl idege' ,·is zahajlá ·ialrnnk íi:ia fo: n hörkiilté ·ehf c·sn.knem kivPtf'l 11e1kiil n véri:>dénvf>k 
idege, báutalnrnzott. iígábo1 zármazta~ia, úgy ,zintén \Ísszahajl:í ·i báutnhuakuak tartja a ,·izelet turthat

lan. ágát é a htí!SY1"Pketlé .... t; több má:. fogzá~i helPgségr.k mí'gf„jtésél'I" i~ényhe \P ~ zi mé~ nz ngy éll"ttaui 
növekedését. az au!.(nlkór kez1letét. é. az elníla<..itá..; éi-.szf'r<.:é,ér. a fngzá i frlij,zak alatt. \" égrr- tígy nyilatc
kozik, ho"'.r két .... égkhül u-_rakrau éle látá.;; al kell hírni nz orvo·mak arra uézn„. ho~ry fngz:i" alkalm:h·al 
a lJeteg·é~eket he\.fPSPll f~lj<;JUPI"jf>. 

Y n , ... r 1 \. 1 lií-hrn :~-ik kiaclá~bau mécr Pl'Ö ... en v1~1li :i fo•tzií .... i hetP•"'•'U'ekr•f. (., n fo"z1í"t r.Jet-
...., e - - - - · 

tanira é.;; k6ro-.ra o ... it.1a !"l , 'z1•riute a neht->z fo<rz1í" kifol~ a ·.ti ré:·rdH•11 hclyhrli izgatott ... <hó lwtc~,i-:~ek. 

mint: fekelJP" .;;1.ajloh. nyalfol)•a-;. kiithárQ·a-takílr. mPly utóhhi a. Highmnr l1arlangra é · u1 nrrjfiratokm 
i Plte1jNl: ré,..ziut :lltal:íuos liineti heten· égek, mint has1111•1Jé;-.. csal:ínkütP~. lielwn. pnni~o. ina~ (1·rn h 
lac:tE>a). végre láz, rés:1.lrt~ ... és általános gör<'sök. \ 1oµ:rísi r:ínggiirc1'iik szerính• "'atry nyom n~\1\nl nwracl
nnk. ~agy gyakrau résllet.r-: hüclt! ... PkPt, lnrncsalsn1mt. ,;",f irliof:i ·mn t i. h:1g\'1U1k hátrn. söt Bf'?ll ritld1t 
kiizvi>tlenül hnlnllul 'é!!ZÖ<lnek 

\ -ogel ez1>n mlrnk~iu a ~~·prrnf'k~ró~yá zok ré..;zéröl IUl.!.Q' nwg1löhheué. ,p) togniltntntt. é" me!!
cáfolásnrn ki.iliinibrn P n 1it1. P r dllnlkozott, ki már akkor (1 . 7.t.) :~:; éve'\ i~en Pllerj„clt g;yakcirlatán. 
hivatkoz'l"a mindi>11 P.~)°P.' foqz:ísi hetPg ... éget. mint u tudnm:íuy mai állásával ö:- z1· 11rm Íl~rlwtéit >i ... za
ntasít, é :;aj;ít üuáll1í kcír-ok:ira ' '<'Zet \l"sza, mou1ldn. hogy • min da l<für, mi!? ·t fog;d..;i hPtP!.!'P!.! a kc.irt.an 
kiirébt;l <'µ;é ... tcu ki nem kii ... zühiilt1•tik. az a gyPrmek életén" 111.fay • mimli~ vc ,e1ye.-. }r .... 1. az :íltal. lio!.!r 
töbh beteg,f>g orYosilu~ k1•llö irlöhen llPlll gyógykrzeltPh"é11 ..... znmoní kimPUf'tPt ve"z frl." 

A fogz~í,rál 111t>g.iPlP11t legntol e) önáll<í mii t n ltnmmal F l f' is 'hm a u 1 fr-é ( 1 77). ~s a 
.Klinik iler P.i.liatrik- má .... ndik füzetét ft».,zj, melylwn ,.,z„r1.1! az irndalmi ailntok kirnnnlti-.. f~} .... nrolá .... a 
után (melyből n tt•l orolt a latok ré zben áh-élPttek) kit.inti ..,.z:ikaYatotf«i'Í!:~!.{al P" rel\t> .... n'sY.lrtezP, sr>l í1:ia 
le Cl fogak keletkl17.c'sén• t>..; foilőile érc vnnafünz1í l(•g1íj11hh. (., :i jr>JPn}l'g ált•1lri'uos Plis111P.ré"hl'll rJ..:z<"·:ült, 
legjPl1 t-Pli11 '.'i7.aklrki11!l'iyek 11eiell:'ivel pnrosnlt ijuúl16 yjz g{ilntniunk l'l't->1lmé11.' ét: fl')te~<'ti. élt>t- .... kór
hourta11i alapokon lllPLJ,\"t 1.1ttí fju, és :o;aját gyukorlal 1íh6l Yl"f t 11 dalok lm! ki hÖ'\'Íti azo11 ht!.\ h0 l i é-. :íll a lánns 
hPtPgsé~E>kPt va~~ n•nclt•ll 'tH! tüneteket. m~l.n·k a fejfo~ak 1íttfüé,11 n]knlm:frnl e..:zl"lt,•tui szoktak; 
uagyohh kite1Je1lé lll'll Mr!.!yaljn az nu~olkórl. mel ar. Plkés1•tl fo~z.í ..;11ak „z~Tiute r~\ t->1liili okr\t k~peú. 
~~ZPU c ... rrnthántnlomm youath-07.ólag s1.Prz<) küliiulwn 11ufr PH'kPn ái ~yi1,iWtt houl'taui ~ ... gór1' siivi a tln

tQknt. A l'oüziíssal szervp, iis zefiiµ:rré l,e. oki "i"znuyhn f'!J;\"P lill e· ak némt>ly ..,z:íjilrheli hánta1mat ,._.,z 
ft~l. mí~ a töl1hi l11•lylH•li, és lf'giuk:íhh áHaláuos h;iutnln1nkat (t~1l:ín n ha-..nlPné:- ki'\'1>tel1frel) iináll1íkirnk. r.., 
n fogz;Ís IUPlh•tl nuí-. okokból Wrténeh• .... en jele11lPY<iknl:lk ;íllít. 

,\ fr·l~orolt li>rtén<'lmi a1latok tehiít kiiY tk<'1.ii f1•h'il:igosílnst n.rüjtauak: 
1. .\ foguk h1111c·- cs f11jlö11tfata11i ti:-;zon.' ainíl az m·,·o. l)]owk Pg"é:-r.en }'~ u .... t a 1· h i n-: i ~ (1 :"lll:-j) 

nem -voli l1PIYE'~ f'oµ;almnk, 1laciira :1nnnk, hog.' m1fr lhppncrnh•, 11 fogak fojlödé.;;l:'rol 1\l~llli lwhf' 1"m11· ·
tekkd hirt 

~- A f'og1.1Í1' h·lj1• hc'lt".it"1, ödé~t:· rlölt a hctr.g:-.t•~ek. ma11li1em lnYelel 11tilkül c•g-us1.1•11 17 -Pl-i~ 
<B un o H) a m•hL•z l'ogz1ís11;1k lnd1dtak li •: n.1.crn híl. killö11ö:-;ehhr11 lwdig n nrn1t s1,1tz,1ll 1•lejété)} e nkn~m 
a lr.

0
0'küzrl!'hhi iclö1tr n nrliéz fogozÚ5l, mint iiuulló lic•f etYséu· ft·l~tt in·~11 1•lL'11k é. •....,•"\':lk1·n11 elkt-~en•1h•tt ,·ita 

• 1 ... „ ci .... ~ „ 

folyt lt:> az nrmsi irodnlomlm11, m~l~·h<'n nz urrn~ol ... l1•gjPh•:slij<'i Htt~k rt'szt; azoulll\11 a }t>Qti.j11hh idöig 
ar:ínylng igi>11 kc•\1•s<·11 íi1~\ték r>] hnt:irozotlu11 1•s foltéth•niil n l'ugz1\ i heteg. l'gcket; elll·11k1•zillt>~ n na
g~ ohli rf sz hívf' m1u·.1tll a n :gj lau1111k. 1egföh•hh ,, bo1w- é .... Plefülll, neml.i.lfü1heu :i k,íd1011\'lnn 111\g"\ ohli 
és ll<l~ynhh t'ejlö1l1:s,~n•l, mm1l tulih 1•s töhh eouc•essiul,ut tPtf 11k, a tii~zú:si ht>l.ct1;sc~~k sor.1hdl - kiv.ilt az 
an !.!. ol k1ir ,ia.v:í rn - mtmel,\ t•kc•t k 1 hngrní11. 

:t \rnu l\P.r1lé ... t i11Ptöl1•g. lrn~\ a iog·ak 1itWr1•:-1' miul l,ln·uk mi UH~1lou ht11.za l1>tn• a h1•lt•gsl·ge

ket :.i a Hl 11 tl'l• 1•lc•itöl l11g,·a killiiJ1iist•11 k ~l ir.i11.dm11 (l:\znllak 11tt•g. \z 1•gyik n•gihh lll~Z1•t ,zl1riul a me-
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l'lmni-.:11...: habí 11.1k rndatt.1k h•• 11 ... oJ,fl'l.-. ht>teg-..1·g •k: mí~ a m1i:-.1k ké-.c'i l1l1i 111•Zf'tet rnll<Ík a fogz;i-..i lwte~
..... ~cht i<h~ge-.. v!-. zn hajl:i""'i alapon ldre,iiif t1~knek cl1•dar1ilt;ík. 

L ~lintáu a fogza:-.i l'olvnmntuak liPtn1lcltt lieteg .... egPk legnagyol1h \'PSZ1•11Pk }P.kiizclé:-f' 1•],-c'j sor
lnlll .t tenné--zet.töl Yiimtntt. mint:ín a~. 1.11·,11,ok részéről meg az c•lkésve f'ogn11athn ,·etl gyó!!vlwavatkozas 
j, lt'!.! t(i\1 h--ZlÍl' fr,lll,\ tévt.>..;ztctt, nz éh•t eréit •tyor.'a u fclcm1;..;ztíj (\'én él f' lek) rnlt : a UPhéz fogz11srúl i b•vf' 
t.innak ... z 1ímt~lnn gycrmekéll•t ec:ett .íltlmat11l: <le nz 1~l1•th„11mara1ltaknak ic: liizouy1irn. még jó n{~z1· 

okni•r ... ín}ó1lött. ,.,w,· tf11e11 ,-.t::•''Z eleteri• m·omorékk:i lett a fogi',iÍ' alatti lwtPg:;1~~ek 1•lhanvncrol1hn, :tvncrv e ~. ... .._: . !""\ ~ 

lwl ·t„Jeu kezeJé,,~ miart. 

Jlit~lött azon k1:nlt>-. Utrg~ aln 'H ba h1 e .... :itkozn:íru . \' .1.1 J " n m 1• g „ 11 g 1• cl h 1• t ii - e . y a gy i .... 
ii , z e e") 1• Z ti• t h 1• r Ü-f• a t \1 1l o Ul :Í 11 y j el e 1l :Í 11 á .., p 0 ll f j iÍ Y a} a f 11 rr 7. n 'Í f 0 1,\'a111 a t ll a k 

o l ,, a t t• ll t' (' l Y é t e l t•. h 11 g Y a 'I. lll i 11 t ii u <l 11 ó k ó r - o k h a t á 1· n z n t t ü u :í 11 ó h e t e rr >1 ,; « r>-
.i • 0 0 

k ,. t t <Í 111 a · t : é :-:. ha i g P 11. m ,. 1 y l' k azon h P te g"' t; gr. k? l!llgell.ii'J;: meg igen liszt Pit ii:.i;yf't~l 

111-.1k. hogy .1 fogak fejlüdé én• \'1111atkozó mai i ... 111i>retekct r(i,·ideu 1.rnilékiiklw ll•lti+-sit. cm. 

\ lnguk ll'gelsö 11yomaivnl 111;ír a h lhete-= urngzam;í} tn.l11lkozuuk: .L 111idon azok az ;íllc ·ontok 
slclt·it hekd(i tfön(itt, va-..tng fPlh:imlHH (K iJ 11 i k P r fog:-ánc.l) a 'tjtek1wk t'üggöle•Te-., majcl .;;arló a.l.1k1í 
lefol • sülredt"·e :Ht.11 a t.i1,h1irt ,.a zih·"tdw11 urntntknznak. 

• J 

Ezen ny1íj1 v.tUyok falait lüggclyt'!". ke ... keuy :-e.1tek k1:pczik. míg heu11ék11k apró. kerektletl '"jti•k
b11l - z u m lt u e e' i r - alJ. Az 1illka l oc::; ekkor még porcl.Hjl iíll. 1l" kiil„ü olrlal:í 11 lllitl' Iá tlmt1ik e~) e-.. 
1•l"o c,011tlewezkek. .\ c-.1 1110,..01\ií ch'h1•hulatl:í ... ;íval é-. az ;lllkapoc ... növck1•1lé cwl a J.i-.„,mkéut mJln~bbre 
.• mlll foglömlöc'k ket a c ... oui.trí Ynlt :m",outok. mintt•gy ma~uklm kel1clezik. Ott. hol k,· ... öl,li a fcig
,1.e111olc-..11ek l,ell fcjlötluie, n fogc ... ir nl,..1í \'ég~-rel kezd ki--zt;l"''•dui. :, így elök,:,zíteni a zománcot. Ewn 
t•l1ikc .... ntc i ti1lymnatok 11üí11 \'t:"zi l,1•zdr.tét m:tgiíuak a fug ... zelllm •-.11ck (papilla) képzöd1=:-e. meh- ,1wt<lll 
n1i\ c!-e,lre n zutu.Ílll' al.;;<Í I.1pja fct.: 11) 1111ut1. é' azt 'apka alakkal \'a:-t:1go11 lietnknrja . 

. \.z 1illc::-:ontuk :szcleilwu 11 l1•1•wlö l~ifugakat tömliic .... kcklie z:írn\. már a t-ik hú1iaphau le\"éi 111;1g

zn1 ual l ... i lel 1•t '1•n11i: a tGmlüc„kr· .tlapjáhól 1•melkctlik ki a fog-.zem(l\cs. rnelyhöl azt.ín n fogállonuiuy 

( clr•nt i11) tog k~pz.útini, é-- pc1lig l ·gelö ·ziir a kurona. ~\ Ulitl' tük ~lct1• .... p11 kifej)1;lHitt fognál rzeu fog
sZPlllÜk-.ul'k egy n=~ze miui t'ugpcp (pulpa) vi"zawarad. 

~lielüu a fogc--ir kepzöt\1• •• lwf1·jez<'jd11~k. a z01uá11e kvl' ... :Íuya a fngtiimlör-..kc falcíuak lmj:ílko
du,a iiltal auuyira ö-.-:ze ... zorittat:ik. hogy vécrn• a zom<Ín · a , ·djiiri fülh:írutúl tnk.:}ete-..en elnila-.ztatik; 
.t~.onhau miclött l'Ze11 eh 1íla-.1.t:í, lu•fojcz' 1• lenne. a ti !!1:ími léchül az álln11dú foµak \:'irái leníln-.ztatnnk. 

ha ... oulo ruó1lou. mi11t elöbh .L tl•Ji 1~.drn:íl történt (!\. u l lik e r.) 

g 'leriur lf>h,it clZ allnucló iognk 1ii i\e11ti11c .... Jl"hól, tlP :\ tejfogak ZOUl:tncáhúl nyernék kiképzÖclé

"iikt>t. l\í.i1liker ·tPll 11ezcté11ek 1mgf•lelöl ·~ nuír az Zi-tlik hdnaphau le\ ö magzatnál a tejfogak l'-siníi 
1t•l1•Lt rnlalhatni t'~n)P. ü-.111yua11 1·lhcljt.'z1·1t 1íj tömlöc..,kéket. mcl)t'k az :íllaml6 fogak t>l ö elem1=t z:írják 
mag11kli:1 . ..;„ kt= ... tiliL miucliukrílih l'il!.;i:gúlege..; :illü .... t nyerve. h<ltrn. és ]„ft.)1: nyomulnak. 

.\ fogak meg..,úhínlnl1í„a. tnlujtloukepeui elme;.,zp,edé ... e a <lentiu~-.ir heg,' en \ t>:-;zi ke1.cletét egy 
vagy tóhh pouton: közntlen .L zománc ahtt, · mialatt ,\ r ... onto~odá ... lap111ente.;en elörehalad. az elme
:-zPwllett rdeg foliilr1jl az oldalakra h~1jPdrn mintP.gy 11enöYi •l tleutinc:--irt. 1így hogy minHl lejehh te1:je<l 
ezen folyamat, auu:íl 1d~ehb térn• ,zorítkozik a dentiuhpzúdé-.. 

\ zomiiuc hat~irától (uyak) lefelé elei11te "'ékou:, dc lefelé a gyük·=rlien mimlink;ibh rn. tagadó 
c-.untn.:.tP.!! rnkó1lik le a fntrakra. ruely kemém· .... égre 1"óya} möafüti:a <ill a zomáucnak t! · dentiunek, é$ n 

'"""" 0 ..... ... ~ 

fogtömHic-..h al ·1í n·„zt"nek (mely kt':-Öbb a fog e onthárty;íjának ,zerept!,·el hír) terménye. s a gyökér 
kérgéu~k (cement) --zokott ne' PZt••tni. 

~\ fogak fejlö<lé~c teluit olyan. hogy a nüvekedé-. bizonyo-. -.zakábnu lll"g csak a kon)Ufl li:teúk 

gyökerek é~ CE>llll'nt n~lkiil : ezen iclöb1• e ... ik a fogak ::.zéle, ... t.;gLeui tPrjedé,.:e, míg a ho,,ziránybani növe
lli'" 
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lccdé csak késöhh a korou:ík fejlődé. ének tökélete hefejt''lÖclése után >f>"ZÍ kezdetét üj tleutintöruegkép

;.:Ödé~sel a gyökerek fele. 
A 7.0mánc 1egfel. ö ré z.ét a rendkívüli keméuységü, de vékouy hártya, K ö 11 ike r znnwnc

bártyája képezi. 

j!iuhin a fogak el ötlleges kiké11Zödé~e befpjezödött, a magzatkor utol„ó szakúhau a te-rmé .... zPt 
még igen él<'nk tevékenységet feit ki ttgy a fog_alr al ak.i~inak kikerPkítéséhen, mini kiilönli en az állr-.011-
tok kellő meg zihírdításában é · i.domítás~íbau. !gy a rrudes fejlődésű t1jszü.liittnél nHír elme 'zesedve hilál 
,iuk a met zőfogakat, és pedig töke1etesehhen a köépsőkuél, mint a z~lsökne1; n. szcmfogaknál 111e~ké

ve1.ödvék a hegyek, núg az cl ö örlöfogalmál a koronák l'ele rest.e ; a lllasotlik őrlöfogaknál Tom e 
szerint a. lrnpos részek gyürü alaba megmeszesedtek, cllcnhen a koronák közép ü részei még llf>lU . • \ 

fogsejtek mc1ysége éptlu elég -éges a fejlöué ·nek irnlnlt fogak befogadására. t\ köz1~psö metszőfogak st>jt
j ei belől táp;a:-;ahhuk, mint kiil. ö nyilásnkról fel lehel 1w ve1mi. Az ~mcsontok adu yhtg nH~g igeu nlacso
uyak, illetőleg keskenyek és rövidek : azok növekedé~e a sznletés utáni hónapok alatt f<'Hiiuö, és nwcl ... r
nyujtványi 1·ésiök a fogak átLüré e n.1kalmáva1 lényeges éleLtani n]n.k-megviíltozáson JUC'gy fÍL. P gyauis ri 

mell. ti magasahh fog ejtek, meJ,,-ek acltlig gyor ahhan fejlődtek, mint a hát ók, felsúvóclá~ állal alac"o
uy abhnk le znek. mialatt a h:ítráhh levők gyorsabb uövekedé nek indul uak, megnagyobhounak. Ezen fel
szfródás fol.\ táu a kózcpső metszöfogak részben a fog„ejten kíviil jutnak, eg,ridejüleg kis é előre> u~ o
mulnak. Tiyeukor a fogak eh'ewleződé e {:t Tom e s iíltnl 9 hónapos gver eknél leírLnál kétségkívül némi 
angolkóro fejlötlé i. 'olt j elen) még többé ke,ésbé :.zahál_vtalan, mennyiben n. köiép~ő met~zöforrak 

kül.;Ö sze1ei a. külső met~zöfo.~ak melhö ol1lalain feküsznek, míg a külső met zöf'ocrak még a sr.emfo~ak 

lllögütt foglalnak helyet 
Az Plséi fogak :íttöré:-iekor az úllaudó fogak ,~,i}uszfalak iLltnl mát· telje en elknlünítvtik a tej fogaktól. 
A felső te.1fogak azou se.itjei, melyek előbb a szemürök fenekéig értek, mo L már azoktól a High

mor-fole harla.ug által Vfila 7.tvák el; de még feltilnöhh az nhk változás ú növekf'clés a fogzá8 hekéis7.Öu
tésével az ~mka1)ocsnál; nevezete eu a mellső középső rész körülheliil 1 ~''-et (T om e s) niivekeclvéu, n.1. íz 
jelentékenyen nagyobbodott; míg a ké öbhi idöhen az állkapoC's ho szirán,rh1111 h1íLml'cl<~ uö. 

Teluít a g,' ei·mekek világrajö-vetele ut.in :i f'ejlödéshr.>ui föföteve1rnu)'~ég az n llc·~ouLokm Psik; 
ezek kellő elöké~zítése ;í1tal azután meg van adva il kcdYezö feltétc>l u fogak «iitlörésének. 

A fogakat betakaró lág,rrészek, tehát azok, mel~·ekel az :íttör é.;hen le\"Ö fo'5akuak - mint mon-
1laui ·toká:s - kel'C$ztU] kell szakgatui, kö-vetkezc'.ik: a) n zomáuC'ot hrtakaró fogtföulö, h) :.11. inylní , és 
e) a ·zájüri uy:.íkhárt~ a, 11lefre annak fölháuri rétcgt>. 

E teu léíg\r~szek közül kétsegkfrU] lcgerösehh a sziimo véredéu.v-nyel átszött inyhüs, c"akl10gy 
az áttöré i l'olynma.t lassan halad előre. é~ abból áll, hogy a liíg\ résiiek épeu \l~r fel.·ti\fóduak, mint már 
elöbh a fogsl'jt falainak fel (i l't'. zei.röl érintettük, ügy hogy n tökéletes kifejlődést ért, é~ kellőleg kinőtt 

fog teljesen t•lettaui folyamat mellett fedölékeit lassauként eh esz ti. moudh·1tni felső rcsién lemeztl'lenít
tetik. T o m <'s es mások szerint a lágyrészek leküzclést~n kfrül az :íttörésLeu levő fognak még Pit\ rnnsik, 
é · 1)e<lig ·zeriutiik .11 l~·osabl1 akadály állana tltjábau, neve1.etesen az, bog,\' a fogsejtek felső uyfl:i ai 
szükehhek léYt:in az ürfögalokna1. az.oknak a fogn,k előre nyomulásakor tennészete·en ki kell t~gíttat1ú. 
T omes ·zerint főleg ezen mozzanat lenne u.z, mi <t fogak átWréseit fájdalma-;sá teszi. E.i:en fölvetelt azon
ban határozottan tagacl,111 F 1 e is eh ma u u, 1.i zámo houctani k észítméuyckeu mcgg_\ őziitlölt a1-ról, 
hog.> ; L fog·ejtek nyíhísai miuden lf'kintethen elég tuga ·ak n.rra, hog_y a..wkou a fogak akachíl,\ nélkül elört: 
11yomulha ·sanak: miért 1s a fogz;h:n;íl még a f:ij1lalom n.rih áunhísát is két égbe vou,1n. 

I. merete<>. mil:'zerint rende::. testrejlőclés és egé~:i: t•g mellett a fogak megjeleué::.e a szájürhen 
hizouyo orrcndet, u:;oportoukénti é· irlösza.konkénti ~ittöréo;f "zokott hetartani, mit azüin á1f ala1Loss<íg
hnn rendes fogzásnak 11eYe1ünk. Awnban alig szüksége~ 1:riute11uu. miszerint ezeu. tl.. 11. rendes fogzás a 
tapasztalásLc.>1 levont stahstikni auatoha rnn ha.. iro1.Ya, és így, ha nem minden uemwtnek is, c1e hiio
ny;ira mindt>n fojuak megvau suját fogza-:i tatistik:íja, melyhöl folyólag - kiilöuö. en a kona 11éz1'e, 

melyhen a~ Pg~·es wg-c .... oportok megjelenuek azt tartja re11ues fo~zá<-i eyclu. nak, me15 az adatok na-



'"".!\ ohh aním z1ÍmiÍllak me•rlel1•1. Í!!y h1•hizo11yi'tott téuy. miszerint a római fajhúl ereclö egészségP' ~yr>r
u;eknél az ;bő fogak egy hónappal i>lühh jelennek me~, vag_vi-. n fogzá-. rlöhh irnlnl meg, rniut a nénH't 
p ... angol fajhól ,zármazottnkunl. 

J )p nem egp'iliil a faj. haw•m az t~~hajlat. testalkat. áltnl:ínu" bípl:llkoz:ís sth. i-. lény<:ge:-. l)('f11-

lnÍ<l.;a] \'auuak a fo~ak áttöré ... t~nek gynr-.ít:ís:ira vag·~ kesleltetésén'. .\ twmm·k azoul,au nincs kinmlul
l;nl«J liefolyaba a ro;zrí-.ra. Haz;ínkhau az C'rötelje. fejlöclé:-.ii. rendes. termp:;;zcte-. hiphllékkal tartott egé"i'

(.!.!e ... gven11Pk1·kuél a fogz;is rcnclfseu <i li-ik hóuap eltclté\"el \"e zi lw~dl'tél. és az i) ·.;;ze~ tejfogak nwg
jl•li·ué-.„ n -.z:íjiirb1•n a ~:!-:.! l hónnpok mültiirnl he \"élll fejezö1lw: é:- pC'dig kövelkezö sorrendben: l. n 

· " 1 • " ' l '' k .. • " I' 1 " t "1· k .... f' 1 „ 1 ·· 1 " l "1 k ·1 l • k ·· 1 " kii:.-:1·p„o a "tJ met..;zufoga \, - · a ·ozt•p!'n 1• 'o me szo oga -•. ). a ,. -.o \11 :-n mc szo oga • "i. az a :-o ·u ... o 

met·w'ifo~ak. Ezen nyoll' ds<i fog :íltiiré„<' a ll-1 ~ hónapok alatt uwg,,· \'éghez: eltéré-.t. ha t. i. het1•!!-.é0 · 

kfod>1· JH'lll jfüt. ritkán é.-zlPlii11k. miul nl,rnu még leggyakrahhau eWj1i a kiilsö metszöfo~ak mPgc. Prt:rn
désl' 1n-ng\ (i-.:-zt.>za"arodá,a .• \z P!.:!Y''~ ··~oportok között rencle t'n ]P.gkc•wsehh ~ ;{ hete· szünetelt~' :--1.11-

kntt lf•nui ~ kiiliiuii:-;eu a közép-.ö 11::; ki\l-.(j met..1.fogak cittüré t' közt a szi.ind cg~· <'gé'z hónn.pot, söt tiih
lwl is kif P.:;1.. A metszőfogak nt;in 1'1rnd1•:..cn rnl.1mivel hos..;zahb1 minlt>gy ()-, hete-. pansn Plteltével llll•g

i111lul. a il. l' ·oportheli, mg~ is ar. <'lsí) örlöfogak nttöresi prol·P-.susa. nwly n leqti.ihh zör mind a n~~~· 

fo1r1·n P•f\'f'lllPte„wn l>s Cl>"yidöhen kihal. A lel1'ps hefeirziidés hos ·zn.bli idői, lwteket, söt a legtöbb. tör tiár 
0 .-. ~- . .. .._, 

h1)11111l<lt ve..;z iO"t:nvhe, tig!Y. hou·\ a rn1ult•s fo~z;í:-.ü "Termckek wwv n•sr.P renclrseu eléri a. lli-ik hó11a1111t. 0 • . • ry. """'IJ 

mire 11 ls1'i 11ég'' zápfov;ukaL nwgkapfiik. Kisehh <'ltérések. mint egy z:íplug C'löhh attörése a má ·iknál. sí)t, 

ol kor 11chauy napi l:íts'lólago::; pansa. nz 1•gr csoportot te'\Ö lll·g~ fou; átWn•-.e .tlatt töhhször elötunl11l 
u~yun. 1le a le!,!tölihször mé•ti-. mind a ll•~gy 1 lsö örlMo~ egy iilcibc>u kl'Z<li meg áttöré i munkájnt. t~ ... h
Yés itlökUléi11b~é1me) ,,, i<le1·iile•I' 'éu·n.i is l1e KG' etkezö ti. cso11ort a né,,,. :O:'ll'lllfoct. melyek az. elöhhi :>O o. • r. r-t -„ ~ 

1•soporlrn ki)v1>tk1•1.elt 1 11 . .ic'if ol) kor ' heh ,..ziineteh> · ut:íu r"'udr>s 'i~zonyok kiiz<1tt a legtöbh-.zör .;;iiu-
! 1~11 l'g\ i<l<jhen i111lulnak :íttifré-.11ek1 dP tcw1ílihrn a fojlocl · ·hen egy"ulö lépést nem tartanak. miért j, n 
•t lho~ legtöbb ziir egycukéul. uzo11h.u1 hnt:íro:wtt :--orreucll'L lie nem tartva érkPznek meg .\. 1 ~-clik húuap 
,.,;,,.é\1·1, tl'"liilebli méu· a :!O-ik r:ía l:ísiivul a rt.!uile-. fcw1.ásl1 o"\'trmekek szemi" »akka1 elláha lé\"én. lPesik l"? o ~ n 0„1 n 

ziilt1k t-.ZÍ\ ériil nzou nehéz kii. nwly őket a bagyornányol:i szemfogak áttörési \c>szél\ essége miatt nag~· 
agg-01lnlom képéhcn oly hns:-.1.\t iil1111 :íl uyngfalauította: pedig telje!"Pll alap 11élkiil. mert c•zcn fogakn:il 
HZ :íltiirési folyamat nr,ínylag kcvé:-.lié s1ílyos, miut a :->Zt;les kororní.ití örlöl'ogalmál: mert a f0gzási l'C>l~ZÍY<Í

' hí si lnl ramaL épen úgy mint a tiihhi fognkrníl c-.nk a Iá~(,. rt~ zekn~ :-.zorít koz1k: mert n. szemfogak -.r,:i mára 
n·nilc' l't•jlörlé:-.il gr< nuekPlmél mindig „}ég hely mara1l fenn a kii.l. ö metsző l~S el. ö örlöfogak közfüt: 
lllPrt végr • cz.011 tejfogaknak ~1>111mi közl\k a lli!~hmor-féle harlanggal, rn~y épen n szemüreggPl, miut azt 
rég1>ltlw11 liittek. .;„ kidlt f'Zl'll okliúl a. zemfogakhoz miudenféle aggodalmat t:lpl:íló halbii>clelrneket fiizb·k. 

A 1 ·,ifugak IUL·~jPle11<~ .... t• ut:fo 11Ph1íny heti (6-,' hét) ~ziinet után vé•„re mPgiuclul a i. n•nport: a 
11uí oilik J nrllitog áttlirJ ... 11; nzo11lm11 nz áttfüé ... i folyamat ezeu csoporthr•li fogaknál !<em halait elön• oly 
c·~yl'11J„!.(' ... Pu mint uz. el-.1'i -1 z.upf'o•rmil. ha1wm a fo!!ak ügy, mint a :,;Zl•mfr1gakmil érintettem, ink:íhh 
"!!Yt'llk(.nt. i}p l1izonyo-. mcg.-znliotl , orrcndc•t he nem tartn1, \':t!.!}' lr.gfoljc•hh 1·gy iclöheu kett<i-kettö 
j1·l1•1111 1k 111eg. é ilyenkor i mét fiil1huyin· kiilönhüzö níltakoz:í-.sal. hol min1lkeltö egy oldalon alcil YagT 
feliil. hol p<'r1i~ kPn"•Zti;1.i"ichn pgy i'l'l ... íi és alsó sf h Az <ittöré ... i fol rmnat tcrmészPteseu ezeu fn~ll kuál j, 

l1•gal1íl1l1 n11uyi ttlől ve z igén)"lll', mini uz rl.;1i négy z~ípfognál; aioulmn <'1,ekuél n lwlrhrli crzP]n•11y-:ég 
m:il' 1wm annyira -.zcmheiitlő. mi tGlih. a m·ír értclm""'ié lcU u·yprnwkt•k le•»aláhh az <íttörési tolrnma{ . ~ ~ . 
t•I. ci szakúha11 föida.lomról uli!! rmnaszkodnak, minek marr\ anizata ahhau van, horrv c>zeu hat"ó. áttiin~s1wk . ~· o. o. 
i111l11lt fogak szihird :\ll)agok níg:ís~írníl az c•löttiik le\Ö urnga ... alih fogak ;íltal mar Ye<h'c> \"amwk. 

J\ m:ísn1lik 1íletéY l'ltelt!~n•l tr>luit a n•nch•s fogzá,j folvama.t n~gp{ r~r. F'eltii11t'.ihh f•ltéré,...Pk a n•nr\c· ... 
t'o!!z:1 ... túl a lo•>'ak lllC<YJ°C)(•ué-.i i1l1·1·L~l'" Youatkozolacr, kiiliiuii-.en ]W<li<1' uz elsü fo 0 ·ak :ítWnfsét tPki11tw: 

~ - . ' !""") n ~ 

k 1) r a i 'a•q m e,, k é ... f' t t f o 11' z :i,.. u a k -.zoktak neYl'Ztetni: mÍ•t a re· 1111•~11 1• 11 e:-" f o ,„ z ~í... fcil1·g o. :""' ::> 0 _., ... 

az egye ... :íttiiréslif'n Jey{) fogc•soportokn:íl .ir>lentkezt'i Pltért.!seh.Te \"Ollatkozik . 
.1\ korai forrzá~. johhan mouclrn az t>l '1i metsző fo~ak nwgjelené-.l• a ö-ik hó1111pon innM1, szPrnl1„u 

n kt• ... ('ii l'ouz;í-..~al. arán\"lao- keYe:;elih ~ ... nacr\·ohlJ i"elentÖ..;émtcl <·sak akkor hír. ha a te ... t ij..,..;zes teil<i11r~ ... t> 
\.J • ,..., e. . o~ J 

11 i llt'' ii...;-.zhangiá .;)m u az Í!l1i elcitt i fng-:it löré„,el, ha a t'ogz:[... tiilihi .;zakni rP11tlP llenrsPk. 11wgkés<•tt •k. 

• 



• 

l:!ti 

Az 11lö előtti t<wza~uak eorik ritka variatiói;lt képeúk a v i 1<L1r r a h 11 z ott t n '"a k, lllP11'.'ekról ... okai 1r 
0 'n.J • ·' 0 0 J 0 

azt hitték. hogy r:sak ~zihnfelecti t'ngak gyakorlati érték nélkiiL nért e}hh·olítandukuak tarto1 t<ik már 
cl.lPl't is. mert a :t.0past, tehat a gyermek taplálko1,,1s;tt megne1wzítik. A természet n.en játéka még nmc 
egészen megfoJhe; az n·oclalmi Clllatokból e,.;ak llllU) i tűnik ki, hogy itt gyakran túlhajtott élettani folya
mattal "'m1 dnlgnnk, cle auuuk \ é~ ... ö oka még 11i1H·.· foltlerítvP: töbhször ~ik€'rült ki111ntatni az öriiklé"t 
1". :\hután eze11 'ilágra hozott iogak tejlöllí1ttség1 foka ki.ilön J,ijzÖ, miuhín azok valóban tejfogak. melyek 
e~~- -.zer gyijker uélkül. lazan iilnek a1, myhu · lmn. mn,..kor nzonltau K' öké rrel bírnak l'" ege zeu 11101:clít
hat1a.nok: eltárnhtá nk l1•brtelehli .1kl,or "ngeclhi>tíj m1'g. lu mozgi:lrnny:1ignk. Y.1gy ig1m ten1~ állá u k 
uiiatt a :,,zopá"L c"'a..kugya11 merruehez1tik: el1enl1P11 ha. az iuyhli 11,m P.}é~ sziláril1111 é.- a l'f'UtlP.-.. irányt 
legal:il1b is megkü:tebtö ~ílhi ·l1au találtatunk. erÖ:-.zaku~ elt:irolihísuk 1mír nért -.em aj1íulható. mert a 
kihuz<i~t e etleg eletve„zélyes ,·érzés i:- ki.h-etheti. mint iilenmatkozólag P eteket H i 11nr11. l\I. P P r i e r 
l 1 i 5 ) . .\la g i t o t { lti 711) é" m~í:ok é~zlrltek. 

Nekem ri ülöig li ~t ront e:-etbeu yolt ulkalnmm világra hozott fogat é z!Plhetui. :\liurlhárom 
g,renneknel eg,\-e1ry l,i t'ogac ka iilt at allkapoc-; iuyl11i:·«iha11 a J,özt>p ü metszöfouakuuk WL'~lelclöleg . 
• \..z lÍ.Jszüluttck közül kdlo har i(lüre ..,zilletett. de m111yiru gy„ngé11 "'oltak kifejlö<lve. hogy :-z11pni éppen 
nem 'oltak kép<'sck, :-. lllC tl!r éges tapl<ihis mellett a i-ik. illet.Ye a l:!-ik na.pou P)haltak .• \ 4.-il. napon 
elha.ltmíl a1, igeu kis fngacslrn az inyhtísból c.;ak uliU" rn1amit emelkeJelt ki, 1igy hugy i.uk;ihlt e u.k az 
UJjali tapiutn kor lehetett 1•rez11i. lllidön az 1í.i.í alatt hcly~ben elöre e-. hatra klinm·P.ll mozl-{•ltt. e 1u.ir a 

· IHll'lllullik uapuu rngy magatul kie-.ett, ragy - mi Yalósziuübh - ~tetés ki.izLi>u a kanállal kilükeLett. A. 
m:í ... o<l.ik gyermeknél m1ir elég zilánlau é~ megl •hetö--eu frmlén befelé 1illt a mintP1(' ~ mm. nagy ág\1 
togac ... k.1. Ez1: 11 gyermek a ki .... ~é gyeugéhl1 te talknhí anyáuak :J-ik gyermeke rnlt: az "l ·ö kettó kölii1 az 
eJ,..o -.zi11te11 igeu ::n euge kif{'jlö1lé.;. ·el iütt r-i1éÍhri·a. P.„ c: ... ak a lt~tet elL: a nuí odik akkor l houapo-. Yolt • 
a11•tolkur11' lejlötl~s el. rué~ l':-.ak -! fog•ra.l. A. -! na pnt •lt ,„y rmPk 40 ..;,- k<iriil len'.i :mya ma-.otlik 1~1:i~töl 
-.zuletett l:! é' n• az ntol ó U'yerllleke lt1Ín. Ehö f rj1 tői . ziinunzott két gyermeke 1•rötelje-.. e~' -.z'é!!t>". 
1wn.tkülö11 beu maga ur. ain a és 15 l'H' térj, i . \ lrnrma1lik gy"rmek :!O t•~e'-. l'rö é-.. egpsz:-t•ge ... llajka 
g,·errneke Yolt: a t~1g rcu<lP <ilhislrnn. ie~zeseu iilt az inyhú lia11, s u j1; fPjlő1l1hü, l'l'1ildje ... ~p·rmeket u 
'1.01rn„ba11 iui1 -.cm akn<l<íly1n.ta. Ezen °'\ t'rmeket, mintiíu falura dn1"ka ;Í•„bn ailat11tt. tühlht.Ür 1wm híttam. • ... ... 0 

.\ meg k ~:::e t 1 . é:. a:t. i>-.etek tiílny11mó sz:í11uíhn11 a 1·:-:011orlok1·a ncz.n~ j, renJellene ... „~g-et 
mutató fogzá .tln11j;ít miutlig 11lyan 11kl1au talulja. mely az c•rc:-.z "z~r' ezt'tet. killünii. eu p1•di~ n. c ... ont
r,..flll-.zert ii•jlödt•„éuen éri11ti. a taphilkoz;Í"t merrak.l-..ztja: tPhrit n1hhli k1)ro ... tt-rmé-.zctn: ezért e re 
k~ oLh. uz egy'" fogz;i i liet~g. egek fejregeté,.. ·ni:l m~•.t rc€:-.zl1•t1•"ebl1cn ,i-.-..zatérek. 

'fil'zwlt zakülé-. ~ .\. logak tcjh.ide,er<' •' <Íttöré--t:ir> rnnatko1.ólag elmoudottak egy.-zer ... mind 
hat.írozott felt>lc 1 et ny11jtauak az <fltalam felvetett l'l:-.ö k~nh~„l'P, uey-ezete,..eu arra, hogy a fogak fejlőd '•
uek nt11} ... <í, vagyi <íttiirési ré-.ze enuuikép em tekilllhetö koro-.. tenné--:r.etiinek: lt·hát olyannak. 1uel)· 
eg) magábnu ulllílló, azaz oly 11etegsegnek legyeu :-1.liló és fonutnrtu oka, mdy beteg egek nznhin i)uulló, 
aiaz határozol t é.; külónll•ge kórjelek nlrnl nugnkat meu·kiilii11hd1.tes:-;ék. :s így mi111le11 111á" hete~~ gtöl 
foiJ,mPrhPtt•k l1>g) euek . 

.ú. ha ml"Ígi eze11, K öl lik el'. ·w 1l 1 dl'} "r jf a g i t 11 l, U u h i n t'" tól1h 1111\, igen jelt~--eknek 
i-.llJert f's altaláuo„ tekint él) C'kuek tartott elett1111i taunrok nltnl n. l~gki. ebl1 reszletckig ;lt~aunlnrn 1n llZOtt 

fr, zhangw \" qemenye>ik iiltal mcg<Hlapított és többé il11 tehs :)znktekmtelvck :iltnl már kcbeg-ht> -.clll 
vout - mert nem i" \'Ouhntó - tiszhfo élt"tlaui foly.uuutnt k11pt•z1) fogz.l 1 kuyuyd :-.:1.cmhe11 .i g,r<tkorl1) 
on·11,11k (föleg a ri~hl1 i ... kol.1húl kikeriilt. kün~t krzé-,kPpen t!!:P etem.i tanulm.íu ·aikat jogo,a.u ,z:irub•l Ut>111 

\eh1·tü újaJ,J, g}1•rmekgylíg.r1i,zati i--meretek 1wlknl Lefejezett, e· ink:íhb nz aHnl.111os gyog~g.rakorhH 
te1·é11 n11ikiidö) n• t.éri.íl a l'ogiasi loly.1mulhu;r. k<itiitt, l'" l'..,up:in nz eveaelle:s tftpn ztnlati hu~) nlU.lll) okon 
D) ugvó :-znmo" heteg:-.égekuek mai uapo11 i,.. Rllll.) i p.1rtoloi. hnzgu :w zolói. licu"ö u1e~g_' t'.iz&llés su~allta 
lelke-: baratai \'all1t:1k: re 'Zt'mrl>l i<lű J, alka}nlll-.ZPrtllll'k \'cltem Öuók eJött •zen, rlZ t•~és:l eillheriségr 
nt!1. "'"' Pg) •lta hí.1 mn. füleg pPcl1g ltai 111ka t illető le~ r"udkwi1l fo nto.o; t.1rgyrul llelu l· ... u p1ín ·rtekezni, ltnnem 



' 

1.,-_, 

~1 i:írg ·al. illet \"l' 11 fog1.íslmz l,iitiif 1 'Z:Í11111s l "'t1·~sL:!..(1•f én l1·11rl1·~"" t11l'glll'81.1:1,: , 1111 l-{\ ifuhí alií l11w 1ít1111i. 

é~ íg,' azok illt•h•k1•sségP, léf.i11g11 lr!Pff \'1d:d11íra h11z1í 11 klin11 is p1il1·1í1 liirni, 111111yival i. !'lir~ij „J,)11·11. 111„1·1 

111·kPm IH'H"Ö mp11·gyfr1.ii1lé 1·m 11 1., hogy h11z1í11kl11111 az 1í. 11. fo~z1ísi ~.\1•r 1111·kl11•h•gi.;úw·I. g-111111f:tl111111ll1a11ya
""'lrísa Í"'l'll 11ao'\ ' 111ér lt:k li r. 11 l1ClZ'/.1ÍJ

0

IÍl'll l 11 !.!' ''l'l' ll H~ln•k t'~11k111•111 111íntllu1111I 11:1!,!\' l11da111\r) :í•r:í1111k léfr1•l10-r.'\ n :-i. • . . . .J ... „„ ~ 

·1.:Í.'l:í hnz. L1ts ... nk trli:it, nl<' I)' l ll' l 1•g-t~g1•k, azll't k1ir11s l ii11cf rk azok. 1111•]\ Phf 11 f'og11í. l':d l1•gi11loí1ili iis zP-

fli•ttl'f'shl', 111,i ,·i:-z01n h:1 ... zokt11k hozni. 
l:'l~ . 

1:;, itt t:íjekn1ii" \'1:g1•f f Pliisziir is t'Pll'mlíf1•1ulij111·k turf 11111 111.011 1 i1111·l1•k l'1•l 11r11l rís:i l. 11111.' „k 111111' 

a le~nfo,ilil1 iclél óta kal11t1Z(1ll:ík ll t'11g11k 1ítlfü1:, é111•k 111r>gi111l11l1í:;;lf ··~y:ífld:íha11: \:tg~i~ a l'oguk f1~jlfüJ,: 1·-

1wk a :w11 11t11l=-1í :-la1li1m11ít. mi1lü11 u foguk l'l·Jf'„11• tcílnlva, a f'11•rl111s si-.il.i"i a l11g11k lll'gyf' l'iiliitt p:írl1111111110.., 
kiil„~1•khl' ... 'l.1•tl1i1h1t·k. mint l'gy h:írty1ív1í alnkulnak. mely1 11t. 1:.., ar. azt t11k1ll'cÍ i.djiiri tal,htírty:in fÍI a1.11l 111 
11 m111· mi111l 11111~a ... nhl1ra r>1111•lk1•1líi f'og11k lftthat1ík. é' 111c>g i11k:íl1li tnpi11tl111l1~k 1„ zw•k. A \„gi•Jü ... ziir 1ít•ii
rf'11lii; 111ebz{1 fon"alm1il az 1111 ih·1: ht•'li 1•liik1::-;ziil(. ... , ,·nirvi~ a fo11, ra1'IPkl1i;li ki1•11wlk1·il1:1'\ (Ei11 1•hi „11 t}„1· 

0 .e'), ~ 1 

l'ill") n·nile" f'l:il1'i1 l1::-l. h·r1111 szpf cs Uíplnl1í-. 1:.., jó ,.~,:„,_ ... ,:g 11wll1•f 1 n·11tl1• ... t 111 111:ír a :I-ik h<í11ap 'ég•• l1•lr: 
111P•d,1 :1:1\.'ídik. 1illíl1ílag kiiv1•llwzö f ii11Pll'k ki ·1=rctt•l1<"11: 1íjj.1k ,:.., 11uís ké1.IH· adni t 1 iíl'gyak • z1íjli:l\ i1t·l1'. 
uwk r:Í~<' :í\1í:rn. ,: ... \C.•'l'l' l1ii 11v:íll'ol,·1í .... g z1•11. 111intl1·11 l'n•rz:í,..f kin•tPI 111:)kiil ki ,:ré), fl•li:ít rí1ln111l1í 1'1•l r 11-

!...I ~ ti • r' • 

!lt•1rl'k kii1.ii l nz 1í1'1'nk 1~:-s 1.J1•1tpn ll'stt'k <;'l.:í1'lm \'ÍIPl<:I é„ 11zok r:í11c·. 11 l1ís1ít 11 t'o11al, 11(i\'l'kf'clés1-: v1•I, ill1•ti'i l"" r" •. ~ , n . ..., n 

117. nlliin•s11Pk 1111\ul:ís:Í\'a\ j1ín; hel) )11•li t'okozolf i:t.t{:tfolkíguak é" f':í.i1\11)11111s t~l'l.t~S11c•k f11Jajcl1111Íf11tt1l1,. 
n11~ a l11'i\Pl1l1 11yah,lv11 la 1f:í 1 a uy:íl111irí1.t.\1•k rr>11dP ... 111:1 11a~.rolil1, f Ph:ít l11•h·w· fí>v1>lH'll.\ ,:trf.m·k. 'a~\ 

'}H'll koro„ 1111•gv1ílt ozri,:h111 k f u1ll 11 k lir. 
J?flh•,:u~. hotr'' H fogza, .tlnt f 11 -zríjiirliP11, knliinii„„11 pellig n 1„~kti1.P!Phli fÍIWré ... 111111 lrwc) fo" 

frh•tti híg' re~. zlwn az (.i-1.t~kt•JI\ é~ 11nµy11l1l1 miut talft11 kii)i;11IJl'11, t''l. m1·g 111•111 adja Ulll!!yar izaUít 11z 
tí ·,,·ni. (. id~•TCll tP tek ziiJ,„a:gkt:1wni z:fili:t\ itr·l1~m•k s mért k1•\·eshhé azok l'IÍ"l' :ílrí :í1111k: 111'111 111•1li•' , n . • o o ,., 

uz6rt, IUl'l'I hi ien l'\Z1•11 toglalkozn t nz 1íj. r.iilöttf'k 1111ír azouunl ll viln)!rn 1iivPt.el ntJÍu 11P}11í11~ ór:írn 

t 1•lj ·--ítik. ,:s nzonhíl j„ n c~•·c P1111'ik 111iutla1111yi„zor ,.,:~pdk. \'Hlnlitín.\ szor ··h f.!,!. sz11mj1í 1í:.r \':tg\ 11111s 

Z njiirJ111 )Í IWllCllll'flt.•JI L:rzé 11yih·1ÍUÍfJÍ 1Íf k1•JI _ii•)1•.z11ilik; kiiv1•tk1''l.l;Sk1ípt11l 11 l111l'z1Ís11ak kiiJiiuij~, 1llÍlll<1g\' 
l.i\':Ílt-.:ígn-. tii11t'f(•ik1~11t az 1•1ulit1•ft lii11c•l1•k 1•1 1w111 fn~11tlli:d1ík. h1111l't11 11zol, f i..,zt:íu ii ... '/ t ö 11 z r• 1· íi 
111n'/,~11 ok u a k iPkinlP111liik. 1111•ly"k nzt:í11 k1~ ... c'llihl'I„ kidll 1111 a h sznldnt :í Plhuuyn~oltaiik. ti„zt~ín 

111t·~ iokósliéíl l'cu11murncl11ak . .i\lugurn :1 logziísl'll 111ízn• azonbn11 111. 1í,ijak , . .., 1ilPgi·u f p„fc•k 1:íjhavit 11· , .... 
1111:gi 11k1íhh azok nÍ~C"éíhí~a llll'~ killiinii r11 h1ílrií11 ,\ ns i . az :ílhl. lw•r: 11 f'ogl11'1„, 11c111kiilii11hP11 n fiil1111lll 
j„ kf'UlPll,\ •hhé. ti>,zP."l'lih(. f1~teh1:11. 11 l'Plszív1)1\1í:;i tnlyamat •'7. 1ihw ~"lik g1ít11ltnthatik; todlil11í nl-{y:111-
~z••n 11wch11ni<'u izgahí„ok fnh ttíu a ziíjfiri tnkluírh·a h\l-..1Í!!o-.n11 i z~11fb1t du, va~~· ,:1wn 1U('~ ... órlt>iY1•11, 

.i i hPlyhPli loho 1111•!!lict t''..!e<lé (•k zí nlu·ly1h•1: \'1Íl hat ik. 
l'o~z;Í„ nlnU l1Ö\·f'l1h u,\ 1ilt.ii" ft•1111:íllrí iít ta~:ului „1.i11i c11 111•111 lt•ltet; 1\P 111111ak zoro, ··~~ li(·tl:i~

gc el a lo~za„i fol)awatlnl k1:1.1:gb1• kc•ll \'01111i, aiért. me11 ki\li)11iisp11 1: i 1 t ,. r ,:, K c1r11" i 11 11•;!újuhl1 
viz unlntaik ... z"riut az el--ü hrf •k alnU az (•l\'1íl11sztot t m·nl llw1111}·i 1~•t1• 1 ;, -:111 Jli~r" alatt ali•t te-z Wb11et .,, . n '.-t 

••fQ ),(ibct11111él: dí' 111:ír n harmadik IHí k1·z1l1·té,·1·I uz 1.:h·:lln zhi>l i1•ll ii11ö m :1 \ !J„11 Jliirl'k :1ik, ,: ... mar az 
öLi11lik luíuuplinu - t1•h1íl j cí·rnl n l'o.ruk :íttön~ 1~11Pk Jn.zdde 1•lcitf u 11y1íl 1111•11 11 j„é!!•' oly uagy. ltot!~ 111. 

a '".r1•n11Pk l1•:-té1wk WlilH~-l,11\é 111: fiiggól"~''" tart:í..,11 uwlh·tl a ~z:íjiirl1eil ki!'oly. E7.f'11kí' iil 11 ,·iz-.grílatnk
licíl uz i„ l,ilii11ik. lw~~ a U):Í) fok11zúil1í Ph:'Íta„ztrí-.iíval auuuk \'1'!!~ faui lwt.:í-.a (n kc•11111y1:1wk 1·11korl'fÍ 

iítdllnztal:isu) is wimli11J,1í kli 11ii\l'kszik. Í:r) mi~ :1 ,.e„ylmhí:- a hunu:ulik h1)n:1phau 1111í r :rn" u-ot f1„„z. h 

kil<'u1·1.:dikl1„11 .J;,"/ .-i•r Pmelk1•1ltk. é~ a 7 1-rk hó11a1l lH1.l m:ír <'lél'i fC']\1•s H:"Yl>1111tó ,:rték1~t. azuz. ;,r,·.j" 1 - 11f. o . e~ 

E 1.l'k ... wriu t tehrít a uyiílPh :íla zt:í „ 1'1,kozód:í ·a .1 fogz:ísi knro11 l111liil :-;zi 11ll:11 11• •J11 t Pki11 I h1•h'i 11 fo!!ak 

át 1 Urc..;:wiiwk kinílóla•ro,.. i' el1fü 1. mert :11. „ l r• t t a 11 i r <' 11 il 1• • f 1• r m ,; " "'„ l l• · 1í 11 u 1111 f • llH'h a fo1'-
::'.) ' . 

z:Í,j, la}1ÍU f'oko.1.Ó \olt hdyJwli Íz11a(nft 1Í•Ma) ('-.aki:- llllU\'iJ,:m t'ii•"' ÍÍí' z1•. llll'lllWlhí•ll a :-z:Íj.IHkh:trh'íÍl.fÍllHk 
... 0 l":"'- „ ~,..,, ·' • • . 

uctalá11i lolio ... mcgb<·te~„,)„ einél - m1•lyek miut liíttuk. iukríhh lll" lcr:-;égt•" kiil"ö lwhat:i ... nk :í ltul 
ho;i-ntuak létre. é' 11rm a lo•tz:Í.., kitoh:í„ai - a helrlH•li lolJ11s l11í11ial o111 a ll\1íl111iríg)1>k \l'Z••tékC'll'•• i.„ n „ . • . 

:itt r>rjr·<llH't. a 111idfü1 azután nz r•]d'la zlfil'I a r1 111le ... 111•I 1U1" ul1l1 l1•h1>t: •'"'Ilk hol.!\. il\·enkor a ur:íl l'Plltl1 ' o. ,. J • 

alkatn~-.zei j, m1.: ~vált,oznak. míg 11t•l'lllali ... -.1.:íjliri \Í zo11yok ml'llett fog1á 11al liárn1i111; 11agy11ak fiinjt·k 
j, I' •I a uvál m1·nnvi~é•"1" annak ll'J'lllé"ít.••ti é~ ve•„,·tani "'a 

0

JÚI „;Í•"llÍ 111i1ul1•11kor r1•11d1• ,..„k 111ara1l11r1k. 
• „ :-t nJ • ~ 
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~lár a tört1•11elu11 adatok meltatá ·ánál kiemeltem volt, m1 zPrint a fogzá:-11ak tulajd011itott. bett>g
~égek megfejtésére alap gyauáut n, legrégibb orYo:-ok a helyheli meehauicu...., viszonyokat vett~k fel; hogy 
ké;o;öbh. különösen .JunC'ker (17-!0) óta egé ·zen l 14.-1g(ITenke) majdnemkizarólag 11 nyál nagy 
mP1myi égeuek, vagy a nagy menuyJ,,ég mellett egyszprsm1rnl a nyál kórosan megváltozott (t1. n. ele , 
i>dzö) saját ágának tudták l1e a fogzá i lieteg ~égek létrc>jiivetelfit; hogy vég1·e a7. iclegkórtan megszületé
~ével a beteg égekct is vagy mind iclege nhtpon létrejöttnek, tehat fogzásuií1 a helybeli ideges fájcln1-
ma1rhó1 n zahajlá útján 1étrejütteknek tartották. vaay heo5itotbik a betegségeket mecbanicnsoha, a 
nyál l>ehafah1 alatt keletkezettekre é. ideges terrué..;zetii.eh.1·e .. \. fo~za. i betegsegekuek ezen hármas ala
pon nyugvá át azután a legtíjabh időig ( 'teün r) a legtöbben osztották minllazok. kik a tog1,á„i folyamat
nak mint önálló kóroknak létezését felvf'tték. 

Hogy a fogzasi folyamatruíl rentle vi zon~ ok kGiött a nyál rt:'ude 111:J uagyohb rueun.\'i'l'gheu el 
nem dla ~ztatik, hogy amrnk vegyi é · természettani -:aj át. ága ·zintén nem szenv"cl v:iltozá..-t. már érin 
tPttem: még e ak azL kívánom kiemelni, hogy a fogz~í. uak megfelelő kor hekö. zöuté...;éve! .1 nyál kifolyá a 
a szájürböl abban leli magyarázatát. hogy ekko1· a gyermekek c'bren léttilclrnr reu<le. 1•n 1rnir new tartat,
nak fekvő helyzetben, lumem ülve, sőt fe)állvn: tehát a tör;1s fö.ggölege-; ta1·faHmu van, mikor aznbfn a 
nyál. a fogsorok mellülröl zárt g<ítat még nem nyüjtván, ;i szájiirhöl kit'oly: míg k„ ·öhb a fog::mrok folj cs 
megjelenésével a llJéí:lelfolyá is rende. en véget ér. 

Hogy a nagyobb mén·ii nyálfolyá ·, e etleg a gyermdcek kellő gon<lo:lá. ának hiriuynhan - a 
nyak e._ mell folytonos neclYe„en tart<i ' a által - mcghülé;-;ekhez, nátha és tüJőhuruthoz \eiethet 1 kö11nyen 
érthető, >alamínL az i , hogy a sziijür takhárlyájifoak a kól'<l~an meg,áltozott nY<tl hehn.tása alatt 5zintén 
meg kell betegeclnie, loho-, majd fekelye · folyamatot :.zell\·ecluie. mely azután Ollllt:-t a ~arah',1 és toviib h 
átterjedhet; azt em fogja euk"'i két-:eghe \unni. hogy nagyul,h mennyi ·égil é;;; még a:wn felnl nem i 
egé~zséges u~·á1 !O'Omorlm j utá a az emészté i tol} amatot l cnvege~en képes megia Yarni, gyomor1 majd 
liélhurntot támasztani; de igeu1„ taga,lnunk kell azt. hogy a nyálnak rende„ fngzá:'l folyamat mellett, 
rendes táplcílá~i es ~ípolá i körülmén.rek kiizött akár a gyomorba jutott mennyi. é~et tdri11t-vc. nkar a 
szájiir takhártyájárai behatii át mérlegelve, ak;fr \égre a sz,íjürböli lrifolyá<.:át hitolgatva: olya11 hehat~ís 

tulajdonítta ·sék, mely szerint a,z egy mag<iban önálló betegségeket t<imusl.tam képe.„ volna ; mú.slelöl a 
tal'asztalás azt hizouyílja, hogy mindazon heteg ... égek. melyeket a nyál heha.rá~aból kelelkezettelrnek 
u_rilvánítottak, ruin<l olyanok, hogy emmi külöulege:-. tünettel uem hfruak, cs vulnmt•uny1eu más, tenné 
szetes alkalmi oka.ikra könnyen vis:;zavihetök. 

Ilyen alkalmi okokkal pedig epen a fogzás ahttt minlluutalnn nagy ·z;ímlJau tahílko~unk. Többek 
között elég legyen itt megemlítenem azt. hogy reudesen már a.l öW1lik hónaptol kezih·e a gyermekek 
kezeibe többféle tárgyakaL ·zoktak a lni, mel~·Pket aztán a gyermekek ösztön~zerüleg ' z<íjukba n:-:znek, 
hogy azoldrnl a :z<Í.J takhártyaját izga;~. ák. feL ért,ék; hogy a ,zájukba vitt ttirgyakhól köunyen e<lzö 
anyag Yegyül a nyálhoz, mPlyet azután a ny.illa! együtt lem eh·e ez által erué:-.zté='i zarnrok tama<lnak; 
hogy a dajka tején kívül töhhuyire már az elsö fognk ;itlörese előtt, \agy legfeljebb :izounal .11.után meg
kezdik a vegyes tápliílá t, melyet az anyák fájdalom a legtöhh gyermeknél minden . rnkerlö orvo i tanac:; 
nélkül szoktak intézni. legfölehb a nagymamiík \ag\' mac,, ;illítólag tapa ztaltahb a. ::.zonyok hemomhi"át 
vakon kö-vetik, mely ltih<is, meggondolaföm e\jará ért azután n. szegény ártatlan gyermekek egé zségHkkel 
adóznak, csakhamar emé ·zté i zavarok, gyomor é. belhurnt ;iltal lep eh·én meg. 

Ezeu, a fogzást mini egy bevezető, telHít a i'og<tk mcµ;jeleuéset már joval megelőző, é · a régi 
orvo ok -;zerint i · a többi valódi fogzfisi betegségeket iulníbb e ak elöké zítö tüuetPlrnu l\niil :t fogak 
áttöré ·ével zoro kapcsolatba hozott betegségeket legcél ·zerübheu beo zthatni helybeliekre é. áltnláno
·okra. A. helybeli bántalmak alatt értenüök kizárólag a foglní„, illetőleg a szajfü: tn.khárty~ijanak huruto , 
lobos, majd fekélyes meghetegeclé:je: míg az általános heteg egekkez ·záruít.amlok a ~zájürtöl távolabb 
e,;o szeITek és te ·tre iek beteg ·egei. nemk.iilönlien az általa no" kede1yállapotra rnnatkozó uagyohb izga
tottság. é: az itlegrend,1,er hántalmazort. ágárn ntaló re,iletes é · általáno · izorunínga,.,ok tb. 

A tisztán helybe1i. ,zájfü·i b;ínta1mak közül ,iogo ·an csuki:' az inyhü rende„nel nagyobb vertor
lóJá a hozható a fogzással alkalmi oki v1 zonyha: mennyibPn a fogak í'ejlödt! ~ét eleitől fogva, különu en 
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1 ·Jil' ,, ÍO""'Z ·mül .„ ké11zö lé„ ·öl k<'z. ln:~ a töke1er-.„ kifoilöJc ... ig llll:.!\'Obb \érfirnmlr\.... nn~vohb all\ a!!-""' - ~ ........ .,, ._,.,,, . 
""'''r • h;,..éri a fon lm Lau lJóvrn e)Úttazó1ló vcre1lcu rekben. Ezen beh·heli vénorlód<i" uzutáu alkalmilnU" 0 • „ 0 

.itti•rje<llwt az illctó to~uak me~tclclö tukh:irtya- ré:-zre i-.., melyLöl mrnbíu iz!,!atott ... á!.!. sót Yalótli tak-
hrí1 t\ aluh e hurutos Ji•ke1) •„etlt=„ fcjlüdh1•tik. l •nné ... z ·t~ ... l'll hö 11y1ílfolya. :-al. 

\ mindennapi C'ltogulutJan tn p1M1,t.ahí„ rnlólrnu ruegrrö--íti azt, hogy u fogak :í ttöre·w alka] má' 111 
z11jUr takl1árLy1íjáuak bizonyo~ huruto-.. z-..chr =... meghct"" ·dé-.ei lt?g!.!)·akrahhau észldhetok; ho~r a 

foguk f1·jlü1leisével a }P!..!Íllkn11L fejlöd •„n ·k indult fogc ... oportok:uak mt·~fdt>l(i iny-ré ... zletbcn :Hlaudcfo11 
fokozott •rzc"k 'll) „ =g, majd illönk =uti fájdalom i ... rnu jtdeu. mit a g ·ernu:-kck kiiHiuö-.t•u akkC)r ;Írnlnnk 
l"I. h 1l! lm ~1z .lttort•,IJ ·z közelc<lcj io~uk :C •letti iuy-re:-zhez k mény t tír~) u k érnek. -.Öt 11 ·m ric k1í n akkor 

1 , ha 1z. ·rzekt•U) 1·hb l.íg'" r · z k m•·J •lrebh, hi<l •""hb nrngy c-.ipü,., uuyn~okat tnrtalmazú folyndékoklrnl 
JUH1tck t•rrntkeze„Lt:. H) •ukor a hel) hr•li viz ... l.!;álut a lt•giukahh föjtlnln .1 n~ ... znek mcgfelclö takh:irt~ 1ín 
k1scltlJ-1111~u ohh 1okú 1h17.znJ 1igot, h1•lün•lt-.égC't c-.nkugyan kimntathat. l\t•llü g •ógyk~zclt=s. föll'g lh.'llig 
1 li tIJlulom fokozód.í 1H e1ö <·dtó ártalma Lehat~ ~ok bh·oltart;Í ... a rnell ·t t (i1lcgeu tc ... tck r.ígc-.1il1isa :tb.) 

a 111ngalm11 H'' • C"C'kély ükluírf yaL1iulalom reiHlf•:-cu korl1ítolva. marad: clleukPzi) e-.ethcn :.~ toratc1:it•1l a 
lrgko1.1·lPhhi zom zcfl•> r · ?.ckr •, majd 1lt~ap a --z~íjiit· tnkh:irt_níjáuak bÍ\·ulahhi r ·szeirl' i ·. 

bz1•11 e •·tl •gp , ti zta11 helybeli takhurtyu l,;íutulmnt azoubuu ará11ylag ritkiíu t! ·zleljiik a.1. t'l.-Ü 

uwl z11to1 ruk fejlöd.J,..eincl t· uzok 1ítlon· ekor; é ha ig •11, akkor hizony;ira i11k:íhl1 m;ir a ke1m:ny lt•sti•k 

ffll'(' fill 1t hll foh lllll jöu } •tr • a fuk}ufrt~ fi kol'O' megvtíltozrÍS!l, mert ki\liin lit.: l1 l't!lH\C<: \'isZllU)'Ok llleJlrf t 
1:1: t>l i> Illet 1.01ug.1k ll'crtübb zür észr •vétlcunl jeleuuck weg a. zújUrl1en. K··st)hh, kiilijuöseu pedig nz 1•\ ... ö 
z 1pf11~.1k .1Wires ·mk itl ·je nlntt nráuyln" l•''"!!ynkoril1h a foghú' és zájiir takh;írty1íjának hel) heli lolin ·, 

Pin 1 111Pghrt1>gecl :qe. 
'l'ng 1dh11t111n, mi zt•rint n zupfo~nk t'ejlöde ci e-. külöuö~C'n .ittfüé„t>i lnpmeutt>-. ldlerj1•1l1!-..Uk 

111111tt nr11u\]n11 okkal iia•n•ol1h t•rzc'k1·u~st:•'•'f•l. ~riu é-.uljli föJ'clnlmakkal kötvék (j ... sze. mint a kcskt>ll\ 1.b - n.J •' Ct"! • 

t nl\ f'h \ e uc e al ellátott mPt.-.ziifognk :íWircsei. nnuyfrnl j„ iuk:íbh, mf•rt azon korliau a ~yerwckek 
kiH•f••I 111•lkl\I mar -.zilartl btp z •1·ekk •l j„ taípl1llkoz.v1iu. némileg awk rág:ís:íu:íl a foghti. t é:. a fl>lluími 
n•tP~c>t keult•ll) chlie. 1•llt•11t:íllcíhh1í te 7.ik. Ezt, Í!_!.1zolja a tapa ·zt:il:ís is, mert a :dpfogak fejlöclé. e é ... kiiHi-
11ö l'll alliir1• i hlej.-• alatt n ~y1..•n11ekc•k ellil1lii jó kedély;í.llapota töblmyirc meg\·:iltozott; iukiíhb izgéko
ll)ílk, l\l'U\'l'tlP111•klctl·k, m1·guwntlj1ik n zihírcl. fti!Pg k1•m,:ny ,::-s -:z:íraz t:ípszerckfeh·étcJi;t; nem 1•ngcil-
11elc ,z11j11khn 11) 1ílui, ~ziíjukat 1 i zlítnni, mPg kcvé 1.J z<Ípfogaik f •jlüdésciuck clühalnchisáról közvetlen 
t 1pil1t 1 altnl 111l'gg,\ özöd1• t -.zn •:.mi i ,~j„ ... znut..asítják a rudcg- étell'ket. t:s n füszeres Ya!.!y ~)cs, l'c::ipö · 
dll) ngolrnt tartnhnnzo fo}~ rull~oknt. llyl1 Hkor a 11y1ilfoly1i:; i. rc11cle~e11 nagy ~zokot t len11i 1 é.;; az iittörl~sl1e11 
ln1> zuploguk fdelli tnkl11irt)áu.1k alknlmi izgatott.-,1íga köunyL·n lo!Jli.í fokozódik. lcgiuk;íhh az :íltnl, 
hog) n hnj kc zt.l ·léu n ''yen11tkek dur ·.t sríga miatt n .... zülök a ... zftjlir mcgt1•kiut1=,ét "~ff~iltal:il1au 1•llta
U) ugoljak, t• n7. 01·\ o „u} le„tühh zür e nk akkor kiizlik a ·z1ijh1í11t.alm11t. midüu az erellcti korhitolt hdy•:
rol mur rm•-.sze fo\11 te1:i•·llt, n mellC'tt llPlllC nk belterje ... chh lett. haucm alakj1it i megviíltozlatta, 1l 

flll'llll.'Íht·n a t ildmrlyun hurulo. fl'líllett• k-ifek6lycclé~ek. tt. n. 1. ... "h rék lépt ·k fol, melyek aztáu köun) ü 
\ „rz •kl'U) ~·glik mellett l ·gi11klíl1b akkor tümwk fül a -.ziilöknek. midö11 mrír a nyelvc:;th:.son 1í . .., az ajkak 
t11kl11irl 11iu i 111egj1•lc11tok. Orvo~i k1•zPlé .... 11élkiil még tonílibi ,·:írakoz1í.: m •lh•tt. cze11. 1•retlctilcg jr.11•11-
tt•I tt•ll'u és k1lrlfltolt z:íjlolil1úl c"alrngy1111 kl•llok 1::- komoly lictf'J;{'~g fejlíitllwtik. mely l:iz kiséreitq1l'U 

111·ml' u), n t'oglní. t ro111·so lludjn el, hanem tul'glrí watlja a csollt h:írtyrlt, maj1l ,. 1 pusztít.ja a fogm •der-11y11j l
v1iu) t, llli<Hi11 aznt:in a?. :ílln111lú fogak tiimlüc~kéi L t'lpu~ztnlnak: elleukczölc~, lm a gy<ígykez1·1és k1•llö 
illöh •n igl-11) h • \'ctl'Lik 1 w1 ') lcgal:ibh u „zájiiriu•k hideg vízzeli „zorgalma 1110-..:ísa :íltal n bá11tulo111 
1•)11wrg1..•" 'clc:-euek korlát \'t>tt rotik, n tnkluirtynbitutalom csakhamar vi" znl1-.jl1i1lt:·-iwk i111l11J. s ar;inylag
rih id i1lö11 t'"''-''zen meggyóg ·ul, meg mieWtt n zápfogak :itt<ir,=~i folyamnt a L ·ft•jpzfüWtt \'olnn.; úg). 
h1 g · h 1 n takhnrtyu eu•1lcti meghete~ d: e talán oki vi. zouyba hozhnt-0 i. a fognk fejlötlé:;i é~ :iltiiré. i 
fol nrnutárnl. k '"öbbre azt. emwi l' •tr • "·m h>k;uthctni uuír ol)a1111nk mert nrrn ~ ·m n különlcge~ alnk, 

·m h ldulyn. : gyóg) keze lé fel urm jogo Ít;rnuk, ,..t";t iukábJ, az clleukezóröl gyözlll·k meg; w•vczet1•
"Cll nrrol, hob'Y a fogln\s é 1.ajllr taklliírty1íjnuak kit •rj •d1·tl ú-. helterji· b )0110 rncry fekélye;,; meglwt ·
gt•tle 1•i u~ytu10.zou nmgntnrt.1 ... t ki\lölik, mint a fögw-.i koruu ki' iil, h.irm ·ly okl1ól t.immltak; ho•ry 1•z1•u 

li 



rno 
zájbáutahuak mielőbb gyógykezelés alá veendők, és úgy kezelendők. mintha fogzá egyátaláb:m jelen 

sem lenne. 
á.i }t1taláuos bántalmakat. vagy inkább a szájiirtől tárnlahb eső szervek betegségeit illetöleg 

első sorllau a h é 1 h n z a m é légutak t a k h ár t ). ií j á na k h u r n t o s b á u t a 1 mai t .'zokták 
összefüggé be hozni n fogzással; mindkettőt. tle különösehheu a tcípcsatorna makacs hurutj~it. a nagy 
mennyi égben lenyelt s a mellé e ipős, edző uyál helmbi~a alatt létrejöttnek é fe1111áll6uak derlarál
ván (B re fel cl). 

Hog) nag) ohh mennyiségű. és talán a ~ zájUr tak.hárt~ }tjának lobo - . z ebré-.. meghetegedé. e 
mellett az erő ebben savi vi ·~zahntá"lÍ nyál é- nyák g)·omorba jutása által az emé~zté · megzavartatlrntikj: 
hogy ez úton azutan a rende::; epefe teu\ a 11agyobh mennyi égü ;:;a-vanyú nyákkal e~ upaJa] keverech·e 
biliverdinné váltrn1k át. s n gyakoribb zékelé-eknek zéild z111t kölcsönöz: alig két éghe vonható; de 
igenis két égbe kell vonnunk, . öt eg~·enesen tagadnnuk azt. hogy - mint mar fenr.hh a fogzá · i nyáJ
folyásnál kifejtettem - u. nagyobb nyálelválasztá a fogz~is közT'etlen kifolya::ia volna, " még inkább azt, 
hogy rendes fogzási viszonyok között a nyál e1ettani ~nját -ágai v~iltozást szenvetl11éuek: azonfoliil láttnk. 
miszerint épen a fogzási fol.vamn.t befejeződése előtt a nyál nagy része a szájból kifoly: végiil a fogz<ísi 
hasmenés jogosultságáuu.k megdöntésére egyik és legdiintöbh érvül szolgál az, hogy az ürülések - kivált a 
hasmeué· kezdetén - dy-pepticu jellegüek, é egyáltalában emmiben sem ktüö:uböznek a e ·orv<Í;:;:ha -
mené ektöl: késöoh azután természete· en a vékonx. majd vastagbelek takhárty:íjá:uak mind erő. ehh meg
támadtatá. ánl az ilrülé. ek jelJege i · meg•áltozik, a avó<; tömeg mellett nagyobb mennyi égil. nyákot, 
majd r-ér-c~ikokat, tartalmaz·dn. Ily módon tehát nz eg) „zerü. és kezdethen a legtöbbször aránylag köny
nyen leküzclhetö · or•á~ lm~menések könnyelmíi elhnnyagola::,;a folytán makac é · kö,etkezé. eihen ok-
zor •égzetteljcs hélhurntok. béllobok fejlődnek. Hogy pedig <lr 'pep ia fellépé ére a. fogzá-;i koron belöl 

lépten nyomon elég más alkalmi ok fenforog: nem ziik ég i mételve bövebben fejtegetnPm ; <le igeni. 
hangsúlyoznom kell, miszerint a fogzá alatti hasmene ek n legtöbb zfü fr·ztán e oríá · alapon nyugod
ván, mint olyanok mielőbb kellö erélyl_rel gyóg.rkezelé_ a.la YePn.tltik é~ az ismétlöclé ~zigorú t>trend el
rendelése által lehetőleg megakadályozandó, annyival i. inkáhh. mert épen ezen g omor-béllmznmi tak
hártya-lníntalma k hosszahh iclőn általi fenállásából (a láplrilkozá. i folyamat meg. zakadnsa folytán) a 
test továhhi fejlő<lé érc néz-ve a legnagyobb háti·án)·ok jöbetnPk létre. ol.vauok. melyek nzntan a fogz~ís 
hátralevő ré -,zét i. lónye>gecieu megzavarhatják. . ep;yiiHnlcíhau a csontváz megsziliínlulá. iit. az pgyes 
csontok növekedését - trhát a fogakét j n - ké leltethetik: mi több, könnyen lÍ.. 11. aszkórhoz. -vagy 
legal;íhb i. kisehh-uagyohb fokú angolkórhoz vezetheb1ek. 

A légutak takhártyájának huruto~ bántalmazotts<í:gát a fogzá i folyama.ttal még kevé. hé hoz
hatni ii::-:-:zefüggé ·be; kik annak lehető égét vitathik. é, az il::. zefüggé- \"aló zím'l égét meg ma i két
ségbe \"Olllll hajlandó ügyfelek ezen hurutokat leginkább idege._ vi . zahajlási izgatott'ághól zármazónak 
a1lítják: érvül aznnhan egyedül csak azou tapasztalataikat tudják Ja.tba vetni. hogy e:ten fogza · alatti 
tüdöhnrutok igen makacs természetűek. a gyógyszerelé eknek kono1..-ul e11entállanak miuchu1d1g, núg 
e etleg az áttörésnek indult fog vagy fogcsoport át nem tört ; a midön azután a kühögé is ruinteg) maga
magától megszünik. (Ugyanazon, minden tudományos alapot nélkülöző tarthatatlan érvek, mint 11 fogzás1 
hasmeuéselmel szerepelnek.) 1\Iások azonban a fogzási köhögéseket is a fogzii"i éJesehh n~ iíluak a gégebe 
jutásából aka1ják kimagyarázni. (Brefeld.J 

Hogy fogzás alttt a szájürböl nagyobb mennyiség·heu kLzivárgc> uyál a uyak i:'s mell höréuek 
folytonos nedve en tartása állal esetleg könnyebb meghlilésekhez, náthn.-buruthoz stb. \"f"Zclhet: már 
érintve ~olt: azonban ezen alkalmi ok a ~ok más. foazasou kfrul e~ő alkalmi okokkal zewhen annvira 

0 • 

elenyészöleg csekély 1 hogy sz:ímbavételP igaz~íu majdnem kicsinyeskedö kötekedé'. á nyJhmk gégébe 
jutásáb61 keletkezett fogzási köhögé t azt hi "zem ma mar komolyan egy orvo em merné állítani: mert 
hiszen akkor a gyermckekuek 3-24 hónapos korukig kivétel nélkül szakadatlanul köhögni kellene. 
Valamivel töbh lehetöségi alappal bír a fogzá. i i<lege . v]sqzahnjlá ~ i köhögés: e akhogy ezen elméletnek 
megint a tapa 'ztalá mond ellent, miután az ti. n. fogznsi kiil1ügé"ek kezdethen a legtöbbször egyszerű 
közönséges hurnt jellegevel bírnak. és görc~ ös jelleget csaki · akkor öltenek mngukrn, midőn a duzzad-



löl 

fobh takh<tl't\·a i•rt>n c-.<>kéh' dladékkul f„1h tt, ami!\' midőn n V<Ílaclt•k i11e11 ta11,ulú ..... Sl'.ÍVÓ. : 1le kUH>nÜ;o;<!ll 
~ C' • ~-

akkor, midöu a. hautalom a legntak lPgfrlso rétegeiben sz<•kel. 
Eles\Pll igy a légutal~ fogz:i..;i hnrnt,ia, n gyogykezeJi;;s annak ilh•jéheu mindenkor fogauuto:í

tamlú. é11eu \Í•YY, miulha fo!!1.a: )·eleu lll'lll h•1111e: azért. uehog-\ az pgyszt•ríl hurut elhanvacrolii~a fol\'hÍu ~. t.,.• 1 "-' ... .J 0 .... 

a h<intnlom u1illlliuk:ibh tért logl.1ln\., n ki:-1'l1li légutakat i " kiiréhe vnuja. 1:s így ko111ol~·abb betccrséghez, 

tli1\Ö«vuhid:i..;hoz veze,..sen: va~v lt•
0
crnl:ihh ho:-szal1h feuntillii' melh~tt ki,ehh fokú lázak :íltal n u·,·errnek 

o„ - · o . 
t!ldcrt'l. ét l "iikkeutse, ta11 l:ílkoz:Í.;:lt, feilödé"~t h:i tnílla~-.:a. E t ekiutet ben U!!\'an némi m1•11·n \'ncttii.t:í~rn ~ ._ ........ „ 0 - t? 

,zolgiíl az
1 

hogy Pgyré zröl a Vgntak tí . n. fogzási htU'ntj:ihoz n hagyouuí11y11s JH;phit kevé:b1~ ragaszko-
dik1 mint az nrcim·lng fouto:-ahh fog1.:L'i ha~meué ... hez; m<isrészriil a köhi}o·é .... a gyermekek kfü"nyr-zdl>t 
merri ... iukáhh te-.1dvezi, t>zért cll1·11 ·a :;z\ili1k i<í 'Z<tntnkhúl i::-. elöhh :-.zoktak OJ'\'O,i . P-:.!élyt i~éuylw \"!'ltni. e „ l """ ~ „ 

A töhhi bn·olahhi foµ;:ní-.i l1eti•g ... égek közül a köt h <Írt y a h n r n t o t - ki.ilünö~en a zemfo-
:.rak ríttüré-.t' alkalnuín1l. - lh~mel.' kiitPµ;Pkct mint: az i 'I. z a go t, 1· s n 1 :ín k \i te g e t. l i eh e u t. }' r n
r i :.{ o t ;-;th„ majd a g ,. a k o 1' i h h \' i z ••lé ... i i u Cf e r t '7.nkt:ik még ka1wso1ntha hozni a fogza,1 folya
uiaf tal. Ezen heteg:-<l'gt>knt>k nzunh:111 a foa;z:issal egy1iltaJ;ihnn --emmi kuzi.ik sinc~; fellévé ük, fenuáll;i'.'luk 
C" }pfo)~ :ísuk mindenkor imí alapoko11 11yug-.zik: ezt;rt Ulrn<lt'ukor u11ut k\lllin:íllcí. a. fogziíslól fi.igg<•tlf'n 

l 1:Í11 tn lmak ~yógyítumlók . 
. 'zohmnuk kell még a1.on :íltaliíuo:-. é ... iuk<ihh alanyi ti\11dPkriiL mt>lyek ~illítólag a fogak fojlüdé-

,..,:1. kllliiuii. e11 pedig azok :íttliré;-;i :;zak;lt ki,t•rui ..,zoktcik. Ilyenek: a. gy e r 111 eke k 1 eh a u go l t súg a. 
i7. 1rut11tl ke1lély:íllap11tn. f:íj1lalom az ;íttörésnek indult fogak felett, fóleg pe-
1lig n !! u r <.' ... (j s i z o m r :í u g :í ,.; ok, '<it h cl 11 g r é ,_ é :-; r ;Í u g ó g ii r · s r o h a m o k. 

l lngy n togak fejlliMc:e, kiilijuü-.ehlien p~clig n nagyohb. szé}„ ... el1l1 é' tühb c„nc-;c....;:d bíró záp- é ... 
11rJöin~ak áttiiré:-ei nlkalnuíntl - ml!!.! ~gé,z;• 11 rende~ fo•Yz,i ... j yj,zonyok kijzi.itt i:-; - a gn:rruek··knél 
töhlw kt•\·(>,)11: helylieli föjtlnlom. '"•gy l1~gahíhh i:- fokozott érzékeuy ·ég 1íll ft.>nn, mclvuek folyt.ín azok a 
megf1•l1•lö :ítWr•~'i itlü:-..zakokou h<!liil iz~atottnk. iugerlékeuyr.k. ro:-z keclélyhaugulatra kény--zerítrék. 
ta~aclni ucm l1•lu~t: azo111ia11 "z"n 1' :..Jt:lyizgatotNighúl a kiizponti idegrernl z1•r megt imaJtatá ·iíra utaló 
valócli itlep;c" lielecr:-é!!ekel lesz.írmaztntui ,;1111 11 ti.cty nem lehet. nem sr.ali:ul. mint m:ir fentehh a tübh i 

~, o~ 

:íltalcínos h1•legségekre uhv" kimutattuk: uem pedig azért, mert azoknak (kiiliiuusen értem a hangré ·-
~iirt·:-iit t~" r:íuggörc:s-roliamokal) azoukíviil. hogy az üsszefilggés tmlomanvn alapou ki. nem mutatható. 
111ég a tapn~ztalá::i i · elle1ic• szól. gyani' kiruntntható in;í:-; alkalmi ok l\uzhejötte nélkül jó fejlödé-.ii. 
··"é:-z 1~•tl'" gyennekl·kuél ilyen fogziísi giirc..-.:iiket én még egyszer sr.m észleltem; de igeui ... , a hol azok 
Hll'gJ0 1•le11tPk, ott mincl<.'nkor más 11k forirott f Pun: uevezete...:e11 a kli1iiuben erötelJ' es 1!s 1· ó véralkah\ ttyer-o . o. 

1Jlt•kelmél lecr
0

ahilil1 i g\·omor1•111é...:ztedensó1 r lc«tölJhgzür azonhau valameh- hizas beterr:-éff kitörést!nek • .T ' 0 „ 0 0 

"l'Ö „zaka: kPYé:;;hé J'ól tii11l.ílt. vérhift uyo ... va«v é1ieu ancrolk1íro · ll'\'ermekekné1 azonhau iuen i" O'\'akrau „ o... e ~... o o .., 

találkozunk ilyen görcHohamokkal, egye.; izomc:5oportok :-ook-:zoro:-an i:métlödö görc:süs rángató<lzá„ai-
.,.nl, melyek aznhiu türtéuete-.e11 a fogak fcjlüdé-.i és :íttöré-.:i zakán heliil bmétlö<lve utólagu.;au - eg) e
liil'l• legal:ihh - ki nem mntnthatú l11•h1 g::;~g hátrahagyá a ne1kiil clttinnek. miért i~ igen alkaluiasak 
11rru. hog) létrejiivett•liik a fogzá:-.nak hHla-..sék he; ké_öbL azonban ha a táplálkozá-i. é · ennek folytán a 
tPjlüM~i ri-.:zonyuk kelh'cziihh alakuhist nem ve,znek. legtöhbször - hahár t!\ek Ulultárnl is - Je;Heazo
dik az i1le

0
ues fouziísi b<íntalom. kii'11ilödik nz acn·kérloh, " vé«et vet a ctve11•1'e szervezetnek. 

.... , 1 ·' o e. o 

Ti-.ztelt :-zaki.ilé:- ! Az elöadottal~ ut:ín jelen elöadá ·olll<lt imm~fr befejezettnek lehetne tekinteni. 
110

0
•rvha e!!\ ünmarr:ítól is elüt1~rbe m•otllnló kénlé t felelet uélkiil nkaru:ink hactyni. ne\'ezetesen azt: · ...,. o • e. 

m i h e n :í 11 j o n t e h á t a r e n cl e 1 l e u e s f o g /. a " ~ 
Reuclelleues fogzá alatt. mint már tentebh erintettem. nem c<;npán <t ren<lesnek ~ett idön beliil 

meg nem történt fogást értjük, hanem kiilönö:-en az egye:> fogcsoportok megké-::é-.ét ; mi mellett áttöré
-.ekuél lebrtöbb~zör meg az egye" fogak ~ em tartják meg azon :sorrendet, melyet a ren<le:s togzásnál mint 

j ellemzöt felsoroltam volt. 
A re u d e 11 e n e - f o g z ;\ :-s 11 a k o k a1 n r a i m. a z a t1 go l k ó r u e v e alatt ismeretes be-

1 'i ~ 



1 !L! 

tegséghen rejlik; m í' ... zó,al. hol n fogak áfüiré.„„ a r1·1Hl" i1líH mcghalaclja. mintmondam wk.i„. magára 
várat. ntt lrnlnrowflnu 11z Pg1•-1z -.1.ene1.efre méJ,,ehhc>11 kilrnt1í ok s1.<'repel. 

.A 11wg]<P~elt vug,\ rP1Hle1Je11e. t'og1.1is, rlnenrn anuak. hogy n rPodP.~nek tiike1f>1e.-.P11 mr·gfelelö 
életfa.ni folpnmt z«>rmt lll<'~~ véglwz, kiivef k1w; ·képen tlinr.lei. 1ígyqzintén IDPginrt:ísa a „mm zédo ... 
képleh•kkPl . z1•1ul1('ll llf:D'auaz1 JUint a rPnde~ togz,n«11ál fo] orolt.am. 1{. így kiilöu iiwíl16 hete~.-;Pgek a 
reurle1le1ws fogz1í-.t SP.lll ki ... 1~rlwtik. n lapa:-;7.lalá!'I 1111>gi. azf ltizo11yítjn. rni.·zi>riuf itt, teki11tr>the vé,.,, a7.on 
általáuo , va.•„Y )P•ral:ihh i.· a tPst lühh c ... out1·~a éri11tü J,„ti•!.! •~g"L mPlr alatt a ,„ '"rmek,·k ii~s7.P zervei o. ~ • „ . 
tiihhé-kl:'vé:sh1~ „zeun•cluek. - a fog.Mí t Jd;;;érö helylif'li tUm:tPk, klilijnli ... ·11 p"clig az irl ·g~ ... izgafott á" 
arány Jag foknzntta hh, mint kii liiu hP11 ege ..,, ·n égé'7."égt• ri~ralknt m1•llett. 

Ifogy a \ ihígrahozutl, 1í. n. mngzalkori. ,. !.Q hi:inyn ti~plaltí~ föl~ tiíu m 1r nz í•I li lu'íunpok nlatt 
J,if~ilödöH :m"nlkór fr111íll:í"u llll'llt>tL ni ebü fogak ntf•!!jc•I •uesf> a ziíjiirlwu a uormnli to••zrí i itlö11 túl ,, 
legtfil1hször iiil1h h1;11apig- drnt mng1írn, m:ír r1:g1'ít.a i"mnt, é .íltaláno. 1111 r•lforrn.lott tinpriilztalu i tény: 
valnmint a1. j,, hog) a1;uhí11 nz il) ro11 ltHWkc-...v.-. nH·~inclnlt fnll'z:í-.okmíl "!.!~ .„zen.mind nz ·~· 1 „oportok 
a t törésPi • em l:i dják m„g ,, ... orn•111lPt: nz•H1 hau 11 lllP!!k1• f'tt r~n1lt'll1•nes f'o!!ZIÍ" :„ an•rolk6r 1, iiziitt i l11•n .-1) 
Yi,zony llf'I) I' sr:g,:rül rn•rnc"nk U 1 i 'o n (az a11golkól' Pb1) leírr~ja 1tfl1) ~R f'>lilrlei \'Olh k len•„ 11l>zc•tl1L•n 
(mennyil11•11 az augnlkc)rl n nwgk1~1' 1 1 Lt 11ehf.1. fngz1í„l11íl fejW1l1i lH'~l'gségnek tnrtott:ík). hanC'lll a1. or\"'n nk 
IUl'g azon ltíl i:- <'g•~ ;1,"11 1 :iti-ig znrnrhnu voltak 111. nn•„11lk6r rnl1í1li lén~Pg+> felett; "kkor l"l1•nt rm'1! 
E 1, ;i , <' r ne k az 1111rr11lkorn)] írt ig1•11 jefos. momlhlltui kor„1.nkot n.lkoló m1ive. m C\ly azután az Plöhhi 
tévt> ... m:irll•l, •t meg í',Un 1 P.ltl', ... k1.~t 'l~glwvuulmtJiurn l kimtll a tt n. mi „zPrinl a m •n'ké-.t't t ?„ nmd ll1•ne„ 
lugó. az a..11golk11ru11k .~gyík fújelli•m·1.fi tUneh t. kimar:adhntlnn li •11..,ú köw•tkezm,~u~ ét k 'I' •zi 

E 1 ... :i ... r óta az n11golkórrál ·ok jeli• mü lfltotl un1n ilcígot. „ ez i<lö „z rint uuír n t~Ír"y -

U:.!' ·lru6l1>t\, mint !.!)"akorlnti, iJlP.töll'~ inpn~zt ilnli oldalát t('ld11tv" t ·lje-.t>n het '.Í z1:t u k tr.kiuthetö: 
külöu~i=-cu a fogzií, .~~ 1u1~olkcír küzvtti ,.j„zon~ ranulmun. oz1í„:íl illetüleg i•ren ... „k.1t kij„zönhl'tfiuk 
R 1 t te r. B n lt 11 és \V o r o ni eh i n hú,·1irlnt.aik1rnk, ldtnrl6 atl 1 ~yiijt•~ ... Piknek. 

}jzf'll tanulm:Íll\'nkm1k kiiszijujiik rn1 .... g nzt. ho~\ 11111 Jllar 11<'111 . npnn azt t:udjnk. lw~~ az an
golkór a iPjlö<li'i c~onlníz 1„•tr>g-.égt>: ho!.!~ e7.e11 l1l't1·~ •'!! k1>Jctken" ._i;t é„ f1•1i:lJ1n„nt n te el··~t •lt•11 és 
1·1!lszl'rlitle11 l:íphílkuz:í ... :íunk kij ... zihti: lunwm ai ir.111t ].., ··~·· 7.üll ti. zt:ih:111 \ll'r~·nnk. hnl!) a c~o1tház 
t•Y.cn 1wteg,6gP nt L ,:,.. azonmd m1•1rjp]r.11 1 a hnl „s a mik111· a lt• ... I l11ízt11rt n-.1íl1nn n rC'mle„ i 1pl11lkoz11„i 
\Í1->zouy l'elhnmlik; 1~s n lwt.•g.,.ég ·ri,zn11t min1la1l<li 1r lUI'" lll'lll szlinik, míg 11 1•:iontnk fc.jlfül { 1•lw7., t1ípl1H
k11d~uhoz u11~~kiYúnlntó 1·l1•tlnni r1•11d1•:- 'i~zo11_,·ok ho ... znhl1 idftre r ud1•zt'e ui1w f'll •k. 'I (.•hnl nz an~nlkór 
l ehet v i 1 :í g r 11 11 o z o t f. rag~ j, mrír n 1111·ht•11 lmlt'ili hi.in.' o trípliilkoz1\ ... l11íl f ·jl( 1lött. Yn!!~ 111•1li!! a ;i-
11ígr.1jii'\"Pt~I 11f ú11 hlctkPz ·tt. 1í. 11. ~ z ,-. r z" t t. Jti?. ut(il,J,i n?.11t.Jiu 'a~y rnnr nz let e) ... ö h 11rnpjni nlalt 

üím1111. é' 11111r a logza k1•z<l ·l·· Plött t•ljesr>u kit,..jl&1lil,: - 'a!!\ ('"nk n ké ... öhhi lufoapok alatt. tebnt n 
fugz:í..: mPgimlulr. ... n ul:íu (legti>l1hszijr az t•lv:íJu,?.lfi ... utn11) k •lt•tl,t!zik. n mitlöu nzubín le>crt~1hh ... z'ir t•!!e-

zc•u H fo~zlÍ l"·li·j11z1idé ·1~i 1 r, -.üt . ok„znr piír thi~ n?:n11 híl j„ 1•lt lrt. IIoey n mP ... t<-r'c'"' tnplú}u ... hión) o ... 
é cé} ... z1•nitl„11 \"11lt.í11:íl f •0•1'\ n. tölt·„ k··dn•1. a kor.ti filll"olk1fr kitP1·1r.1lt:,~nek .E, lt-•run•r\ obh fokrn •mel-

l"' ' ~ .... . 

keclé,ének: a lcgn~g-ihl1 icWk óta lnp1H7.tnlt „z0mortí rnll1 :i~. 

Mint:{n uz nngolkor az :rt ~zékeH l1P. 1nng:íl a ('...:OJ1tokhn, uwl'I a 11iin•kt-•1lö t<>-..t m-.m.' 1t~11il,:Í•ro ... 
ungy mclJuriségií phus)'hn.lol :it hii.-zn:íl cl. uwl)t'l·rl ft>lcpílé:-.éht•?. 11kYctleniil ·zHbe!.!•'l, ,)p m· ht•kd nz 
t;h!uk a11vng<•-:c1·e 11wlll'll 1111 1') lll«'llff\i t!~lw11 l~i i r:ílus;d: miut1í11 p1.:dig vnlnna•1111si l' out ki,,, ,tt .1ní11 ·

Ing a f'og l1lrl11lm11i l1•gftilih pltn ·plintnkal (B i hra szc\ri11t a 1lt.>11li11 t'ilVi.::! ' ,, ,111,avn-. 11ll'"7.l'l, fi znm1111c 
ugyauahhcíl ~fl·8~" ": niinlalt ll ~1 h1í11npu'l g 'P.l'111ek r.0111hkcmou "':il, :"1ti• l!I" 1-nt t~ ... u f'du11tt t'tnli1•r 1..•omh
konca il-1 <'8l~k l)H !li

1
' o). l'1 Ö sorhn11 u k1>llii liíplrílkMií's mcgulrnclfl ... 11vnl. johhnn mo11drn a phn,phatok 

fo•rytí 1ivn] 11 f'ogak ff'J'Hicl1~~ 1· f'o!.! 11\l'"llkntlni .• ~„ mitul:Hl1li1t ziilll•l 1•l11i nnwv le"aliihh n ft•i'h'i 111 .... ln s\ihh 
0 - 0 „ • --. ~ ' 

l•"I"~ f'ket tndaui, míg a 1•~1111toknnk kt.>rlv1•zü t~ípl:ílkoz:i-.i \'i,ztlll,\'t1k johhro nem fnrclultal~ \ lt•gujnhb 
kis1;r1C?ti \ izs!{:llalok k ~ls1~rrkÍ\'iiliv1: ll•tl1•k nzt i„. huµ) :ti'. augolk1h11 hanlnlom nem milllli•ukOt" te1:ieil ki 
ziik„rgln·pP.11 1w lu lllPllll ,\ i c"otd ra, luine111 o. m<•g\':íltozol t tií1,l1Hkoz:l i , is1.ouyok ..,zerint n l''onl h1i ll tnlom 
, orítknzlmtil. f'gyt>s r.sontokri11 :;Öt az 1•t.ry •s ·-.n1tlnku11k 1'"1\k hiznnyo részcir . 

!\em luw~:ílknzltnl' 1í11 •':t. all.nl111111nnl niz :nwolk1ír n •szh•lt>,i, l't~il ><Ypt~.;;eht'. az ':rt miul jl'll'll bír-



gynmnrnl s1nr1)snhhnn (isqief'iig~iit 1111~g l'"llk 11·1.t kidnom fl'l1•1111íiPl1i, ho~~ iisszPh:111gz<Í tap:ts1.f11luli 111la
t.)k szPrint 11 úlngmhoznlt. 'a~\ (kidll me~!t•r-il-ge l:ípliílil~n:íl} a :;zi\11'11:. ul:íui l•lsö lió1111poklia11 ki
ft>jl1'ldiitt nngolkor mellt'tt az pJ...() 11wlsz1'ifogak :ítllirrs1• a. r111Hl1·s i1lll11 ,i1í,·11 l ttíl (111-12 hóunphn 11 ) fii1·11:
n1k m~g; 1~. nz1)lll úl is ti kesöhhi c•snporlnk 1\l1•gkt•S\ 1•. ,::-; csnk1111111 mi111l1•11 1·:-lei111•11 a sorrP1nlet ltlt'~ Ul'lll 

f artvn .i1•l1•111wk uwg; nng.ro11 rifl,.1 az11n 1•s1'f, hol ;I t.íplrílkoz:ísi ,·i:-izn11) ok nunyira kc1lv,1zii l'nnlnlat<1t 
,. •,z111~k hou·y n c ... nnt\'ri'znt oly J,or:íu mt>gt:í111111lut t 1111golk6r még a fog-z:ís li11frj1•zütlé,l' elött uwg. ziiuik. 
„, a fo~z:ís k1:-.ölihi ..,zakai l'l'JldPssé nlak11l1111k. ~Iichin az1111ha11 az augolkc)r az Pbü frwnk :lttiin~ " 11hín 
tkorni l'h·:ilnszt:ís rn~n 1.c"izli1•jiitt lwf P!,!:-é0 ·l·k folrtiín , kiiliinii:s •11 111•1li•r i1liilt ''' 1J111or-l1é1l111r11lok (~ lá:tJt~ 
' "-"• 4. ..... ~ • ,., ö. 

l1Pt1•g ... l~gt•k nt:íu) ''1'',j kez1lctt{t. i11k1íhh rl'!,zlt•fr., é ... rüvi.d„l1b farta1111í: a kt!:,1jl,lii ti1~1. í ... i \;znk1,k az m1gol-
kór te1"lliilüttsé•'l' .;;zerint é ... ~j,,í'.a l\.•1"lliiliiH-.é 1rélwz kt{111•-.t :szintén ki,t1hh-11a1rvohh mcrrl,é:-.1: ... t l~" r"11d1•l11•-

• .0 • ~ M. 0 '-" 

n"' ~ol'nkoz:í ... t mntatuak. Y1·~iil n tapn ... 1.t:d1í ... a7.I i: hizonyítja, tni,zl'riut az 1•l<j1Jh fognitkozfi ... t . zc11\1•-
1lt•ft rsontfcjlötlé,nél lllPg tdl•j„kor:íu é' k1•llii pn:}ylycl megi11d11lt hdn·zü ,. j zouyok kiiziiit a l cru11:qz,~t 

i1111rk1Hlik 11 nH;l! l11ítra]r.,·1) fo~zfi,i ioh .uuat 11l !,.!\ or:'a.hban hl·i'c1'r.zui , n 1111tlu..,zt:í. t í„,. minterrr 111)tolui: a "'-' • . . ~. n„ 

midön mrnl1í11nemcsnk111. 11 gy1'' fngl·,opnrl11k ;\ttiiré:sl' kiiziitti időszakok }p..,z11c•k röviclt>lilick. l1a11,•1u 1111~g 

11 kiiliinhiizt'} c'-.;oportokhnz tnrlozcí fo 1rnk (legink:iliJ, a z;ip- (.,..; :-z1•mfo•rak) 1.•~ym:í'rn ""lll ,·:írnkoznak, 
(l,sz1•za,·aro1lnt kiizl•l ''''"Y itlöhe11 ,ii•lennl'I, nwg. 

Bzekht'll kh-iíntam a t. ii~p·tt·l ur.1knak riiYiil Y:Í:.dntiít 11) 11jtn11i 11 logz;Í,ru rouutkozú mai :-zak
i mert>tl'kn ·l,; igyek ztem l1•het1i t•(iviil ... éggl'l kimutatni a fo·1z;Í.;11nk tnfojilouitutt hct"g"é~ek lrng)t111Hi
ll) o en•dct.:r, mninnp már miutleu t u1lonui11yo · alapot uclkliliizö turi hall1111-.1íu1ít ; a fogz:í ... i folyaumhmk 

ti ·zt:íu t:ll~ttm1i h"'rm~,ze1t=t 1 mely mellett lcgfr·l.ichb jel1•11téktel1•11 1ít11w11 ti re1ulell"lll'' :illapot-0k - mint 
nz Íll) nyákh:frt.'n,i:lnak izgntott ... :ígu, Yértorló1l:í .... a. :-:öt 111~mi foliill1tf', körlilírl lohja, tovfiLJ,1í h ·lylJeli 1~r
Zl:k„11y <-g-. -.cit fiíjclalnrn é ... eun c.k fol) t1í11 tübh1~-kcYé:--l11~ izgatott kP1l ély:íllapot 'elll't<ik fel. 1h• \'aló1li 
<in.ílltí l1eterr ... J11 nem; rámuü1ttam aznu lu•nst'.i ö:-:szr•fiimré-.re, mely a n•ni!Pll1>111•, (., uu~rrk,: .... t•H fo11z:í ... uuk 

0 v 00 • 0 0 

·~yc•tliili alapját ké1wzi: érlf'm az a11golk1íd1 nwlyl) el szPmhen nem haug,1Hy11:.d1atom •lég•ré ·1.iik:-L:gr> ... :-t!-
glit a111111k, }lt)gy uz orrn ... nk a fogz;i ... i foly:11uatrúl u hulo1mi11yn:- 'iz~gnlatok iíltal meg.íllapítotf, i!:s a 
g_,11korlatl11il Htt .'lz:Ímo~ lht:íll1í lapasztala.tok :íltal mcgt>rúsítelt mai lll'l_r1•s nézctt•ket millllannyia.11 mu
!!Hkl~\·1í ll."\'l'. dllwldt {i .... zhan„zó larnie,uikkal i0crvcke7.Zf'HPk mÍtll':l 1•n~h (',d1ht•n oclamüküclni. ho•

0
'V a 

..... „ "' "' • • 
uél' kliziHt - ~:-- pedig uem e. up.íu a1. nJ ... ,)t,}i os:r.t~ílyhoz tartozóku.íl - még mo. t i-. igen elte1j1•tlt réu·i 
lta!_!\'Otuiíu .,,... té>'tm10k. loir'l.;Í ... i linmi. l1et1•J! t•rTeklicni hielldl'lll, mielöhb !?\'Ükcn•scu kiírta "auak: ueru-

• • ~ " 0 ~-

l,i.\lö11lien odahatni ho,.,y az nurrolkór lt•11\•pcrével é, fo.rzií:-.lwzi ,.j zom·1Í\'al a né11 í' közel >hbröl me~i -
- o ..-e :;:') - -

nwrk(•dhe,:-..:k1 annak re111lkí' lil fonto lwnler"j1~r6l tudomá-.a ll}gycn. hogr Í!!) nzuttín kt>llö oktnt.á , 
t.m.íc:-n1l:i ... é,.. h•hetö t•llenürködé,.. lll nett n fogz1í ... rúl é:-. aagolkcír lé11y •gt!riil mimlinkúhb helye--en gou
dvlkozc) n1~l' ma•r.1 törcke11"1ék a vé zc, l11•t •rrs .,„ kiti>rú ... ét l'éhz"rÍÍ é ... l'l1••"t'llllii tlÍfllál1í, :í1tal Wt"!nku.'11í-c . 0 0 0 ..... 

I_,ozui: 'a fogz:i i hetr·g,t•!.!ek rnlútlnu 1í~1í1111k tullattíYul hírrn. gy1•nuchik11él u bctog ... egekct épt>n a fog-

z1í-.i1 lt>giuk:ihL vril~:Íg(ls koron heliil a1.011nal on•o;-;il11g gyó•ryíttn ... sák. uchog,· a hr•tcg,..l'gekuek t111l11tl1111-
sfi1' folyt:iu tifrtt!ul cllmn,·arrol:í'l:iból a •f\'Cl'lnckck élP-le n• ... 1.ctle!Pt1tlll' diintt"„sék. \'U00'\" ll•rr:.d:ihh u te .... t 

0 • „ 0 o. . 0 

fejlüllé.-se cg\ időn! ,.j ·:szavet tP:o;:sék. 

Ezen hirnbí:suuk :su•ralta kütclcs .... é•'Cll kfriil azouhau C. H•r'·fél urak! n1. e hír•Y'\' feletti nézetei, o .::t cJ o.,, 

tiszbizn:sal. e tckiutetheui e•J'\'Plt~rh!st n11~o'' n•udiink lekiutél\'c is s1.i•roríinn mc•rkiiveleli; azért, mert nz 
OJ • O O 

életben u küziiuséggcl szcmhen még a li.:gnagyohh elóvigyáz.tt és Ú\'aloss:í~ 1U1'llett i:. a collegialitií · rgy-
anint kütelctó szellemét 1; ... ak akko1· t .1dha.lj11k fenn. - t•~ymií · ir:iuy1íha11i ki;Jc.-.íiuii:- eljilr;í,unk a kii
zü11,égnél csak akkor fog kellö hitelre vergö1lui, kö\'elkczé képeu tan:ic:-:ad1í ... ai11kunk c ... ,,ki, akkor lehet, 
kiv:iut :.ikt•re. hogyha elöbh t>gymríst kiih• ... (inii:s1•u mcu·értett\ik, fokilagosÍlottuk. t!~ az.utilu kölc-.üuö-.rrn. 
me~;illapított nézeteinket re:-pect:íljuk i-. ! 

Ú•r\· lecr\ en ~ o. o. 



Yl. 

A fiilbántabuak befoly1isn az agyra. 
DR. BOKE ({YnA rk. tanártól. 

A Hilháutalmak a1. ege z szervezettel és ne'\'ezetP eu az agygyal két ircíuyhan il\gguek összt>, 
}J'ychologice e imthologice storo · ri~zouylJm1 állauak az agy tevékenyégéhez; a gyt•rmek, ki fülbánfa
lom kö>etkeztél1e11 hnlhü;képe ·ségét elveszti, a be. zédet nem ta::rnJja meg. vagy 1 ha lll<Ír heszélt, azt elfelejti. 
Yannak azoukirill ol.' fülháutalru.ak. melyek az agr tevéken~· ·egét llagr mértékben képesek meg1.avarni, 
-.öt az ag~~ra rnló túlterje,..z.kedesük folytán halálo · kimeuetelt eredményeznek 

llv fü}b;íntalmal.rcíl ·záude1rnm értekezni. ce1om azonban nem szoro. iu fölé zeti ir.ínvban n . . 
kórfolyamatok lényegébe ereszkecLii. hanem kimutatni mily fouto-.. a gvakorlo on u ·m. hn hizon~ os kóro · 
tünemények jelzésénél a halla ·zen nzsg;.ilahí-val i' foglalkozik. 

A kóro. tnnemények. melyek éYtekezésem bírg~'<Ít képezik, görcsö · rohamok gyenurkPlmél, szé
dii.lé ' (rerti~o ), arci<leg-hildt' ' é· tál,rogképz.öclés az agybu.111 halála' kimenetellel. 

C':secsemöknél igc~u gyakra..n l ipnek föl ~ürcs:.>s rohamok. melyeknek kórjelt.,e-..éuél a fültevé C'k 
egé·z halmaz:ival la1nlkow11k. majd a fogzással hozntnak ös zeföggésbe. majd a giliszták ntokuak okai; 
mimlig azonban az ngs izgatott 'ága, vé:r zegéll)S,;ge vagy vérbősége tételeztetik fel, mint a:wk kö,i;vctlen 
előidézője. csak a fU1, a mely az esetek igen uags sz;imál>au. mint kiindul;:Ísi 11ont kó1:ielr>1,helö ,·ohm, 
tekinteföe nem vétetik. a meundbeu annak "'i·izsg:Hása nem ige.i1 gyakoroltatik. 

T<lpa,ztalható, hogy g~·enuekeknil il.r görc ö rohamok. v.igy az agn·éruöség m:f · tlineményeí 
egrzerre meg-..zünuek. miclöu úgyuev,,,zett hüfol>·á · áll he. öt azt i · t.1pa..,ztalhatjnk. hogr épen mert a 
fülfolyás be.ílltá·rnl. <>1.e11 nehezebb tiinemfoyek meg. 1,üntek. a t'ülfol.rá ~t mint játe1rony jelenetet tekintik, 
é-. annak meg·zfü1tetésétöl óva intenek. 

Ha közelelJh nézzi.lk a vi ·zonyt. es a gyermekkorhan azon Ö;szefügg,.; ·t tekiutc>t he veszszük. ml•ly 
a Llobfü·eg és az agy véreclényei közt létezik. é magát a cloLiirC'g ny<ikhártyaj~it cs~cse111é)}mel megBgye]

jüki a. fülb1fntalmakból kiimlnló agytiiuemé11yeket gyerrnekekuél egc?$zen ru íské11 l'ogjnk megit ·lni. 
Uj donsziilritlnél ug rnni ~ a halantékcsoul meg nem k ;pei egy egé ·z iiss1;c:> fögglí kcpletet, ai 

még ilyenkor 3 ré::izböl áll, melyek csuk la.;;saukint <"gyesillnek egymá a], csoutoso(b1ak iiRs1.c, a pars 

petrosa a pikkelye résztől (par ' .squam.mosa) a fis~ura pelroso-::iqnammosa ált-0.l vau elváln ·ztrn, é ezen 
résen át az agy véL·edéuyei. az art. m.eningea mcclia meg ~zahadon é<; hö Jge cu küzlekeclik a dobüreg 

YPre<lényefrel. ).Jaga a clohiireg nyákbártyája igen va.;;tng, é:-; a cloliüreg még nyálkával telt. c"ak lu san
kiut k épzödik az vis 1.a. é:-> azon vékony. a csonthártyán1l .·zoro an össtefüggö hártya c~ak a 10-ik e1et
~'ben tahilhaló .• \. ,j:-; t:af~jlödé sel é a halántékcsont képzöde. éve], tehát épen a gyermekkorban van a 
dobüregben azou e1énk auyi.1gcsere. mely a legc.;;eke1yebb hehat<i kö;etkeztébeu lobos kt~rfolyamaltá 
fajulhat, mely a bonctani ,-istonyok folytán. ha nem is egyebet, igen köunpn1 agy>érhöséget és en iek 
tüneményeit ereflményezheti, melyek akkor szünnek. mi<lő.u n folgenyfol.ni nmt.atlrozik. A kúrlefolyá' 
t. i. következök~peu történik: az el ·ö tadiumban Yérhöség áll be a dobüregben és folytatólagosan az 
ag_rban, azuhiu az eháht ~ztá a dobüregben bővebb sőt genyes lesz. a llobüreg ez.en Y~ílath:Jdrnl megtelik, 
é" telt tál,\"ogot képez, mely környezetére, és így az agyrn is 11.V"Omást g_v-akorol ; rnidön a <lohllreghe n 
le\Ö nOadék már nllllyira megg,rült1 hogy ntat keres magának u kiii.rülé:sre, a legkevésbé elleut~illc5 falat, 
a dobhárty:ít elpusztília. és mint fülgenyfo1yá jeleuik mr.g. melyuek be.llltával az agyr,1 Wrtt~ui) u.vomás 
ti::: Térhöség i„ meg;;züuvéu. evvel az agytÜlleruények is elnnlluak. 

A szédülé (vertigo) nly tlinemény, melynek létTejötte különféle magyarJzat htrg,rcit k~pef.i, -.z1v-; 
gyomor- es alha i háutalmaknál. ápkór és eg1 éb kórokuál a :té<l'illés tüneményét. oki ö ";1.efii.ggJs1Je vou

iák. de a kellö magyarázatot ok e. etbeu igen gyarlón lehet kideríteni. Az agy mélyebbre ható el~álto
zá ainál a .::zedülé' tüneruényt>t fellépni lá~iuk é a folytonosan tartó szécl"i.lé t. ruidöu n beteg e ak tán
torogva jár. é mindig táma,zra van szüksége hajlandók vagyunk mint neh~z ag5 háuta1om tüneményét 
tekinteni. 



l~ll'ltaui kisérlPtPk :illntoknul ngyanis kidedt1'tték. hng".\' az llg',r liizonyo~ rrj,zl'i1wk ·éri\11:.„ 

-.zt.>1li\lési tiinemt:nyekhl j1ír; így 1i c·s1kolt tc•sf, a liíltelep. a 11~gyll'lep, 11 l1icl, nz 1wysz:irak. a/. :i~yac·s ,: 
u 11y1illng,\a<'s atnll'tszcse szlicliill-si liitWml:uy(•kkcl j~ír. 1ígys1.inl1 n nz Í\',i;íru!ok 1ít111Pb1.cs1•, n hall1íi1lr•g 
:-ériilé:--P .!:s rgy ;l7.emnrk kiirtasa ug,HU1t1znn tilm'mé11yt idéó P}Ö. Ulmn·nf •w•ri11t. a -.1.écliil1~..; oly lii11r•I, 
mely a7. irl<'gkfo~pnutok kemcnp·tlé"t'll<'k kc1.1lcl1:t jf'lzi. 

;\lil)' fontn:-:~nggal htrnak a fii! h:íutalmni a „zétliil1~-: "lüiM1.1~ 1~n·. a'l.I gynkorlatomha11 tiihlJ,zör 

rnlt alkalmnm tapn,ztalni . 
. Milllla1.011 fiil l11í11talmak11ál, mclvc•kuél a Wtnkelr>it IH•1111ék1• rt't11h•ll1·11P" 111in·vohh 11\ n1111i-.1HLk \'flJJ 

• '"" !:)„ • 

kitt•\'1'. ~1.édi\lJ,j tilnemt!uyek :íll1mak lw. tiirlt~njck a nyom:i ... nkfÍI' fl\}z ... jr-1lwra..;z, akár n dohiirlwu ,·j,.,,ze-
g,\ iilt nyálka rngy a dohiirny:íkluírtyn m1•grnstago1hí..;a kiirdkezlt..,111•11 . 

. \ meniugiti · l't'rchro--.piualis 1•pi1\. e,efeilicu, mitl«'iu a gyt•1·mrk1•k m:íi· fdhll1:-llltak •• ~, a 11r>h1~1. 
krírfolnnuatluil. c ... ak a tiik~h·te-;; . iikl'ts ~o· marmlt '1~,za. m1~., ho-.,zal1h itl1·i<„ bí11tnr"1í 1·:ír:í-.t tn1111"ztnl-... 0 :") 0 ll 

!int 1111 k. 
.\ ,zé1lüh•s tnm•mt~m 1wk mP•rfi·1·tésl-111H a. kór1'elzé-;; 1w csak a fent e),111·olt h;intalmak tekintethn 

„ C" • ' 

Yt:lrlé\'l'l foglalkoaék; t:q n ... ztal:\,om szerint mindig kidnnto:) ,·olua n haWí ,zr>nTc i' figyt•l111iink1•t 
kiterje ... ztcui. ~\ ... nketség vagy 1whhhalhí .... mt·ly már mng:ihau "'~'"" ,zc111heiitlü az es1•tck uagy ré:--:1éhen. 
11inc~ még jelen t'" =-ok ·zor t•,ak 1•ti;y fiilrc h•1:i<>„~.kcllik H l11iut11lom, 1: ... mégi' ,zédiil ~.;;i liiIH•tu1~U) Pk ki110:1.
z1ík n bt•lC'

0
trct, söt muuak olr P:-1•tl'k, hol n hnll:í,kér1e,=-é•' 1•,nk ki::: 1111:rt1.:kh1•11 Yall zin·;uva , 1í•t\ hot!\" ni • '"' ::i. ~. 

illrtö an'nl 111éu· men lehetü 1•11 felel ml'•„ a t1ír ... a.d11lom i•Tt!nvei11 ·k. ,-;, i'"aki· n .z1:1liilé~ az <'"\'e1liili J·c·lcn-o ::> o o~ · o 

, \,„, m1•ly miatt orvn ... i -.cgél\'t \'t'8Z i~én~ bP. 
A llillníutalom. mf•ly ict1•11 ~yakrnu ,zédiilé~i t iillemé11y(•kkPl j1ír. a dol1Urt>•t idillt hmutjn; n 

clohhártya ez"'n k6rfolyamntnál mr.g,·n ... tngo1lik és a dobiir•·g fell- :-nlye(l. a hnllá-.c .;:01ltol"·k:ík láncolnt..'I a 
tümk1·l~,, ff'lé 111ízcídik. ,::-- íg,· rnln111inl az tíltal. hogy a gümböl) lÍ ahlnkhártynjn mcgm ... tng„Hlik. n töm
kelrg hmmékére re111lellt•u1· nycnnrís gynkorollatik. Ezen i·cndellettt•s nyomns az í,·járntokunn leYÖ iilc•r-
l:ílagokrn izgn.tiílng hnt, mely :iltnl n1. ij11t n1latos é.; ::-zahato~ moz•ríls tnl•gz1mntatik. 

Fulhiiutalmakn:íl, melyekn1:1 a liimkclcg hennéke 1·e111h•ll„11c ... 11yo11u\-. nlatt :íll, igen gyak11ri a;wn 
paua,z. hogy a hetegek fellépé:-e 111•m hil'.to ... , 1így érzik. mi11tha rngn11yo. ulnprn lt~pné1wk. wi\,okn:íl a 
t~intorgás maj1l jobu. majd hal folül történik. némelyek nzou t:r1.ésriil pann,zk111hrnk. hogy kupn ... zko1lniok 
kPll rnlnmely szihinl te ... tl)t', nwrt külfo1hen előre lmkkaurnínak. Eltekiutw a 1whé1.hall:í„tól. mtlly, n m.iut 
már említém. uem mi111lig oly nemhctfüui, n fül ,jz„g1ilntn Yili\~nsan kicl"rÍti n kcfro, P}\álto;.1,1í t.. lly 
e ... ctt1kheu a 1\ohh1írty1it meg,-.1„tngotlvn találjuk. a sugárzó k1íp mnjtl eg~szeu hiányzik. maj1l c ... ak ''l:D' ki ... 
pontra z„ugnrollott ö„.;;.r,e, a 1lohluírtya ,zÍn" kéke:s pa}a,ziirke. fény!' hi1inyzik. .\ fnlgnra te 'Ö c,apolfl„ánál 

n 1lohiirhPn len'; nyálka ':liirt?~tigl'séf hallhntjnk, é, mi ig1m fouto.;, a }C\'C''liuek hchívfi ... a. ut:íu a ,zédelg1~ ... j 
érzés rcivid i1löre ruegs1.iinik. n mütct után nzouhan n bP.teg mi1Hlig künuychlwu ~rzi rnngát, feje köny

nyehh, ,zaha<lahb. mint azt 1110111la11i zokj; k. 
A tömk(>lcgre történü 11ynm1\s 1•lh1íríhí. :Í\'al n szé1lülési Uin ·méuyek j, mcg;;:ziiunek. '1 ijblJ il.' 

e„etet Yolt alkalmam gyógykez1'lni. hol a lcgro zahh: kc)rj1íslat V"al1í.-z.i111i ... rge 1lacára az i1lUlt tlohiirlmrut 

nwggyúgyfüí,:írnl a szédiilé.; tük1fü·le:-ie11 fPlhagyotL 

A dohiireCT aenye.;; loh1"n. híltc·r1'""zkedé~e folytán a hnbinték ''Ont :nlomándt el1m,ztíthatJ·n. é' 
0 0 • <t • „ ... 

az agyuau oly változásokat idézhet l'lő, melyek követhztébeu a haLHos kimenetel okvetleniil 1 eiill. 

A dohüreg az ngytól l'„ak véknny cqontlemez :iltnl ·rnn elkiiWuítn» é, a tegmen tympani el,zu
vasocl:isa Íff'en rr

0
yakran észlelhctö. \Í•rrszintén a cec nv1í1't\":lll\" iirt~geiliöl n l''Olll ·zu el1m,ztÍtJ·a azo11 e ... o..- .,, • .... _.. 

vékony csontlemezt, mely a ro~~a „igmni1leát lmt;\roljn: ily ,~setekben nz. ngyhöuyét é az agyállonuínyt 

ii:::zké;sen l"káltozrn találjuk. 
Azonban nem mindig znrnsoil:í-. következte1lell jijn léln' oly ngyh1intnlom, mely haliíllul \'t:gz,;

ilik; a hosszabb i<le1a tartó "en,·ed1:, a 1lobfüeU'hen méa m:Í' úton i-. táma1lia me..,0 az a!?nillom:fo\'t <:> 0 J !:) 0 • ~· • 

Közvet.leuül a dohi.irrg mt•lbö v1~kony c .... ontfalával határolYa huz61lik el a C'arotis és a dohiireg al~ó 
\•e1wny c~nntrala. mely még azonfelöl igP.n -.okszor hi;ínyos, a liulhn" venae jngnlari~t wg:ti köriil. .\ 
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hosszabb ideig, olykor évekig tartó genyes kórfolyama,t,11ál, ezC"n nagy véredények által a geuy loviíhb 
vitetik, é ru:igábun az agy állowány<íhan, többnyire az agy fe1tekéiben tályogok jönnek létre. 

Genyedésné1 <L dobüregben igen gya-kran az arciJeg féloldali hüdése észl elhető, az arcideg a 
canalis Fallopiaeu ve zi 1í.tj<Lt1 hogy a foramen stylo-mastoicleum Il} ílcísán az izmokhoz huzóclj e'k, a cana.lis 
l!'allopiae a c1obi\reg benső fah'Luak hát ó szélén létezik é::; olyko1· hiányos csoutfal által van elkülönítve a 
Jobüregtöl, úgy hogy e11 u ek nyákhárty<l:ja az idegbürokkal ériutkczik, és ilyenkor ruú heveny lob következ
tében i láttam arcideghüdé1't: máskor azonban, mi<lőn a genye'3 kórf'ol) amat c~ontszuva oclá ·t ere<lméuycz, 
ezen vékony e ontleruez is elpu ·ztulváu, az iJegálJomán} a elr'onc ·olva az arcizmok hüd.é e mutatko:ák. 

Genyedé ekne1 a dobüregben az agytUneme11yek1 hit még oly csekélyek é!" mulékou~-ak i~, mimlig 
komolyabb ch álloz<Ísok jelen létét az agyállományban feltételezik. Y oltak e. eteim, hol eln:.em enge ég 
előzte meg jóval a laclhalis kimenetelt, má oknál háu~ ást é:<zlellem, núg ismér az e etek legnagyobb 
·zámáhan szédelgés, heve11} és l-"lZllrÓ fejfáj<lalmak sE>jtették a bántalom komoly rnHát 

Fel kell azonban említenem, hogy az agr igen nagy energiával hír milkö<lése11en, é nuír komo
lya.bb eháltoz;isok jeleuletc mellett még ok e ·c theu teye1ten) ségében zavart, legahibb feUünÖ zantrt 
nem é zlelhetünk. Yoltnk esei..cim, hol az illetők úgy. zólviín egész égeseknek tartattak, é hol minden 
előzmény nélkül egyszerre epilepticus görcsök, üntnd:ituélknliség heúllottak, melyek 1-2 napig tartván 
halállal végzöcltek. 

Ha a lta.híutékc ·out kiil ő ré zeiu a csec ny1íjtv:.ínyo11 olyforma pu~ztítá okat hitluitunk. a. milye
neket egy kórhonci ké:zítményen a t. iigyfelekuek ime bemutatni van alkalmam, akkor a proguo i már 
kézen fekszik é. kétséget nem . zenvecl, hogy ezen eset halállal fog végzödni, <le nem mindig van ez így. 
~ok zor a ronc. ohísok a. hahíntékc~ont bel ö résieiben léteznek. a mint ezt a t. ügyfelek egy má ik készít
ményen láthatj<ik, és ilyenkor az agytünemén~ ek döntök. 

1ltalában azt kell kiemelnem. hogy sokáig tartó genyc kórfolyamatok a <loLi.lreg'Leu az eg1_~ z 
'Zervezetre k:fro heful.ni 1fak, és az agy szom zéd ~igáuál fogva legiukáhb van kitére annak, hog,r az 
eredetileg talán figyelemre nem me1t.a.tott fülh;\nta.lom annak miiködését, é így az egyén életét nlykor 
egy csapással meg emmisitse. 

vn. 
~ l v á n cl o r nuí ,j e g· y e s e t e. 

HocRHALr K \ROJ.Y h-.-túl. 

Hatela. .\.nua ;-,,) éve,, férjezett gyárllluuk:í nő, 7 g) ermek anyja, utot ó gyermeke 15 éve". 1 var
vérzése 3 év óta ziinetrl. Eddig kiallott bántalmait illelölc g fölemlíti. miszerint fiatal korában sargas;íg
ban szenYellett, 1 O c•v elüU rövid ideig tartó vriltóhiz gyötörte, ezután vérhas lépett fel. mely hos;;z1í. 
tartama következtében a heteg erejét annyira kimeríté, hogy felUtlülé-e c~ak huzamosh idü ui.iíu követ
kezett be . . Azóta az alhns kih1gu.lt ágán és petyhüdtségén kfriil. mit kidönben már utol ó . iiüése obi i>„z
lelt, viszonylagos jollétnek Ör\"euclett, mígnem eg) év előtt lmrgonyával töltött nehéz z ·ak t'Plemele e 
alkalmával rögtön éles szúró föjdalmak léptek fel johh rászfüij<in, 1í.gy hogy e zme1ctét \•esztve ájulb1u 
összerogyott. Ez idöLöl óta hasá.han valami szokatlan súlyt, ·ennek megfelelőleg a has jobh folét majd
nem teljesen elfogfal6, kemény, mozgatag <.lagot vett észre, melynek nngys~iga kelelkezé óta. ugyanaz 
maradt. E dag egyéb nehe1yeket nem okor.ott, minthogy gyakr:ibban jelentkeztek emeszté.si zaHtrok é-; 
makacs . ze1n1ugnhís. A betegnek keményehb é' putfasztó ételcktöl tartózkodnia. kell, tésáa, sőt hús élve
zete rende en beteggé te. zik, s legj obba.n érzi magát, ha híg táplálékot, h\íslevet. tejet ve ·z magához. 

A jelen állapot röviden következö : 
Az alac ony tennet1í, pctyhedt izomzatú uő középszen'len táplált, arc- zíne kissé sárgába játszo. 

a ,zemek tülkhárt) fö azonban rendes szfoüek. zív és Hiclök rencle vi zonyl)kat mutatnak. A jobh mell
kas mellső feliUetén le a 6-ik bordáig telje e1es a kopogtatási hang, innen az utolsó bordaszélig é 1 e s 
dobos. 7.Ínb1gy h<ltnl a 10. hordától kezdve lefelé dohos kopogtabísi hangot hallnnk. Ugyancsak jobb 
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oltlalt öt tíjpl a borcla ... zélek alrí nyülhatunk .... majclnern a reke ... 1. l1oltozat:it érhet.iiik. Ha-.. rc>ncle ... nJ] 
nngynhh terimét mutat. falai l:mik és petyhfültek. A ha-.i.i.r johh felében lnírom haniut t1jju,ira az utobó 
horda ... zl•ltöl i>gy egyenletP-.en :'Íllla é ... <lomhoní fl'lUletü tiimiir tlagot tapintnuk ki. mely lefelé a csiptöri-
i!!. oldaH a kiizé1rv11nalig te1:j<'ll. s al,<í 1:Jes ,zélén, ki ... ~é hal felé, helnízóllást. mnt.·lt. _-\. clng nagy ... agn a 

rPnil1•„ m:íj uugy-::ígát HPIU haladja meg. 11you1á:-;ra nem fájdalma ... , „ moz~atható. lÍgy. hogy ha a heteg 
h.1) olclulnra f„k„zik. a hal ol1lali ha:-.iir fc]1: tér ki, külső kézf11g:\,ok segcl)ével pedig a johh r.íszttájbn to1-

lrnt6 i"I. 
L :p é ... ve ... ••k. ht'igyh<11yag és méh ren<le:-. fekYésück. s eltfrést 11e1u mutatnak. 
A leí1iak alapj:ín feuforgó e'PthPn a kórismét nagy Yaló:;zÍlll1 éggel ,. :.i u <l o r májra. tehetjük . 

Valószím'i:-.1~ggcl moucljnk . miwl - tncltnukkal - azon t.;uy. hogy YéllHlormá.i létezik. még l'cldigelé 
korL01H'tnnilag con...,tatálva 11iuc:,cn. :--üt mrgt<irtént. hog~· élölwn egé-.z hiztonsiíggal fehillított kóri:-mék 
a lwucasztnlou téve .... ekuek hizo113·nltak. Példi\nl ·zolgal ~I ü 11 e r *) «>setP, hol a •:imlonnájnak tartott 
:ilha"i dag cpicri is utj:ín icHilt lnh következtében megrnstagodott c~cple:-zgomolynak mutatkozott. \zou
ha11 1lacára az Plöfordult ttfreclé~clrnck, a ln<lomány mai áfü;:-a ~zeriut n v:íu<lormiíj kórhméje fouáll ... 
lt•nu;ílllmt egé~z 11iztuJ1 aggal akkor. ha hiwnyo·· :-:arkctln.to' tünetek ...:orozala, toniLlHi egyéb kö,·etkez
mt;nyi (...; kórclözrnényi mozzaua.tok fo,sihnngja a kt:rtlc~cs kóriíllapotril miude11 kételyen kívül helyezik· 
.A ... adrnlatns ti.iuetek e H 11ta11 i lÍta :;\J e is' 11 l' r. \ V i ll k l p r. eh\' I) ... te k má. ok által igeu -.za.lia
t<1,Hll lettek küriilírva a kt;w~tkczcikhcn: 

1. .\. m á.i r 1• 11 <1 e s h n 1 y ~ n physikailag. tt>hát kopogtat:r .... ; tapintá" útján ki 11 e m 1u u

t n t h 1111J. 

:l . • \ IUP:-o- va
0
•'Y hv1u11ra...,trim11han oly cl a u0 lét ezzé k. m el\' a 1ak1· a é na cr y . á o· a ... „ „ „ • o ... 0 

z e r i u t .1 ID :i,l i; ,. a 1 az 11 no .... tI ... cgWhb P- ·etben kitapintható az aJ,<j ... zi::len ,1 fo~-:a lougitn<liuali-;, 
minl a johlt ==- hal lcl1eny hatiíra, s " wellt•tt mint „zerec:-.eudiú nagy ... áglí képlt•t. az epehólyag. továhb:í 
l~ • J„ö 1lomhoni ·zéléu. mint harántinínylian kife,zített lt•mez. a m:ij fiig~1•:-.ztö sz<ilaga.) 

· ~ .. \ da ,„ m o z „. a t hat ú 11• „. y e 11. 0 :.... ~ .... 

4. \ 1sszahel)ezhetö legyen ajohb rásztt:íjba, kiwYénolyesetet.holelörement 
Joho ... t'ol}·aurnt következtéhcu mlauiiYé ... ek folytcín rögz1tve vau a "1.0lllszécl képlet~khez. 

5 .• \ ha 1 alak laza s ;Í g a (.s p e ty h U cl t:.. é ~e egyik h~n.' eges követelmé!t;' a •ándormáj 
li~tn'.i<;ttének lehetöségere. mivel csak így l11het a megfelelő szálagkesziilék ils rt>nclkfri.ili eugeclékcny:sé
gJn· kti\ etkezb~tni . 

• \ fe}....orult ..... a :-zerzök :iHnl 'arkalatosnak jelzett li\nNPk bemutatott e..;rti.i.nkben ki.étel nélkül 
j1d1>11 Ya1111ak. ~ Pzekhez hozz;íj:írul még azon fonlo kór el ö z m é 11 y i adat. mi..;zerint a da•r rögtön, 
••römiin li1•hati:- köYetkPztéh1•u. éhh1k f:íjclahuak 1-i.:-éretéhen lép<'tt frl. 

.Az :íllandó t iil1 •tekl'll kíYUI találkozunk a nínclornuíj t•setcinél még egyéb jelensegekkel i~. me

ly ·k !,:ír 1w1u "lZlik:égkép frurníll1ík. é:-. ... aját esetüukhen nagyoLhára hiáuyozuak is. cle mint a ~ougáláq 
~' az ily fouto-: :-zerv helyz.ct\<íltoz:í:-.a folytán lJe~íllott keringé ·i zavarok kéivt>tkezményei, okszor jelen 
\'H unak. l lyen a le:-iilyl'llt nuíjuak a. reudestül elt1~rö nagysága. a mi - eltekintve a m:ír eredetileg kóro
l'llll uwgnagyobboclott uuíjtól - a lll<i.i \°'i-;szerek vongálá~. nyom~ís okozta keriugési z~rnrai által feltéte-

lezett vérhöségböl vezethet ö le. • 
[ gyancsak a 'cröcéri pang:b követkeiményekép foghatjnk fel, n \Y i n k le r esete"ben feJlépef t 

l'aput ~1 r du · a e t. a küldök kürnl fellépett vissz~rhál6zatoi, miut azt pylephlehiti~. pylethrombosisnál 
megjeleuui hitjnk. Hyakran az epeecléuyekheu is torlódások, p<rngá--ok mutatkoznak, · így több esetbeu 
-.:írga-.<íg tünetei jelentkeztc•k, tov:íbb:i epekövek é• epekÜ-7-sába ... :t.erü füjdalnmk. N°Pm ritkák az ideg
r1•lllk1:er mélye hL zayarai . néha hy:--terikn' tnnetek. . őt 0 a n t a.ni l'setében vnll:í.·i lníkor fejlődött volna 
ki. ) l ·is -.11 e r figyelmeztet azon immineus \e ·zelyre. mely terhes ·ég heálltárnl az ily váucl01·májuau 
,z1•uv„.lü rn)t a meQ"Uauyobhnclott méh 11\·om:í..;a következtében fon verreti .. ZPriute ilv körUlménvek között 0 v J ::> v v 

n lt)thali' kimP.netel majchwm hizto" kihítá-.ha helyezhetö. 

•) 'l.ur Dia;;nos+> der Wnnderl••br-r. l>eut chi's • .\.rchi\' f. Klin. :.\Ietlicin. XVI . köt 'lt l. fíizet. 
ls 



A 111'11al' mirrran,, hr•par mobile. ectopin hepati-. k1iri,méje nem r~g-i l'l't>d1'tlÍ A7. "l't'i .~„zl1•let 

e a 11ta11 l iíltal tétetett 1 1)6-hau . 'azóla Ü'. i'.e l'll ) ~ psel letti Illl•rtetve. 
Q a 11 t B 11 Í 1) és:tlclete f>J éye..; a' ·1.ouy1·a vonntkozik. ki UeYez1~tt h.1nlo.lntuh:m nto}, Ó ,ii,i\)c-.l• Óta 

,..1;1•nveJett. s kin l-l nuck kii~etkeztéheu l öleg az ide~r„ncls,,;pr kör :Jlt3ll támafltal~ "" l \'Cha.11h '11 ' a rni. 
mehek a heln:J,öl kitért c::1.er\ sikeres vi..;;. zahelvezése nt:íu "lt.ilnetcltek. B ar h n r o t fa ') cscttí1wl tiihh-. . . 
:..zörii:-o -.iUJP,ek ,:e:; méh,ért1~„Pk mentek elöre, ..; a m~iou kfrill a },:p i... kitért h1•lyéröl. J> int l' 11 i 11

) dö-

re1m·nt zii},~„ é-. ahortns nt1ín l:ítt·t fellépni : 11) é•e" a-.~zo1n n íl. ki l' mr•ll1•H i1lült tiichilol1ha11 sz<'ll' 1•1let t. 
MP i " s u e r 4

) 3fl éYe nöuél :l-szol' t-liiremeut szii.lés ntá n. ' Y·1 u k 1 e r ') ~9 1;rP mft otl ~zor s 1 i\ lön él. 
kiuél ru1fr Pl.,; -.zülé e c5ta lógó ha-. mamdt vi zn. 1111í othv.ori g,venuekríg~ ut:iu 1whez l nr~_v emelPsr 
alkalimhal zúró fö,idalmnk kisérete1>en bímntlt alha i tlngannt alakjáhnn n ní1Hlorn11íj. \ ~z1ír1í l'<íjdnl
mak. mdyek a johh ní ... zttiíjhól ki ·ugárzottak. k1~:éihh j, 111ind1•n t'•rÖsehh lcshnozg:h1, 1·nwlé ... , ugr:í"' 11tá11 
jelimtkeztek. azonhan megfelelö ha-.kiitó ha t.nálata mell<•tt Plmarn.dtak. l\fogir)..{' 'Zentli\ uu=~. ho~y n lnfo
talnm beállta után la snnként R:írga-.ág fejlödiHt, mely 1 héLig tar l0tl. Y o g <'s l 11 11 !.{ ") "~' idő r>hli 
nöröl tes:1. „mlítL;st. küwk i.arvP'rzése tölih húirnp 1íta szfineh~H. s ki mag:ít <'7. nkhcil IN·h1• ... 11Pl, 
hitte. azonhan kürlilmé11ye. viz g:llut után az alhn i cla~lmn v;Ín1lorm:íjra lehetett ism1•1·11i .. ':1.Pr1.1i 
e:1. utól,hit sztik rne11füzök kövPtke7.ményének tartja .• 'n 1om1111 e :J[ a r i no ;) t'~eh· 1w111 lal'l-n?.i}, 

'-Zoro au krírrnjznuk keretébe, m1nliin ö a t.rpns inYcr us egy ~nleke pélcl1i11,riít i 11wrtPt i, ho 1 
u•:ryaui a maj a hal. a lep peilig a jobh rászltájhau \'olt kimuto.thntti. miuclk!;t s1.erv ekto pikui..: 
:íllapotban. eh ,. (1 s te k ) e~. k. ezrednn·o:-- é tanár 1 7;. ,:,. november haníhn11 a ht!csi kalonai fll'\ fl>i(lk 
._,gyletéhe11 mntatott he dn<lormájnt, uyilatkoia.ta sierint a1. Pl. cit ) •. \1'ztritihnu .• · n t n <ti n 11 ) lwte~„ egy 
41 1=ve...: uss:1.011y, kin !l uehéi . zii.lé. ntáu lépett tel 1• hiíntalorn. Ugniu-e s:t.1•rzéi hfr:lljn a T " mp i 11 i 1") 

:iltal közölt c ... etet, ~ P.Z utóhhit nem ta.rtja a1; öu:illcí ' 1índortmi.i kúrc:snl'orijiíha tnrlo1.óuak, min-1 ott 
kétht>g)'li hillcutyii eléf:,ri.e]en. ége folyfaí:u johh oltln.li dzmell <~ mo~~H-máj támmll. " ez ulcíhhi uH•gna

gyohhodott . 7.Cl'\' ">tlly:Íl1lÍ1 fogva kimozclult uelyéhól. Jh jeleu 'l:g épen lll'lll ritka f'.'H~ly . ÚVliPtPg1•k111:!, i" 

ép a1.tfrt nem i11C's1.thetö n.z öna11ó e ·etek kórc oportj1íha. '\Vasi l j P ~· 11) .l esetet i ·mt>r Let, uwl,v~k kiizill 
kettü férfi "olt. E zeu köriilmény az által 11yer kiilii11 iis fonlo:~áu·ot, m'Ívi>l ar. Nldigi kii:t.l<'111r11p•k lcivl>f c•l 
nélkill nőkre ,·nnatkozlak. heh t adtak nzou urzt>tnek. hog) n k1>nlél'lc' l11í11lulnm 1•salns ns. zo11,ri1kn:íl 

fordulhat elo, mit azonhan \ V. kdrrn.iiai a.laposan megcáfolnak. Yégiil R n 11 s t•" i t "h ll'. ' · ) rH~ lt:í:1t\ 

héttd rzelött közölt eg,, iiuálló e. etet, Yéleménye s'l.erint a l ~-ikc·t. soron kfriil hugy,.1 ~liiller, ' l'„mpini 
é-. ~forinn e:..C'teit. az elséit té\e~ kórisméje mia.tt, nt<íbl1i k<'tlc'it. mint uem ih1:íllól11•1 láuw1ll ktírnlakot . 

.Á.tté1Te a •á11clorm1íj kr5r-oktanára., c~ak rö\'i.1len akarom az etltlig 1'e 1 mC>riilf né:t.clr. ket jPlPuti. 
C a u tau i a terhe" ~gben kere i a kór-oktani mozzanatot. ,'zf'riute a uieKnagyohhorlott ll1P11 f<·ltol,1a u 
májat, ez. :íltal u megfelelö ha ·h,írtya.-reclözetheu itliilt loho..; folyamat jönne 1 ~tre. mely n '-/.alagkésziile1r 
meglazihi :ít eredméuy1'Z11é. Hoizájárulna még ai'. egyéni hajlam, z.ük rlerékfüzök ,.j elete. ~ ·g~ ,~J, alkal
mi okok. E zeu 'Jlemény már azon egy~zerü ténv:ílladék által. mely s:1.erin t váurform:íjat férfinknrll i. 
tnláltak. f:'he:-;zti minden alapját. ~okkal való;;;iínúhL, sje1eulerr majdnem általáno. an elfortadott ll•~:t.c·{ az 1 

melyet :\1" i ... ne r állít fel. ki adott e ·ethen egy már prnefönnált. meghoi :t.ahlJorlott hash1írtya-rP1lö:w
h•t vesz fel, s ezt a rue nc:olon. lllesocnec:um é mesenterium p1=l1láj:irn 111 „ ~ o h t• }I :i r 11 n k ur>vPr.1 .\ ki-

1) .\.nn.11. unh·. 1li llll' U. "XlJ\ "fl 1. l li11. 

~) 11 :\fori?.t!?'ni cli"l'· Xl. é" Vircho"· Tnhre::h. 1 ... ;n. 
) \ trc how .Tnhre„L. l •i'. 

') 1.;hmitlf, .Tnhrbuch l v~' · 
0

) ..\.rd1h f. 1.yunccolorr1t! rr. l'· 14& 
) )1emor;11Jilicn Nr. 2. 1 ";''.! . 

;) R h·ú ta clinica di Bolo!!na 1 14 
") \\"i„ner nwu. Pr• ;;„1'. l "if.. 
~) \.rchh · f. t. ), 1iikolo2ie 1, 75. 
) L.nzz. LomL i . "'er. 1. TI. l:l.i• . ' Chmult Jahr l1 l •"i 1.1. 
) Pet"T"lmrg. mí'd Woch cn::-chrift. 30. „..:. i ·•;"t 

~) '-: P ~cr~l.mr!! mec1 W' ochen,,chrift. :r •. i;z 1 „ í '• 
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u an. auma1 biz ny alblDll okok, milyenek több 10 dtl

ruhanalagolmak pon va1o sz ro megko e. továbba erömdvi beha
graa tb. hozztijárulta könn en a máj rend helyeool kité~ et.. snlyede-

ltn lfogadhat-0, s fenn állhat mindaddig, nugnem k~ öbbi 
mesom~ar JétnJ.i b tenynye melik, vagy pedig a dologra ege zen uj fen t 

'"'"'"-~mi mtnr. a leírt t bemutatása alkalmabo1 következóket mondotta : 

hagy ok a vandc r eneket. az Jk csak kivetele en maradnak meg hizonvo mér
k a zen StUya által feltetelezett folytono h1ízasnak, vongalá uak 

1 • 
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11ngJ ohl1 lnhrliit liaszu1íltu11k, va•') uu"p>l>h 11.\ 1111111 t g) ak1m1l tuul\, e ... Í~\ ,·ált(lzlat t:'ík iít u tiirl11•tü. dt: 
··1!1,.,zPriitl1•Jt k<ih~ ... 1'k1•t, 11w~lelclü. Je ti11'11elt•tle11 kiih· r>kk1•. 

E z<•u 11éz1•tbö\ i111lul\'a ki, n lnlula alukj1íl nuído ilollnm, :it. 1•rl1lig lmsw1íll. fé1•riimhulnlní l 111-
rhik hcl) ,..tt 1lrnlnk1h1 kat hasznftlol\. \t. ilmluktí lulnliíntl f, i /. o 11 y o-. i rá u y J, a 11 lr•l11~t 11y<11nw t !!) ak -
rolni. a nélkiil l111g,r 11 kii!~ rít:il1í110" 11) 1111uí„1ít k1•llP111· fok111.11i: az ikrduk1í lalHhínak alrt)lja nznuldül. 
111inte~t' ö~szp1111 t o. íl ni t 11) <HtHÍ 1 1'1•jl ki. lmrw111l~:znr 11gyn11c nk Hzt•les alapja állal ••trrfw•r 1ui111l hizl<J
,.,nlih l!1111po11t1 f 11~·tí.it 11. z1•1'\llflk, minl .1 lt•lµó111l1nh1kú lr1l1d11k. 113 ik11l 1k1í lnhtl.íl "'1ltlig Hindorl :J111é1 \'Ol 
:tlkalmnm ha„r.nnlui. ilr 1u •rcdru•=m tükf.l11 t • •'ll kil•J„gíh•tt. n l)lf>Hll) ihPu n wn r(jgzfü.: „ ikí•rüll. .1 

b~·te~ a küt · t jij) il1rtP. \ ,fi11c.lor1111jnnk Ílu•:ni hemnlntott t• Pt ·lrnn Hochhalf 1r. 11r zint.(.•JI ikalnkú lab-
1hít nlknlmnzotl 1 mph· - miutnz urnk JU·fl'1.!)ÍJZliJt•·k- '·ljumk itt i m•i.dclPIL. Ii11d('m1tk clnf'Ó1'1 -

il · ki::: z.ímn ,= zlel<•fr·l· nlnpj1Íll - Yé"l"t!e it ~ll'l1•t 11„m mnt k 1110111l m1. 

\ 111. 

IJC)H'fi clüJih r.tc"\lo Mn~yn 1•01'"7.iÍ!(on. 

• ll\\ 1 t 1rn fönw 1n. rl . 111rn1 rh•J. 

1'1 /rl/ [J!Jlil('k<' t'f ' 

l\lirlo11 h11?.fiul\ 111i111l"11 'idei f'il1ül ;j, z1 ') íllt z.Lkf •rfiniunl~ t•zen n11111 p 1) ('"' ~Ylilt•k1•7.t•t•:1, ·11 \ 
' ,1lo11 i 1" I' r n •g_\ "'l'ft•u„k i l~d11l.Hil n lo•:rnk. oh k rit•lc 11 •g llH h hnz mk l'öldj ·u nl'lll ... ;wkott ·ll' -
fonlulni. k1•tt-Os l.'l"<l•·k \Hll it>llll"lll PliitL BJ„,j orh 111 uh , nlrnrok < >unkk„J i uwrt •tni ol~ kúralnkot. m1·h 
l\11?.t~p-Európ11hn11 nw n h 'lllW ol1h rillm 1ígok kiiz • 1rlozik1 • mrh hn fiukban. fó, ríro unk kö:u·l hf'u 
önmn•rnf61 jutott kil1·jlu1l11 rn. l>r 1 z tíltnl Üncjk hgy ·lm ·l 1 1,i .1lmrom hn ii Ol) kórkcpr . 111 l „t. lrn 
'!.!) „z„r <:z mUul, 11)6),p k1•rlllt. '-'g) hnnwr L•I 111•111 f1•l1•jthl1Uluk. mi l1tl m arr 1 iud1tjn fü1ílkC't i 1 nrnirn. 
ho~y l\ttrl\llfl),int 1•111.•I\, lin n ·tnl 111 tun nj lt r.onkorlntuklm11 m 1 hn nnló t .... Pt ·kr·· 1kn lt lk, nwh l1kN 
azouhun. a zl\k 1•g1• fnpn zfatlnt hi1111) :íl11111, k,·1Jóh·g ntt g t1f•111 it ·lhPffr•l fütlrn kor l\J1Pt{lk uw,gi nw
ré" •r<' liizou.' n ko1·t 111i tupn it tlnt zl\k 1;g1•i;, „ 1111 u 1 ·próu.il, lwl) 1) Pl k1"zzl'I !Ptll•pt: r hnrnukh.m 
ucm j„ ln~111lhnll~. 111egjl·l ·11" P. l,él ·1 gpn },í\fil n korlnui ritka ngol, 1 iiz • nrozn111lo 

E11grclj1· 1111•g u tiflzf plf ~j Ol11kPz('l. ho1r\ u llll'llll\'lr1• 1ir~r, mik llll''' ·rlt• 1 re szlil„ ,· ~f' • röncl 
'i:-;~znpilln11lno.;f \'t• .... ,.Jc l'ZP11 l,01· t:irh•nfltr>r1•, mol 11 lílgr ·gil h icl "l\t:il fo '''n l' re 7.l'll korunkig neme nk 
cg)•' w:p„k, 1}1• az ii zp 1•mh1•ri t ir ntlnlom kO.Wuit l'll JlC'ltig n l i1 épkor fi•') llno•l m 1~11m 'ont Dl' 
h.mni ... zijrn~ 1•11 dl\hungMt e l1nj f1•ll•·p1: 1•11t k 1 1) id1•.i •h ·n. tn nnkenti l·lt•n3 t• Zh! t 1 n l ur6pni ono ... ok
u 11· iránta •~nlf'I 1iiclé "i li1--s1111-ln ·m len11111lt, ' nk \61lh1111b 11 .„ Ton• ••1'i 1han. hol l h.•t l'H tilt~ 

z1Í7.ndunk ni 1'111' ,.,, ilil'n jnn1htyko«ilott„ fo!.{l11lkozott ti~\ n t,in •inhuzu , mint 11tudom111' 1• l1 ij' ·~
k1•p1•11i kiirt l 1\lll. Ul h (rihlr. ziink l'g\llh nr-.z 1gnil111n PZ i tö !7.t rint mnr mngnt61 i11 b .mo L 

\ t<il'f1~111•(i l\11t llll hnr1ifjni n -.zóhnulP\Ö hC'ICg 1•g Plsii UWllllllit O „z„ntan„ ,1Jnfaílg \'1•Y,{l{:i 

yj„ w, 111„l. "1' hl'I.\ 1•11 ( Lt•\ ilil'11 1.t 1 jt•zl'L) t, l\lii11fl'l • l'oltol, rol (i1'lt•lm11) ó-. fel- ·h (•kröl te"z Plllhh t, 
111 •l\1•k 111111i l11•lmta l lt'lf •I\ 1.1\t,„„"" é. 111l'lv1•k minit n l1pl 11r mnr nkkor 1"' sir.i•r ninn 1•! \Olt l,nlulll-• M M 

h•n1lü. A llt'lkl\I. hugv zig111·ú liir:il11tlta l111c 1Hk11w ml, o l1•IPl!1 h11 \lljjtl11 n --i1•utí1·11 f'llllii ti hl'h'l' 
c·Rnlrn;.;.\ 1111 kiz:ír·olat( lt•111'fl 11)1 hajokrn Youul kozik-1•. 111t• r1•11g111lj l\k, ho"y n 11~1.<>t 1m•ll1 1 t n~'. mint •·ll~nl' 
hatlmtií okol sz1íla11al : .11111\ i lii:r.1111\'0 111i111l111,1u111lt11l, lto t\ 11 ~z111·1mth"' v.ut. 11111 h·rl .111m lwlt• J"SC!.! a • • „ • „ 

!Jihli1d11111 ,jell1lf.•lilc, kiwrnl11){ u \phili'"H'" \01111lkoí'.l 1l.11i, lllÍnl 1\zt l•'i n n 1,· tr. tölih ti\ t'lfül t11hn\nloy,olt 
tödmHi ut''"" j,.,,. 1

), l111fifrozotl11n lt 1111i ; s11l\l 11l \Hh~ z111í\lih. l111g\ •' "'' nln t ldilötll~·li\ burlH•tc~--•l 'l'
k1•l url1•tt~·k. i \ 1. "IJ~ t•tl1•11 l 1111í 1ÍH, mrh 11 11111 111" .1g1111l. 11:r. t kvri z id kmll \ nl 1 ••löfonlulu nrol „:wl. ~lo-

1111th'" prr~ptu111i M\'t1'l 1•s 1r11 (..! 11 Kr. t'.). l,i itwi111 11 ll•p1·11j1ín1111 "z illoknuk l~u:~pl\)mha11 \11ln l n·loz
li11il1í u itl1•j1•l1t•n ntt ur111l,01lolt; iudj11k l11\·,.11liri, 111 K' ,, h1tj olt m ~ 11111'.ininl k.\u i g ni, lri. tl u„onlot 
l.al1tl1111l, ~drli r forrfi okl11111. I ~, t11•lcl11ul ll i p pn k ru t ,. n .lnpm· v.ót ~\fll nm, lt• min.ti r nh lwttt,t .... ~ 

) ( 1111 dt(l \\Lili B rlt•lllllll~ lt \11 ll 111 ,,, 1 Bili •I \t h t IJ11r1111tol u11cl 'ph l 7 1, I' l~) 
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megjelölé'ért> lm ·ználjn, mcl.\ nél n l1ürii11 pikl.;elyrk (i.t-:r1„-pikkel,r. luhu) mutatkoztak, tl1· 111'111 f.I "szó
val oly heicg:<t>gnél, llil'ly foJl,okknl <'S gühökk<>l jnr, mely kórt. az „Pleplrnntiasi '" szóval jPlö1. 

A római írók is említést f psznrk a poklossngról a ]('gl'l'f.4ihl1 hMhru, PS nag~ foki\ raga1lrí~snga 
me1letl tanú ·kodik relltlk1,·iil gynrl-i elterjedése még ol) ot·s1.úµ;okhnn ii-;, hol azt>liitt n_ynm;ít sí!m isnwrlék. 
C' el u s (liher Ill. cnp. 25), ki n betegsé~et llt'lll ismerte, íg) 11yilnt knzik: ~ lgnol ns 1wuc ín Jtnlia, fn·
qnentis ime in yuilm dam rcgiunihns i" mnrhn. t>Sl, quem i'J.1-qrtnlru1111 Uraeci voe:ant.'" Míg Pli11i11 .... '). 
ki elött a haj épen nrm volt i meretlen, azt állítja. hogy hniájahcil e. akhumar kípus1.tult: ~El hic q11i1lP111 
morlm. celeriter iu Italia reslinctn.;; e~L „ Ezen aclalok, melyeket késc'>hhi orvosok, mínl A re t a e• n „. 
A e ti n s, a e gin i a i P tL u ln s l\örii.lut.c·m esehbeu ígazolual\, mui.atj ·ík a fiil<lraj1.i ir;Íllyt. 111elyl11•11 a 
lepra Eg.ri1tomhól Görü.;orsziighu. s omrnn valamint Kis-.\.z iiíhol (kiilöuiisen .'yi;áhól Pomp<>jns kaf 1miíi 
áltnl) Ola ~zorszngha ntetetl, honnau a töhhi nyugati Európa ha clterje1H. ~ már a kere„ztény id'1szá111íhí.~ 
kezJetekor .'panyol-, Frnuc:ia- és Németor. zághnn mrghonosult ~) ( ':-;ak a né" körül, melylyP-1 P.zt-u 
e· ·akhamar elharapódzó haj jelöll'llllÖ volt, nagy zavar uraJl,oüoU. Míg ugyanis az archr1l' göliös u1Pglw1„
gedé~c Leonti:ris és l::!atyrias1 néY alatt említtetik a görögöktől. :'i hst;l11ii orvosok rész~réil i lrnso11l1í
képe11 leiratik, ncldig az „elPrhnutin„is" név. mely eredetileg ugyn1iez<'n hetegségPt jelölte a törz<>ön. 
elvesztette eredeti értelmét. J llll'retes, hogy a 10 J„L 87.nzadhc>h arnli orvosludmn.íny. az ös.r.e kiir.cp
kori szakirochtlom ulapj<ít kepezic. s hogy nz arah fonlHúk az. 1)lwri on o i iratok átllolgozá~uirnil :-.ajiíi 
millrifejezé:-..eikkel éltek. Í:-;~ tehát a poklos. ág . tljudzam • é;; H ippol,rates .le1mija· , _har;t • rngy .al
harra. '" névvel jelöHPlctt . • Elephantiasis" alatt 1-e<lig az also \'l-n·ln~ok hiiréJJek megvastagod:is;ít édet
tt~k. ama állat e etle11 alal,júól ,·evé11 a képet. mel)· a néY alapj1íul "1.olgált. 1\.li<lün teluí1 a uyugati 
cultura felvi.dgz;ísával a köz1!pkori orvo ok a görög é római irodalom tanulmányozása ce1j;íhól az nrnh 
fonlítá-,okhoz nyúltak. ez szolg;'ílt illa alapj<lt azon sz:ízndo. zuvaroknnk A kó1i:ini fo~almak köriil. 
me1yekrül fent megemlékeztem._\ pok}o. -.ig. \"agy .d,iudzám- _}epr:íra· lei.t átforclítta 1 ~ P'I. azou<Nlnk 
tartatott a görög elephantia i-.sa], t. j]) Prtelemhen lUl~g ez iuö sr.l'riut i:- a . lepra arnhum • lrifejez1~ ... t 
azonos jelentéshen hn ·zniíljnk „elrphantiasi ~ graecon1mmal- , t. i. a. tuhtjcloHképi poklos ':Íg ~z:iru;íra. 

míg a ~ lepra graecornm • Uippol\.rates ertelme1Jeu W i 11 a n l:s B a te ma u hönt'óg.rászok, yn,Jmuint 
az angol zakirodalom egyeh írói nznn kórnuk tartj<ík, melyPt mi -p orinj:-. • név alatt ismeriink. 

Képzelhetik uraim! hogy ezen. az elne' ezést s meghnbímzast illető, . soká tartott zavar. ull'lyet 
csak e százat! elején II r: n s l e r ;1) német tudós oszbtott szet. ;\ be hatóhh tmrnlm~ín~ ozást az orvosok 
ré ·zéröl nagyon i. megnehez1tctte. annál is inlnihb. minthog,\ a poklosság la sanlriuti Pltiinésével a 
X \ .. Z<ízad végén a hujukór nem gyanított módon járványosan fe 1l1~11ctt, s minthog." .t , z:ímos analo!.!ia 
következtében bajos dulog volt n lepnit a lmjakórtól megkülönhéiztetui; Í!U közl'l fekvéi \Olt tehát, ho!.!y 
a k~t kórt majcl aiono "ak. mnj<l \ll'<lig az egyiket a incí ik sztfrmazék.mak fartothtk. a mikor inkáhh 
elméletelrre é~ fellevé~ekn', mint n kúro. tünetek.re r-oltak tekinteltt>l 

Hogy mily erÖt'e} dühöngött a poklo ::;ág epi<ll·micus t•lte1jedP ·pnek 1'lsö ~z;ízudaih;m. arról l'..,ak 
akkor alkothatunk nrngunknak ti ·zta képet. ha. ez i<lök korbírsai :;; ort'osainak illeYona.tkozú feljeg-yzéseit 
oh·as uk. E kór t. i. a kcizépkor nt:'=pies heteg ·égei között kiniló helyet foglalt el. Legterjetlelme ... ehh köz
léseket találuuk e tekintetben francia é · német krouikusokuál. kik s;.:erint az emópai államok korm;í
uyai a nép oltalmazá ára külön poklos házakat: lepro (:'l'Üikat ft>hillítnui keny zeriiltek, hogy így n beh~
geket az egészségesektlil elviílaszthasslík. Így hl ezer e y ~) a kö\ etke1.öt iria: Xem volt Franciaorsz;ígban 
'em város . em mezöváro~ (11i Yillt·. ni honrgeade). a hol llt'lll leltek volna ké11ys1.erülvc kórhazal\.at a 
leprában megbetegedettek s1.ám1íra építeni, é Mura tori ~). egy ol.t z sz;erzö mondja: . ln Italia vix 
erat civitas. quae no11 aliqnem Iocum lepra is cle~linatum bal eret.· gs ez neme. ak szegény-cknek s nyo
morultaknak, hanem rano-kiilöuh:.eg nélkül minclenkinek ~tóH ; íuy p. o. léteiett a Danph.int·ebrn e11') 

') Historia naturaJic; lil> X.Xn 'ap. 1. 
2) Hirsch. Hi„t or geogr. P11t hol Erlangen 1 60 I. :;11;;. 
8

) Yom abemllándischen Anssatzl' im Mittl'l.1ltcr. Hambur.!? li1H . 
1

) Histoire de France 11. lu'. 
~) Hirsch 1. é. a1ri. 
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\Ppro:-.ia 11c11H:' "k, l'ari:-.l1au ,,!.!')" nth-ari a~ io1q ok ... z;ímúa 1
). Tiirtén.,; .zck atlatai szPnut 1így hibzik 

hogy a pnklo-.::-iíg u rn . .".í'.ll'l.IH\ Yege fd1; leglmrza~1..híbha11 1lül1iiugijtl. FJ'aw•iaorsnigh.111 l:gy111agHba11 
:!UIJO. Enrúpiil}Hl\ pedig kiii'iill1elül 19,fl!JIJ lrpr11s1.,•ria ],;kzeLI ·). JJc• aliLpo.· joggal foltf'hP.~jiik, mi,ze1int ar. 
t:Ze11 kcírh1-iznklntll dltc•lyezetf IH'LL•gck 111>JU s'l.PU\eclt~k mi111la11uytan lt·prában: már a kiílönféle nr tágok
lta11 h11,.,z1ullt elu •' eZl·sel\ :-zúlauak t!'l. Pllen .. 'panynlnnmíglrnn, ;alli:ihan a . lepro<:r•ri:íkuak· u •ve.zett 
iut1;;,elt>k, Oln 1.or,..:uígba11 „ln.zarcttikuPk-, :\éwcthonlian . ~í111c)k h:ízaiuak· (, ie1 lw11]úi11 ·er) uev1•ztett1>k, 

í~~ vnló zi11ii, hogy a vaMlmu ]Ppnil1Rll meisLP.teg1•lh~th•k1•11 kívnl m1~g IJ11jukcírosok. psoriatií'l1..: heh•gek, 
... ma i1lil1t l11il'1111j11ld1au -.:íuliik kPriill1·k ott !!y«ig •knz11l1~" nl1í. l~. l~·ltP-\'é.., Yul1) zinü..,P~h,„11 uyel', ha mPg

foutoljttk: hogy ••z i1\Ö zuk alacs1111y uli\elt,,:g„. miml n kiizegc•sz 6cri iut•ZlllPllY hi1ÍD)ll. a küzépkorha11 
11ralkod1) kie ... upo11~1í-.ok é.., .-1·l.iilc ... t1•l1•11sé!.(t.1k. melyl'kn •k a k1•r.• ~t„„ h:ilmrúk Jlh'!! kiili.i11ij..,eu kechPztek, 
miuc.l~u epid1•mi1·11s me•rlietl'111•1lé kiterjei\,• ... ~t H:t!.!'you j,., 11w11kchrnyített ·k. Ehhez j.fru1 az urrn i korj1•l
zést1111 alac:-011. • :illrLa, uwl.rn •l t'1111va l1:írmi .súlyo-.alih hörliajt. akár Íll~ o~.il1b li•·l íj tüuernf.11 t>k ,íJral 
complk:ih·a. ak1ír lH'lu, a }P.pnilwz :dmíth 11 t:ik: így az arahok 1íltnl frlmnlít1•tf alfajok m1ir 1·1 :~ ·Zabfl!) 

11:rt Pil''t'<h11->k kUlii11f,:ll· 1111•irli •leir ... 1l1~ Pk1• 11z al111•k1fr k1•r1•t1•li • lt•I\' •l11•h1i. 
? 0 

BzP11. c"'uk :íltnliinu,., kiirvoualokhau tnrtutt m1•gj1•J!YZ•~'''ket a pok]o ....... 1í1! i„11,:pe ·.~r.)1 az , -
középkorlitlll m•lkiiliizhl tl1•1111!'k tart 11tt11111. mit·li'itt tulajdouki•pt>ui t:ír•" ·aiur.1 <Íltalt •l'Ut'k. · a lcpl'a elc)jü
veti:l1~t ~Jabrya ror-.z:igli.rn llll'glit>~;i;~lll 'ill. EJ Í) f1• )11tlll Lll ll k .tZOll k1:n}és tue!!fe,i l •-.1•, \Hjjou fr• Jl1•p1•t l-c 1l 

l"tll'n :.\la~yuror,..z11•tl1a11 :ílt.1hihn11 untlko1lott-1• itt i1ín•;í11yn a11 .... 111ily lwfol_y1\ .... a.l \'O]L a tar„ailalmi ,;„w
nyokrn: .., „11 t)I) 1.frt •k1• .„ ,:n\ek"' u111mk 111~t,!f1•jl•·„e. \aJ.io11 f. 1ll•·pett-t' u:ílunk j ... ~„ mih v-i„z011\·ok 
nlatt :-.z1írY:íuyo·a11, ... \ajj 111 f·ll ·plu•t-c m ~~ rniwli"? 

E túr~.'' tiirf1:11Plmi mct!lt•ttt!„1:11 ·I ,„„.tk a l111z11i it•rr l ,,kra \'a~')'ttnk ntalrn, minthu!!J n külföldiek 
1•1-röl 1111il; cu hulJ•ratnnl\, 1) • t11j1lnlom ! u ltnzai fo1 r11 ok itt •n h •zng1 „ak . 

.\I:ir az 1• kor 1111•gj1•l.z1•-.:cr • h1i-.z.111ílt "lll•'\ 1•z .„: . p <• k 1 o .... "a!!" .Zlíl u m"llett hu"y ré«élil •11 rndunk 
h,11:auklt,n1 ,..Jüf11rcl11lt 1 ~ 'aMIJ rn mincl a Ulll'") Hl' bibli,llor11íta„(1klM11 ). rniutl p iÍ "L lll .l ll p •t r hil-.z.onok
Jawihau .) talall,flZUllk I' llc•\ \'1•}; t:tl1Í}v Pllll'VeZI! l1 Uép Ztljllllllll, l lllillt az U7. 1lkDile111faj ZOtÚl' Jll:lg)Ul"ll

zal~libcÍ) l1·~jnl1liu11 khilnglik. ,\ l:ig):tníwta ez: ) .I'oknhar. l' "k l o >; .i u. Ez f',„z,•1tllít11tr :! ":.wlJól ,;Lii
~o„au kitii11i1', ht1•ry a IPpra hnj1lau 11okol 'nlt, hn1111n11 a puklu", p11klo ,.,:í•r z:irmm:ckok, 11 pokol é' 

11oklo "ilt! kiizütt 11}y kiilii11li"é''C" 'i. z11n\ l~tezik. miul 11!'lcl:í11l n 1·iih t'" rühes ·1i!_!, kn ... z e-. k1hw-. a•„ kLizt • 
'--' ' „ 0 " 

HogJ rnjjon 111ikur 1,;l'ell C•I n. l•'}H"a Magynrnr v.íighnn. 1• lt ki11lt•I h1•11 min1h·n tnnrn zt ·k hiáu~ u-
ban v.wym1k. 1luz1mk .1 l II. z1i1111l óta in·1•11 sul'iiu \'olt l1íto~11fra )111'\'.lll) októl. m •l ·1 k '!.!y11111st ,,.orhau 
f,•Jv~ilt11tt:ik: •'7. ma~\:mízza lrnz1ínkat lnkt; !'~)'''"' llirz "k ny11~hdu11 t~nL _\. „z:1wtalnu swm,zr•tl uc.!pt>kkel 
t'ul\'tatott h:íl1oník llf"lllL'SHk lin„v n lu~tf'•r-.é•rf'IH•t hc ·,..1)m111 „ztPték, d" 1•1w•Jti:k 1••-J'v-.z ·r-.mi111l r1>„;r.i11clnlnt:tí 

.... 1:""'_11 ~ -

Ynltnknt. Pe ... ti ), t•lt ~.,, nllatu avilly1ik, rnind 'Zt•k haz 111k :dl11111M Y"lltll'gt:i voltak .... a mi itlöuk ta1in z-
tnlatai „zP1-int 1í111thntjn1\, lio~y a krónikák 1>pi1lt·miiii n 11. sraznilhul a 13-ig haz mklia11 ép olr mértek
lwu 1liihii1wtr,J,. miut n1.1111 ltalmrúl. md~ t.>kl1l•k ki„ ·r1•tcl11•u tc•llcpt1•k. llaznnklinn nufr ré•'t:!ll ... z. I tníu 
alt:il 11ehirntt l'tD h:ízi re111lck 'ezl•t ,:,e• nlntt tíllú lÍ<•-y11t·\·1•z1>t 1 „ l'll01lochiaku let~ztck, ru •h• ·kuck hirnf :1-.11 

H lt>f g:íp11hí mit ' ). J 1rp11 \'lll1h7.Íufi h•lult. ho~y a f,í'l'l>-•zfp,.. h:H1oník 1ilc11l nt .... znll1t11tf, „ lL kert':-Zl~· ·k 
K(;ziiti ige11 clt1•1:i••1lt 1 •1ll'a1•„1•lt·k \l.1~ynror-.w~h11 'itr!Hck: e m1g a h•prn ké„ö!Jli, mint d...:rnrin,ztú · 
lu1r1.aszlo hnj a lwt.•g t•lkiilii111tl's1• ij..., c•liizJ.;éh •z rnzétc•l I ; t•z n zt•ut rnllú,n-.. ,ibnimlozn · ilh'i•·lwn 1 L<.'11 

lJ,\1•1h·r. Lt•ht·bu1 li ti. U·· ch. tl. \I 11. l••n.1 l'-itl. Ill. Uil. p ... t 
') "1m·ng••I. ll•• 1'h 1l \ll'tl. 11.ill•• 1 i!1 :. II. IM. 1:!2. 
) :\. li1l1li.1n,1k ••I •> n•QZ•'. l\nloz. '"1rli1111 1551. 

•) I' 1z111.í11 l'ct1•1· 1 '.mli11.i1i~ 11r11c1likricMk lo8•l. 

) c__'w~z()r 1 ;t>q.~··ly ,. l'<J~.tl'n "'. 'Z~t.u 1 mng) t~11l ,\kntl mn~l•i?. l!llll.J l. l'~·t l"iO. 
111111. p, ti l 11.1g.11• Boho1•1111or11111. 
IO l u. l'•• l 1 111 r orlu•m 11111\ l'l'•:un 

1017 l't ti>I •t t 1111lt'. 

IUI i l'• •I is 1wc1111l111· 'omd 1111. 

1111" .N••uula••. l.ut• llll"r hMniu s ••t hrutn th, 11rnzb11111r1'oilt• nmt mt>tlio H1111g.ir11w. lluJ. t' 1'52. !. l'· li. 
1

) l<\·j1:r 1 \lllt:x diplomnt lhmg. ccch·~i 1~t. .u; ~ h 1lis. Uutl11t• , 1 2U. l. 
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-akarati. uyih-ánohí-.akt!p fo~a 1hatott. „ Íg~ ily heti·~gek ápolá-. ít ,:, ti,ztPldt:t i:imlior jó tettnek tekinfrt
ték. öt külön r~nJ j, keletkezett, a _LiízárloYngok rendje · azon ,..zc·nt kötel~-..~ég~f:'L hoK' a pokJo„nlrnt 
<Ípo)j;Ík ,~„ klSZ1Jl~álj:ík. .Jer111- áh lllllt>ll mit e rend ,..zékl1P}~-p," inlleU ktil1lettek :.zet tagjai a nlitg" lUÍJHlt>U 

r•~ z ~l,e a heteuPk á11<>hi.-árn. E hetegek épen azért . ~z. Lázár hetege:inek• ue-reztettek. Így ... Zeul L:ízár 
Zi..,rimi· 1) uen•ztdut>kn . Ghronicum Hungarorum Po 011icu,eben" awu hetegek. kikn 
11. z~ízml 1 ·j.:n :1 • XP11odochino1 ~t. Laznri • -han. Magyaror--z:iO'nak kimutatott li>grégihh menhel.-r1~hP11 
r •lv •t ·ltr-ik. 

:-:-1.. Lá,..zló (I.) korm;íuya alatt 1 U ~-hen megjelent t•gy r •u<lelt>t. hol n király para11esn lolyt:i11 a 
"' zprémi e!..ryh1fai •=r t l\';écr \Íz "g,ílata P} löu rendelw. r: ... i>zeu all\alommal, a mint oha,~u k. l'~.ff hel~Tt' 
akadtak. Kry„tt) eg- kiizr>)éhc11. mely • pnten l"pro orumnuk- ueYl'Ztetett 1

). Ez tndtorumal az d-.ö nilnt. 
1111 ly lepro ·u„okra rnnatknzik. <: u nwlyben ezekről te1:ic>llelmesebhe11 t>mlíte. t te znek. Ezen l' n t 1• u" 
I" p r11 ... o rum •'Zf'k zeri11t vnlól'zíui'tleg ·:.u- olyan heldség h'!hetl•ft. a l10·d a poklo-: <Íghan elhaltak 
'itf'ltek. hog~· itt eg\ kijzü ~iidörlwu dtem<>t t ·s,euek. Mert épen \így. minl a7. élel11en, akként ha l:íl 
uf:ín i..i fAtrtottak a hnlhík fodüzésam. \z on·osi tncloman_\ az i1W zerinti alac~ony álhi a termcszdese11 
mugnval hoz.tit. hoU'y a poklo ·ok gy6!.{) kezrlésére nem i. g>ou<loltnk, ~ hogy itt lt> nion, még a pog:ill\· 
i1lökl1ól :íln•tt elj;írá...: ·al 8

) tEltPk, m„ly szeriuc a bett>gP1rnf meghitrlf ettPk, mcgigézlcfk, mcghihcilh~~.' 
ha„<111 ló mó1l-.zerc>kkP1 i11·5 el(l•zb~k liu tni le.lki\JP.térl-'. 

A kerP zt 'Zny ég hehozabdiíval f'Zen bü"'ELzek. méregkt·Ycrök 1::-.. C'.'<tlók természete e11 fol.' to1111. 

iil1Wzl~ •k trÍl'~'JfÍY~i l"ttt•k, s '1.. J-.bi'lu Ökt!t 11:1gy l,i\nteft~;.ek feuyegetözé,e alatt ipnrnktól m<'glngadta 1). 

Híi\(i ... -.z1•n·k hf"l}~·„tt. n mel.n•kr1'il •gézen lc>monrlnni uem tndtak. <·soclákk:i.l (mimcnlu) g,\ógntoUak .• ~,., 
a krónika <.' t1•kiutetlH1ll tiilih példát hoz fol. Érdeke e„~. il) eu n l"prn gycí<ryít<ísárn vnnatko1.ó hel~·. 

~fül,;11 lli 3-luui, ~z. bf dnnnk ,zeutt: arnui-;a alkalmálitíl. írja ki11y1rtatott. ehlil)} t'~" annyira 
átható Zfi" fr.,ilöcliitl. hogy a 1 •rkUWnfJJl:hl1 nyarnlyáhan -.íulö1lö uép, mely iuincll'11honnall ü-.sze. rnlalll 
\'Olt, liaját1íl meg lóu szahmlít \ 'll: ml, ok vi.':zanyPrh=k látó képl>'s~giikl't. a p n k 1 o s a k h ö re p t;' dig 
111 ,. ~liszt n 11 6). Ezen. a 11. sz1faaill><)l ~uirmnzó forrií:.ninkl1ól idézett hel.' nzt i tnclntja vc•lUnk. hogy 
l1•p1·0 11s hclr-~ek1H~ a hiirhnjt mint kiileiuüsen kinil<.l kórjelt tr•kinlt•Hék. 11 mini <'Z má" :ulntnkhr)J j, 

kití\ 11 ik. 
\ h•pra kül'iilmt~11.re:-elih leír:í ·:ít. 1:1 f' kórnlnk ti.h:etPsebh l'löad1ís1íL magyar forrií:okliau, fá,i1la-

l11m ! 11Pm tu.l:íljuk. ép ol) kt•r ~~sé, mint n pP.sti leírásnl. mely hctegség kUWuhen oh· g5•nkran PmliflPtik: 
m~l'l't 111i1llll'11 hnbod" 11 ~lkiil nzo11 j:ín .ínyoknt. u1elyek a 11. és 13 .. ~z1ízuclhan i\Iagrnrországhan 1li.ihö11~
i Pk, a p11klossrígg11l iis,zPklitt •lé lw hozhntjuk. aurníl i · inkiíhb. tni11lhogy a kere·zte·ek títjoklmu n "Z •nt 
t (;}1l l't•h•. 11~ílu11k r)rö.-.:.mlrn ... 1111 ht-lürh·k " i1le. mint m~Íl' cmlítPtte1n. rngiil~ O'-' 111>tegsé~eket :z~míth·1ttak. 

I>e mrí ri~ ... zt khet„égcs. hog) a kiilönft;le elnevPzé ek alntt elöfcmluló jární11yok. melye.ln'öl P n t h ö 
U l 1· "t• 1.', . p ;Í 11 ~ i k .• ·e h w :i n cl t u 11 r. re jé r krcínikui, mint a pe ti„. mortalita ... mnxima homi-
11 um, f1•hres .1c11ta1•, nwrbi •pi1li·111i1·i-rül :-th. tesZJ1~k eu1lít1~„t, a föhl1i Emúpálmn P'' Ki~- .\z„iáha11 
1l lihiitl''Ö puklniNí•rot Jfo·'~ nror z1ígl1au megakacl:il)M;ttík. llli11t ho•t <•pidc·miologkns tnpa. ztalatok s7.P

ri11l. fij],), jifr\'1Í11y 1·gy,z •ne egy 1~ ug) nuuzou tertilctM1 uem igP11 urnlkodlrntik. !\Iá. közvrtf•lt atlntokha11 
l~•·ll tr!h;ít ... ;-.lik:-wgk<~l' un~ 1tg1111knt ken·. ui nzou kérdé,- megfojté:-1t:re, n~j,ion nw111Hirr nrntntkozot f a li·111·a 
~l11gyarl111nha11 jelente1cP11y 11ya,·al.rnk1:n1? 

.\ De<"rt!talt•-. l'outifici" <tn·•rm·i IX., mr.l\l'k töhlir.k ki;z<Ht u 11oklo. ok luhmci, iít.d Yiszo11rnira, 
0 • ·~ • 

11 znkkul rnl<> ,:ri11tkei1.~~n>, tL lepm kiliin•:-ére pnpöknál ~th. \'onatkoz11ak, megen!,!edik a fPHPYés{. h11!.{y 
~lauynrnr-.z:íirra uéz'(' j, i'o11to,nk ml1í111ik. mi11tho1.1y 12:H1-hn11 II. En1ln• kir1ílr malkocl1í;;;a 11lalt ltn1.11l-

~. ~ ~ . 
) f,inzli 111e1· l e. t' 1 
) F' ·jer, Cotlrx diplom l 1r,(1 
) l orpu„ jmi" h11n;:.1rici t,ephn11i l. a~·g1" do•cr~lornm lih. [{ • 1p Xl. u1 3~. lLÍllí~L.lu••r p. 7.} 

') l'' k e 1 e l.njo„. A ~yógyn z ll a 1· ·~ri m.1g·yorok11 íl . zá.zndok 1 74, 177. 1 
) „ \ 111~nrnt .1d locum, uln "llll ti- unum L'Ol pn tJl.rndeb 1tm, 11u1•m oh ••111-1.•„ up ru r1111t t lllUUflH' odr,r1 1hllu-

111 1 Cl 11d1t, qu 111tn 11111v1u m 1tl ta11til111 appnmi •• 1e 011111i11t11, qu1 illm o cur„n111t. tn 1· 111 h r. 1 .Ln g u 1 11 o r u 111 
lll 1t 1 unt • t a• 1 l u 111 • 11 , 1('p1· o 1 m 11 11 11 '111 i; 11 l 11 m 111t•ru nmt (t.ini.b.1111•1 p 13) 
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tak be 1). Kö\•etiije lY. Be la ·tlatt Blhla váro-,a 11} ert el különö zabadalmat. me1y mint Buda v:íro. ának 
joga ~Ofner 'tacltrccht~ 1 11 évig, 1244 ~1421 -ig érvényben maradt. E jog külön terjedelme srnhályo
kat tartalmaz, Bnth1 városa l1ulitikai és városi közigazgatásáról, mely e kor érdekes eu1turképét 11.vújtja. 
F\ijclalom ! P}H?ll azon cikkek, melyek a sebészek és a poklosolrról tárgyalnak (§. 3.J.4.), elvesztek. De 
téve<lnén k. ha hi11nök hogy baz:ü orvo:-.i tudományunk akkori alacsony illlása 11em engeute volna meg 
külön on·o i lemi ·ok keletkezé ·ét. Már a 13. ~zázncl r.lején is találkozDnk :Jlagynrország legkillöuféle'bh 
helyein papok vezeté··e ulntt álló kórházakkal : íg} ~Iono i;;ztorki)n ·), Pauuonhalman '>) ()Co-
11 a-: te r i u m <lP :-\. Martiui de i!Conte Pannoniae), P o 11. s e g á lm 11 ~). Eger 11 e u 5

) és épeu így látjuk, 
hogy az orvo i tndomauyt nyilvános i. ko1ákban lnnítják .. h el. ö egyeteru Yes1.prémhrn lett alalútva 
1:!76-hau, azután a 11. és J .). században Péc.;;ett (Cininc1ue Ecclesii·), 0 -Budán. (Yt>tus Buda<-'), Poz·ony
ban sth .. főiskolák, melyek a prágai e párLi eg) etemek mintái ,ze1-i11t szer•ez\"'e, az orvo 'Í tudomány 
ápolását em hany•tgolhatt~ík el ''). Ila tehát ezeu i<lifühöl orvosi llolgozaiok nem maradtak. akkor ezt 
tudományunk érdekehf'u eléggé nem fájlalhatj11k; de a'l.on ri)vitl adatok, melyeket a lepr:iról hozhatunk, 
arauylag hövelrnek moutlhato1c azon liézagokhoz képe~t. mcl) ek a ~syphili..;t· r>s a . sndor augli<·n:st~ 

illetőleg tahíhmk, kórok, mol) eket nt;met és osztrák króuik<í. ok:, orvosok mint NémeLhou és An. ztwiban 
uralkodó járván.yokaL körübnch1ye. ebhen leírnak. ~ melyek ezen hazánkkal határos orsz;igokhól mi föl
dünkre terme ·ieteseu I:-\ ~avitettek. 'őt a 1 t) . ·zázadhan Magyarhonban enclemice fellépő 1 u e p n, n
n o u i e: a. vagy mol' h u. h u 11 g a r i e u , - való~zíniileg hngymázo malariával fü;i~zekötölL nyavalya. 
mely az a t<friikök +>llen kiindult. , ho~szahb időig ~fagyaror,..zagLan hu:tózkoc:ló német. ha<lse1·egben iszo
nytí mó<lon 1lUhiiugött, sem tahíl má eln.e\ezé re, mint ~pe tis· ').De mási·észt megelégellés~el fclem
líthetjük, hogy a 16. 1.azadtol kezdve, magyar orvo. ok es tndúsnk igen i zép irodalmi tevékenységet 
fejtettek ki. :\linhi11 azonban Jlagyaror zag függi>tlen egét elve zté. a tudomány ezen említett 8ze1rhelyei 
is mimlinkábh hanyatlásnuk indultak, -: tudó aink külföldi, kiilüuö ·en u~met egyetemek felé lorJultak, a 
hol magukat kiképezv1•11, jelentékeny nyelvé~zeti · 01·vo 'l milvPket alkottak .• .\z erd~lyiek B a n s u f' r b)1 
J o a n u e s V i ln '.S B a 1 ·arat u s 'áro-,patakról !') . .I o r lla n n · T a m :i ~ Koloz vánól '"), Bakóczi 
n-yörgy 01"\0"a 1' s a n ét ki ~I H ty a s 11

). 'i má ~ok kitiluö k('pt>s"cgüket korukhoz képe:.t ki való tntlnmii
nyukkal hehizon.dtott<ik: míh·eiket mind magyar, mind latm. n~·elvru kiatlt.:ik fgy ipnrhodtak killönU ·en 
Fi· n 11 k ovi eh () e r g e 1 ~ 1J). n ü m ö r y Dá v i cl 1 

). B "r r. t z k ny ö r gy . K ii l t· "ér y ' n m u 14) 1 

1
) Liuili:111er. Pdda k~p ft>lbozok e::ryneh11np l e~en clecl'P.t 11mokMl : 

'ritulns cnp. I. é · 11. Qui lepra e morhum incurmnt , .1 con1111u11io1w hominnm ... ep.11·cnnu·, ncc u.xores vires. 
nec viri n.xore-- talitrr acgrotnnte;< •wquuntttr. 

C'nl' 3. Dc rt:doriLu-: „cde,iarum : lepra e 111 a l' n l .1 n•fJne .t<h•o ínfect1s quod a lten sen ire non po.;.;;unt. 
nec -.ine nMgno ... cauclalo éo1·um. qui "ani <nnt, eccle"ia;i ingrt.'lii; volumu:-. quoü e1 dancluc:: i>st coa<ljutor. 

1
} Fc.1er l. •'. '1'0111. II. p . 33,;_ 

j) nstimu;, ~1·n·um nominc Ceplet cum tilii-; et \'Ínen. q1Mm volit. ,er\'lre tlomi inlinnornm J'ratrnm. (Diploma 
n•gium. LinzL.n11·r 1. e. l'· 81i.) 

') Hospit tll• intirmonun UachiPn ,e online 'i"tercitm"iuu1. (Linzbauer p. -!:>.) 
') Hoqpitale \f!l'lt'llse in ll>;lllU intirmornm test;utrnh1111 per Breve Po11Ufici.. (Linzballl'l' l>· 14i). 

>i) Toldy Ferenc. \ mngy. nemzeti irodalom törhmcte. Pl•<;t en l :;2. I. kötet 70. lap. 
7
) Ho~y mil.venPk valitnak •'zen leírások, legjovban kiviláglik Pethö krónikns egy helyéltíil, ki lti22-beu élt, 

iiÉhseg és döghal<ll hallhatatlan ~zörny\l v,1la, a. mineuru t'nnek elóltt.> t.1li\n .;:ohn :\Ingyaror.;:z;\g\rnn nem volt. bJzt uz 
ö iszony1\súgának mi11tt le sem merek írni. ilfort nem is hinnék el uz utánunk ki.ivetki>úi t>mLel·ek Uyrm n l~Y :;zo
ruo1·tiságg1tl és mindenféle in~~gge l \"ala l'zegfoy Magym·o1·sz11~ m111<lenfelöl környülv~tetv<> „ (:Mngynr cl1ronil·a. III. 
Rész 201. lap.) 

~) :~cripsit lrnrtatum <le Pt·ste. ejus<1ut? curn.tione .mno 15:)0. 
') Df' Remedit<; pt>1>tis pl'ophylactici~ l j64. 
') Pe<:tts Pha1.momeml Fr,rncfot'tii l.>7•i. \fagya1· l hnurgi11, .1 <:cbgyógyul.i-.m1k mcste1·sl:gérol frt ! könyve. l :-11l-t. 

u, Hasznos. ~ fölütLe ~zikséges könyv, Emliöl'öknek eg.!s,~gekre rendült. 15..,8. 
1 ~) A Pestisröl v.1!6 orrnsi tanácslás. Xug,··G-yiirött. l í'}!J 
11

) \ hossza<: -ínl<'j lwteg ·e~ekr&l1 melyekbt?u az orvos Dokto,·ok valóban megkivantatn.ak. Koloz„vár 1723. 
11) . \. r••ndes orvo-l.1snak közönsége;;; reguUti 1121 { 11c1.:mcla maJiconun Hun"'n.riae et l'ra.nsylvamae b1ogra 

phia. Excerpta ex u1h1•rs.uiiq . teplrnni \Vefizpi·éuú Dl•btec1.ens1" ' 1t'nnae l 77t- ) 
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ez utolil1i az iru1lallllilit•' lt·0·~z11r!.!al111a:-.ahh on11-.ok l'!!\'Íke. liaz;i1'11k htl'l~l 1•1111•lni. " hi~.if:Í:-.uknak 111i111l1·11 
r." """' • ' \.J• ' 

tiirch 1•ssd megfolel11i. 
1 la czt'll ki" eltt:rl:,.. nt<í11 t't•j!t>gt•l1•sii11k kiiudul;í .... i poutjiihn 'i .. ·zatériiuk, f•z1•11 forr<Í ·ok „z1·1iul 

a p11kln,,il~ elöjövetelét ha~:i11klm11 n kii1.1=pkorba11 megcngPllhetjiik ugyau, j;írváuyos fc•l11~ph· aznubuu 
111•111 '.1 lo,..z111 ti. _ \ lepro l'ria k t iik1Hc•l1•s hiany a, a kórh:izak kurai alapíLí:a mP l11•tt (1:, "lll líté;-;t arn)l 
liizonyo,a11 tl'ttek rnl11a)1 tor;íhli:í azon köriilmeny, hog_\ a :m·rziik. kik tL \wsti-.riil s m:í: rag•íh os hett•g
't'gt'knil a1u1yit -..z1íluak. épeu 1• po11tnt nem is emlitik. ll•gjol1hau hizo11yítj1ik. hugy e k1)r haz.rnkha11 
iµcn ritka. mintleuesi>tl'e ritkiihh h•hell'tt 111iut a tiihhi Euri)p:il1a11. D1• hogy t•z 1mis m·,z:ígokrol 1, ;ílJ, 
l1ií'.Oll\'Ít1·a az nla '/.. sziih~té-.ii B t' u i Y t' ll i. ki a l ~1. szazud nEur• l'rl1~ Flor1•11zl1l'll élt, ,.. pu·v-e•rv kiilfiilcli . , "' o . n 
ln·f ,,~1·11 .~ ... zlelt lepraeset alkaluuíml a kiivetk1•zöt í1;ia ! „~Iorhns, qui in 1 talia pe1w nmH111am vi 11-.. a 
r1w1\ici.... Yi\ 1liagnns1:itnr" 1) . 

. .:\ lepra így a l ti. -.z:ízad 'é„.,„ s a 17. kez1lPt<· küriil l'~1:,z .l<~nníp:íhau 1ig) szold11 1·lt ii11tur•k 
iu1111dhato, l':s 1;...n.k itt-ott t>g'Yt'' fi·riilPtckPn, • 'vajczliau. ~eml·tl11111hnn és .\nglitíbau talalkozu11k \'l'lt> 
gyakrahhan. lle ilt is a kornuí11y11k iut1=:1.k1·tl~'''l, ·' nz r>g• s:t.sP.gtirni szcth;ílyok 1•rélye' kf'rPsztüh-iti J„ foly
tau tiik1·lcte cu l'lti.int. 

:\hg Küzép-Ennípa 1•z1•11 iiliitlil l'ogv.1 a l1•1mil1íl iueut111•k tt•kiut l11·tii, a1ldig a. KuMpten~er part
,ini11. fo;y dt•li Frnu1·rnorsz1íuha11. 1 >laszM,z:Í!.{ s Hiiriigor. z;íg i>:,Q l'" pontjain •) m~g mi111lig ésl.lelé' al:í 
,i11t. H i ~ l 1• r :nlatai ,.,z1•ri11t ) Uiirii~or-.z:í~lmu mé!.( l 51-beu :3;;0 hivata)u,au kirunlatntt lcprnl1eteg
volt. mi e kúr ottani j:Ín':inyo. l'1'll1:p1·"" nwlh·tt J,izon~ ít . . \ si1·iliai lt•11.~1·rpartou még az utol:-ó én·khcn 
i~l'H ... nJ,,wr fortlultak 1•lii lepntl's1•ll'k, :'>Pro feta~) ,.,zP.rint 1 '7ti-ha11 Ill. akkor mcghetege1l«tt1·k ,z:ima 
11 J-n• rn~11lt id : míg ngyanakkor a H h·iera mellett :.). .1 hol uu{g 11111 r•gy a1. ola-..z kurm<tuy ;lltal 1 ;, -
l1a11 n·-.taunilt lepro,eria lc•tPzik. 1 kor a 'éttkcpi "ltiiué-.hez kiizl'} \olt. Ez tP.rtU•~ ... zete:eu üs,ze em ha
-.1111lít hatú a lepra kiterj1•llé-.1•\'l l \ • n e~i1íha11. a h11l l li1-lw11 ~ milli1í lak1í kiiziitt <íllami kimntat:í ... nk 
-.z1·rint ~1..;2 111Jk}11, beti>g \'olt tal.dhattí. ' ) .\ magyar t "11g"r1• .t l' t 1111 l~iumc kfizelélieu ,. !'<Z:Ízad 
t•ll'ié11 :-zi11té11 igen elterjedt. l1•prael'id1•111i;it ,·é ltl'k l'n11str1t.illmt111. },p1·lit•vo falulrn.11. Bul'cari kiizclt•lll'u 
J 711t1-l11•11 tiirt ki eo·y a<l1li" eo·1·-.zcn i~mt•rf'Uen rau·;íh·ns h<>lco·séu·, lll«'ly io·e11 u·ror,an üg\·.-z1ílv:ín a nm-

• O. M r.> 0 J 0 ~ ,..., t'!v ' , ' 

gyar part valamennyi lakhelyei re kitcrj1•lll, s mely az akkori nszl nik korm:ínyt, vahmiut a magy.1r kor-
m:inyszéket a le<„eréh·e ehh . ~ )po·szitt11r1íhh iuh~zketlé!'il:'kre kc~u\':-ZPrÍtPltP: • )ll'll\'Ul.)'U l 1.ll-tül 1 ''n-iu· 

~ 0 ·' :-, 0 • ,1 ,..., 

1·ii\ i1\ tiqlwszalrn.-..ztti~sal '1tl1ília11 jiín .ín~ képen 1liihöugiitt. A lnír lilzetc...:t•Lb \'Ízsgiílata tanuhmin\ oz;i....L 
a:1.1111b.lll kimutatl,1, hogy 111•111 a pokloss<tg forgott zólmu, :t 111i11t r•zt I•' r a 11 k P ,: te r a hín•,., hl;csi 
ta11;Ír 1•leint1• hitte. ha11Pm h11~y az l''l't"k egy. a helyheli alk11l111n.tlau vi:-zon\ok 1íltal fPltételezt>tt ro-.~ 
iu\lulatli bu,iakórra volt.lik vi -:-.za\ 1•z1•tP111lük. ;) • 

.\1. el1~adottakha11 kiuM·ít •ttcm 111ii11lazt. mit a leprn l'liijiin•tdéröl haz:ht khau mondani IL•lwt. a 
iuikor m1•,..-.z ... hh fük~ö. a kúr t(id1•w•tén> 1•s h·tzni viszonyokra vouatkozú ré-.zletekl't ki uem keriilhehem . 
..\ -.z<ín·;illJ os t>-.t>teket illl'tÜlt•g. 11wlp1 k ho11nnkhan elcifonlnltak. a lt•gjohb i~) ekezet mellett adatokat 
Ht>lll gyüjthcttem E kór J,izn11yosa11 tuilnnk is <l lebrnagyol1h ritk<Nigokhoz tartozott, s Be u e 1•s • 'a 11 e r 
tau.írok. kik 3 ~' tizeuen ker1·sztiil. mint kúrotlai taucírok 1•gyt~temUukiiu miikfültek, tankön~ ,.l'1khi.:11 a, 

h·pninil mint egé-.1,eu kiilfiilcli hett.•g,égröl tl•:·<tnPk említést. De lm. dö i:- fordult. való-.zíuü, hogy t> kcírt 
llt!lll iue11 kciri mézhcttr·k. :' íu·y lell1~116stiröl J·deutést nem is teh •ttPk. Ez li;ítorít, horN eo·v iclev;Í<„rÍ 1• P-o ;:,. . .l""\„J ~... -

) Hir-ch. Jlist. ~l·ug1 l '11tholo,.;il'. 1. p. :311 • 
~, lli- .... lSl!S 0 r tlw "kin by Er.1-lllll" \\'il!>OTI, Lomlon. 1-.1;;, l'' ">'l'L 
1) j)j,~ Tiirk••y n ihn B• wolnwr. Wieu, l <,:!. p. 111. 

') Ht•chei·che.~ "ur la 1 "pre e n . 'icih'. .\nn.1le-. 1lt• di<rma tolo::ri t• •' t tit• syphilig1.1tit..'. Pari-. l '71i. p. '.H 1. 
) Kúom•r. Cbt• t' dfo Lrpr.l .rn dcr Hivil'r.1. .::\rch. f. Dt>rmatol. Wien. J • ;,;, p .• ;. 
) .Tourna.l ot Uutai11•ou ... )ledicin". London, l '-i'il p. l•J'i. 

1) \ lt>~tökélere~··Lb, min1len tullni Yaló rJ„zl,•tet tarrnlm.1zó ntlatok 11 illetolei; 1. Linzb.LUcr I. e. Bullllt' 1-..;; ». 
'l'om. 111. 't.'clio II. p. tifl:!-'• ·~ . j kc ... übb ntak mi!!!' ezen --kcl'lit•\'O. 1u.1l iphilitico ulct'ro-.1. moruu- contagio ... 11. 
«calHO--O·\"•'lleteU' fl}DC\'"Zett u1•te::r-··~rúl: ..; i ::r lll 11 n 11 Zeitschrift 11. 1;e-cll chnft 11. .\P-rzte, Wien 1 :jf3 1. l' · ;,o. -
P 1• r 11 h o f t •' r. Unt•·r-.uchun:.!en nu<l Erl~1l11·1111~un 1iLer ~kerl.ievo, \Vi ... 11 1 ''''· - l' o (! 1. Liyó::r)'ás4at J ... ,;~1. lX . cv
foly.uu ;,v. -z. :;tL. 
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tet in exten o elöndjak. Egy mú ik, általam pár év1el neWH é zleH . lepl"a tnberculo ... a • Psf'ti;l. mely 
ké őhb Béc hen halálo:-;au végződött, más he1yt elég kGrülmén.re'ien leírtam. 1

) Az akkori hPteg . zerh 
nemzeti égü volt. a lApra nála l\lagyaror. zágl1au fojlődött ki. 

Kúr,. s r: t. 

K .... Stül. • · .... Fa1111i. +6 éves, héber rnll.. förjPzrtt, ha~znuhérlü neJe. ·zirák1 (Xó,!.!rá 1) 
s;,:ületP ft. fel-rétetrtt a hp. harukkórházha 1 ' í9. é,-i jnniu ~-ke11 ( zoha sz. 110.) K 11 re l (j 1. lU e u y: 
Kórelözrnényekre nézve a. beteg a következőt tu<lja fP.lPmlíteni: e<le.; apját 1;1 e,·e kor~1han 1'"e<:zlette PI, 
- hahila okát nem tu1lja. anyja heveny baj kiivt>lkeztélien rövid heteg-..eg ut áu m1llt ki. - ;) te-.tTére 
rnU. ketten elhaltak elé.itte i:meretlen hetegségben. hárman élnek. dP hör. 'a~y t->~~·1~1 allrnti hninak 
tünetei az egész közeli rokonságban á11ílá a szcriul :-onha elcl UPll\ fordultak. 

2 év <>La van férjnél. s e;,en iclü alatt l~ ~1·crmpk~t sziilt. kik közUl ;) lds kor:\han hall el. Két 
év elött szülte nto1.;;ó grennekél. kit úµ;y. mint a tiihliiekct nuga zoptatntt. s cznbfo fcjléi1lölt fokro1 
fokra bántalma, ngy hogy je}en1e~ külemét egy fé} C~Y Óla (!) l~l'te c•l. 

EWhbi 1frekhen ji>leuke1.ett C'lLÍzos lniutnlm•tkat. kapc·-.ola t-ha hor.za mostani <il1apolu. f..-1lépti;,.p} 1 

mely fájdalmak fol_yton fennál1otLak; csak t>peu a leg-ntnls6 idö óta érzi mag·it ezektől me~kimt{}n• . 
• \ lniutalom follepte f•lött igeu jól tiíplált volt, 1le A.znbín fogrni kPzf1ett, s álta1áuo« 1Hig-v1'lllt-.:íg 

tüneteit vett ~szre. 
A hfö·huj cl ·ö Ulnetei az. ul ó Yégtagokon k(>ztlö1llck. rökép az akdrou. hol h"iilönfPlt• hel~·Pken 

]euc. e, vag.r nagyohh el-.zíuteleue.Jé ek fejHhHek; gUmíik felléph!röl t> helyekeu nzonhnu llPlll em1ékt>zik. 
Ké~öhh lasstí kilejlöllé 'hcn P- foltos lrl\tP~ a coml1. has é.- a. fol..,ö V'éo·tagnk hört:>n fejlöcliitt. nlanri tünetek 
gy-amint c~-.tk c,ekély vis1.ketést említ. fekélyképzöclé ,·agr ~·enyP. eh'áltozfi.., nPm mnhi.tlrnzott. 

Legutóhhi idöhen az nrchör a h1íuta1om kiiréhe ,·01rn.t,ntt, midön a hizouyos i1l1'fü.{ <"lta.rtott folt
képzödé.:: utau szétszorl helyeken kiilönféle uag,,~s:ígú g-umók kt>zdtek mntatkozott . 

. ) e 1 e n :í 11 a p o t. A középtermetf1 heleg eh'g l'Oszul ta plillt. ~oYán~, lior<Mi, valumiut a knlcs
c out és fl.7. acromiun cqesen kiemelkeclnek: a f<:'jhifr nem i~eu ..,fül\ hajzatot mutat, knrla hajképzödé -
• el: kopasz heh-ek uincst>nek jelen. szfu-ke hn;i nem t rtl ílhnl o. ,.\ homlok höré11 111nj1lnem ep;c~~7. kiterjt>
clé. beu harnn foltok vmrnak jelt>n, s n gfabelhíhoz közel G-Q. " mindkét z;eruölclök l'elc•lt ~ 1. kevé--~t· 
kiemelkPdő, sötétehh zíuezetil aprcí gnmó. A. ha1<íntek hör<' nem ir ·teuyzett. dc a1.ért lHH'IHÍs ~zinczetú. 

A fel Ö í'Zt.>mhejnk l'P11de-:ek : a hal oldali al ó kisi;é rn tngtthh. n.7.ok szÖrf'i épek. Az orr közcpen cg\ ki 
hasadék. me1' a ~ 1)lrlalfekvö c·-.011orthan i1s zeha1mozódott ketHler-, eaész lenc"euaurs:ímí. ,..,o·nmilk által 

' ;:::, 0 • 

képeztetík - az nrt• :-zélei pcclig mindkét ol1la lon kic: clndorolrnt mntatuak. úgrnnuyirn. ho~y az e!!~ z 
orr külmegtekintésre ~ze1e ·, ,· laposnak lát zik (facie. }Pontina). Az nrt mindkét nlda.lán körUlírt. hnbíl'
talan nagy ágl1. de egyes poutokon hahmekkoras.í~1t foltok <lltal Ym1 eUepV'e, a fel-..(1 ajk hal nlclnlnn 
mogyorónngy ;ígú. és egy vnlami'\"el lci"ehh, clndorokhól alló gumó ti.lnik elő. meh e11•nkebl1 yörös. ~ fr•l
h<imto1 ki.'. é foszt.ott f'eliilc>tt>I mutat. Az ajk iohh oldalt ki sé elszíntelenedett, az alséi njk azouli:m ,iel
leruzete elih, mennyiben az c>lv:\ltoz;á: oly na.g_dokü. ho~' 1·"11k n johb oldali végső harm:.111 mnradr a hnn
talomt61 megkíméli e. A1. njktúl az á11ig uag~ kite1:jetlr-.ii 1 iunjll11em szíillödet1. kfü'Ulhf'Hi.1 f'g.' e>s gnm<l
hól álló, eg,nnil. L 1•ri11tö, s harázdák :nt.al Plvnlnsztott giimök6pzötlé ek vann:tk jűle11 mel.' rk 11. fp}~,-; 

ajkhoz ha. ou1ólag hel~ Pnki11t folh:írnlól f'o~ztott élénkrhh feltllt.>Ltl'l lifrnak; azo11hnn n hnl oldnli nmo 
c~ornó. a töhhielret zélcsség- és magn · ·úgh:.m 2-:~ szoroRan felUln11í1ja . . A föl1ca~~·lón millllkPt olrlalt 
kis <luuorok:, S R kiilstÍ Jrnrimáll <'g\ c>n}etes eli:;ztnlf'leuel}pg; 3. füJ hőre keméU)'eblJ {ap\11fa(1Í. 

Míg a gnmó és a, cluclorképzücle · legink}íbh n1. :ll'c·on uw lrn1n iselve. ntldig a lP.sl töhhi res1w11 ~L 

gumók hiáuyza11ak. ~. a kórkép egcszeu m:í. jellemet iilt fel. 
A tiirz. h •ts<Í felülete ~-111 kiterjedt foltkep:t.öd ~:-oböl rill. melyt'k között u i'ehérehh wínü rencle 

liör ti ztán kiemc>lketlik. A Wrz . mellsö feliilete ki. ehh kifr.1:jc>M:-.ü kerekJed foltokkal liir, s csak a jnl1l1 
emlő felelt. a 2-!>. horcláig terjedii fehért>., hnrnás . 1.11lt>ktö1 ha.bíl'nlt. mintrg)· he!(kepziiclr•"höl ~ílló hfo·-

1
) Börkclrtnu. BlllL1pe. t 1 ·; l, 550 1 
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1'•:..,zlet bír u rcucle-. ~zmezettel. .\ J,,,,11,1Mrohh foltok 10-1:.! •'lll. ho..;:sz1ínk 1•:- 13- ··rn. „z"le <:!k: alakjuk 

hahirtalan, cle minlleu eg) os f11lll1ak ..,zéle :iijtét<·hh te. tenyk1•pz(jdés ~íltal igr11 éle...;en kie111elkPdil\. Egy1· 
bt>h'Pken n ,z~lek ('$eke13 lelnímhist.. 1 · mntatuak, azonban valami éÍtmeneti . zíuezetet a. k<iros hörhiil a;, 
f'gt•w-.Lge ·l1e látni nem lehet; a koros foltok miudc!liHt élesen hatiírnHntnnk. 

A. fe11'18 wgtagok n }pfrtnkhnz hnso11 ló el~zínte1l'11Nlé t mulatunk, ~ killüuö ·rn a kiínyiik hih·c az 
izi.llettöl fel ~ lefeh· 4 t'lll-llYi hm:sw:..;:iKbuu. majdnem HZ egt!sZ iziiletei környező fö1lokkal rnu !Ple: a 
f1•l karo kt111 khehlJfoku a foltkcp1.őd1•s, dleu lien a kéz háti fP] ii lt•f p 111i1Hlkét ol1lalon egPsz kii erjrclcisbrn 
e} ... zmtelenetlett. A kezek hl'.irc helyt•nkiut petyhiiclt, Ul<is helyt>kcu pP<lig tiimiítif'hh és fesie .. A ha , vaJn
mint a kt>re~zttaj 1 őre c..,nk keve~:..;e 'an t>lrnltozva. De aun:il énlcln•sehb a comh()n jPlen}f'\'() foltJn.pzci
tlé', meh· a tnher i ·chiitöl a ténfü·.Uleti 0 • 1 nagy, helyeukint cgym;l:sba ;itmeuö foltot mutat, meh ek n1.:me
lyike11 a r h y pi a y r h i 1 i ti . ;Í h" '/. hasonlú, a foltok hatarait l'l'dö, :J-1 "onnlnyi magas, ~-.J vo
llalnyi -.zeles \arképzö<le:-cek Yamrnk jelen, melyek le\étele 11tán a hör '\'a tagnhhuak. lriemP1keclettclilmPk, 
tlii:- re tö anyagot tartalmazo11ak };iLzik. Körülliellll ~ c-m-uyi Yastag rnrke11ződe még a fc·lka.r i'gyf':-; he
lyein i · '\"Olt latható. m,~lyek h.vélP)1• ntan <l liör -.z:irazuak, lwl~·t>11kini t•gy kis pla ·maszerii fnlyaclékot 
kii>rf'sztö felii letnck t\.in t l'lö. 

\.z alsti végtagok az nlsz;Ü' iwi~odik ltar1ut11lától egL;szeu nz 11JjHk hPµ:yeig n ucle · felületiit>k, <· ak 
a 1 al hil1 :t üjjpen:t•11f'k büréu rnn egy ki<.; pigruenratio . .A johli tiliia t'cbiJ harmadriu :3-J egyma t ··riuW 
dndo1·képzüdé,.:. a lml oldali nui 1J1lik hm·madhan 11edig mogyotólJ_vi, kfö'ülirt. n c..;ourtal fü;.,zefüggéc:ihf'n 
~illó, ... l'l'Ö en kiemelkedij g11m1í . • \:t. al z.ír i>g~sz a bokaízUletin· ki..; <' fC> ze--Phh, vjzenyőuPk tfü1rtPit 

11em mmat.1a. ~\mi n mirígyk1;..,ziU1'ket illeti. ~íltalalian uem leht>ti•tt fr·ltiinü miríg~·daganafot tahílni. n 

húunlj- f!s a ki.inyük-mirí~:D·„k ki:-. ... é dnzzadtak. míg a Lígyc1nnirígyek a lial oldalon ki ~~t' Pl'Zt:kellyPk, cl 

uelkill. hn•"Y a mirig) ek itt t\tb:ígo'!lll nagyohhaknak látszqttak rnlna. 
}~ r z é" tele n. P g 11 ·11mai a folto helyeken nem >t>hPtijk 1·-.zrP, dP. az alslÍ ~ilrnak !.!Hmói lw-

13 t>ukiut ri::.zta énésrelen'é!!et mntatuak. .\ tübbi gumók ha on16lag IH'lll mutatnak érzé ... telens•~get . .:\ 
11y1í k h <Írt y á k l1á11talrnazntt ... iíga az iíltal van kimnrat\a. hogy a kc·m1:11~ .;;zajpad jolih és bal oldal.ín, 
egy mog~ orónyi. :te here"' n' alduirtyiit<íl fedett gumó ,: zlelhetii .• \ nyele. ap ti;-;zta, -. a pofa 11ya1rhlírl3-;íja, 
valamint a nyelv és fogl11í.., rem\c.., szí11ezetií. .\ z orr n:píkhart.nija kis é bellivelt, . n. fogluí.s a febü líll
kapocsnak megfelel<'.lleu ki-.-.é duzzadt. . \.. nyeh nem mutat ·pmmi nagyfokú elváltoziist. 11,Vákhart,\ aja 
fehére::; .. remiih.:sei. nem vnltnl~ foltiinüen megnagyolibO(lnt, l'sak a kiirül1írkolt s~.?mülcsök P.rfo:ehbe11 
kieme lkeclók. 

_\ l1Pteg ezeu leírt állapoth.111 az osztályra jött. lle tiirelnwtleu é:- iwnglrntatlan h11·m1; zet ;nt!l 
fogva n„m J,frtam ~ít ho~...;zaJ,11 észlelé-. \1:gett nálam n_ ... ..,zatartnni. Xagy nehez,éggel lehetett c3t r,iJ,frnia1 

}lt)uy az ' rvo...;eg,det eg-yik -.zakil},;-.én hPmnta""'am. é-; ép oly tH"héz~P.ggel ikerillt ilt lef~urképeztetni. 

Ertekn.;sem.hez t·..:at111t <Ílir.ik hii k1;pet uy11jtanak e lieteg-.égriil. é-. képe-.ek minden k1rtelyt szt:tu...;z}arni. 
mintha a l.;illtalom iwm n1lua az igt>11 ritka kcíralakok f-!gyik kitiiuö péliláuya. 

A h·11ra kórtn1uír11l fPle·h~ge~ itt terjedelm„s~hhen ..;zülni. Hi.ick ,:, Daniel-.-.eu 1
). valamilit 

V i r...: h o w -) kimeríti) é-. \"Íl:í~o, dolgozatai óta e rone~ol1í ;tlkati hC'teg-.ég termLzete felett két ... ég m;Ír 
nem nralko<lhatik, ~ i~rnereteil1k " tPkintethen .·okkal töke1etP ehh, mint a kór-oktaura n'":zve. 

(\ak t'rriil mPg egy pár wegjegyzé~t. 
_.\. poklo~~ág Pncleruicn... fellépte a1kalmnl szolgált h1zonyo:-. föltlrajzi , éghujlnti vagy földtaui 

vi ·zonyoklia11 kPletkezé i ok;it kPrP-.,ni s így jól-rosznl mincll"nhol hizonyns ártalma-. tényezökrP hivat-
1rnztak, mint a leprát fPltéteh•zö mozzanatokra. annak dacárn, hogy a 1e1wa kór-okhPli kérdése még ma 
:s várja rnegolclá át. m1:gi: h.erf' ... ték ifriikl~kenysegbeu . raga1yoss;.i<l'han. rosz tápla1 ... khan. i>gé z égtelen 
1ak<isbau az oknkat. De hogy magyarázzuk azon e .. Pteket, m"lyek ._z,)rvan) o-.an ~) felléptek, mPlyek a 
]Pprn fP.}t,;telezett kór-okaival ü c::zhaugzác:IJa nem hozhatók'! 

') 'lrait~ d·· le. "petlahkhl!<l. Pari•. l ·;.,2. 
·) Die krankb,itrf'n l·~·chwüh:te. Bnlin. 1 Mi.J., II. 
) Virchow ez.rn eseteket ~szón·ányo, lt:proidáknak" nevezi. P~t:ü:k. melyt:k .l megbctegedt:tt helyek multfoi· 

plilá~át, 5 5Zt!Kbelyeit j]),..t<Jlt:g "Oklmn mPgPgyeznek cl. tnlajtlonkepeni po1;:lo!'~ággaJ, Ue e\ melyekne) ll ny,íkhártyáJ.· 

Hl* 
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Ezen önlllap;ától, autochthon keletkezett eselek kettő alakhan fordulnak elő: a meghetegellett 

egJének vagy poklos szülöktöl ~znrmazuak, s j öimek tengertúli, Yagy lepra~ u~ ridékekröl a le1mitól me>1ü 
országokba: itf teb~ít uz öröklé a kóroktani tényező, mi mellett fel kell tételeznüuk hizouyo fenné
szeti hajlandóságot i. ; \Tag,r pedig fellép a lepra oly országold>au, hol a heteg<>ég te~jescn i .. meretle11. s 

hol emmineroi\ ö-;. zefüggé más hasonló l1njja] a hetcg c·sal:1clj:ílrnn, -vagy környezetéheu ki nem nrntat-

ható; ilyen pedig a mi helcgünk esete. . 

A leprn elöhhi alah.-j;foak péld;Ü Francia- é„ .\ugolor:;iáglmu g) ukra11 jelentkeznek. lg' " - i l-
o n 1

} 5 év alatt 10,000 beteg között ~() lcpro;:;ns esPtet fig~Telhe~elt meg. s erre i11fa," megjegyzi. hog_\ : 

„lhe e;ase. were all nece · anly exotic.·, thc source from which the,· were clerivecl heing llimlostnn. C 'ey
lon, ~fauritins, China. the ' Vest Inllia , au<l 'outh America - . - euue1fo~va P:tPll est·h·k t>g~ ik~ sPtH ,·olt 
angol autochthon. - pedig ~\.nglia a közepkorha11 na~yon szenvedett ezPn .i•frniny alatt. 

Oly or. zágoklmu, melyekhen a;i: öröklé~. iPrmé~zf'ti bajl:im . th. l'eltétf'lPi hi;ínn:nuak. 1uég- a 
leggondosabb viz~gálat mellett is e ak u:ig.r ritkán sikerül kellé> bímasztP1rnt 11.' erni a hrt.cgség kelPtke
zésére nézve. Ilyen a mi esetü.llk Íti, melynek uka n l'enforgó kiiri.\lményekhöl évem•éggel nt•m fejLhetö 

meg. 11.'· idegeuszeril. jelenségek hizonyos országok kórtanáhn.n ki.llöuö:-- fig,velmPl énlelllelnek. 1•s t:iu 
sikerült az e<ldigiekhen öniiket uraim! ha"onló iránní továhhi nyomoz;isokra i-,, inclíta.ni. Ohajtom pE>tlig 
ezt annál is iukáhh. me1·t az idegen hú várok elött haziink <'imk t('rrn incognita, m<>h riH va~.' nnl em 
tudnak, vag.v uáhmknál is többet. Íg,r p. Pro feta oln " tamír ~) hazánkat azon or„z:fo;okhoz ,zá
mítja, mel~ekhP11 a lepra előfordul. ép líg.'' mint Ha~ e r ). például a nálunk: telje ·ru i rueretlc>n pella
~rát hozz~ínk „orozza . . \<latok, meh-eknek :-emmi alapjuk, s melyek a merő ünk1:ny szüleményei. 

lX.. 

Az epilepsia és az e1>ilepticus {\lJnebáutnllnak kórbouctmui,ról. 
Dr. L An'ENAUEH K \Hol.\ magánlmufrtól 

Az epilcp,..1a kórlwudau<ínak meddősége. szemhPn P hetl'~ség kvrodai képé111•k minntiosn" 1smP

retéYP1. mimlll.yájn.nk elött eléggé tudya van. 
Azt is tudjuk. l10gx a kezelé~ ahttt <Hló epilepticusok n~jmi csekt;1' szcínm ~~ Og'\ ul me~-, " hog.r 

therapeuticu elj<íni--1mk csnk dYétw uyug:szik okl1<'li jaYalatokon. egnkli.uk a hicleg d1.-cnnít. má,iJrnnk 

a ziukkészítmén\"'eket. az ezüstnitra.tol, a hromkaliunrnt é · bromnatrin.mot. a1. atropiut. knrarál ilh. alkal

mazza és alkalma;.i;;rnk azért, mert egyik-má ikal az l'mpiria halá~usnctk tahilb1. Yagy a mi még e1hlig ren

desen me00-törtent, 111aid minden évtizednek mev;' olt a maO'a kPclYeH divato O'\óo·yszcre. 
' ' 0 o. ~ 

, ... zi.ikségtelen lesz azt Üuök előtt fejtegebwm. de ffil;g csak relemlíleuem is. hogy a ratioualis, 

okbeli ja\:tlatokun alapultí thl~rapeuticus e~járá. ninlrnt µ;yóg,) tltllománynnkhan mintli~ az illetö hPtP~st·~g 
pathologüíjánnk ismerete elözte meg, s Íg)- kellene c1rnek lr„nui az epilep úíval is : :lmde joggnl mo1H1-
hatuák. Önök. mnta~sák ki a ueuropalholognsok ragy azok. kik :t közp01di idt>greudszcr kórhonctatHÍ\'n] 

foglalkoznak. nz epilep uinak alapúl szolg~í16 szer~i elváltozásokat s can~nlis inclicaticíkal fogunk köyetui. 

Uraim. he kell vallanunk, hogy az epilepsia ln>rhoncta11a adalokbm1 uugrnn ~1.egén), a le]C'lek 
runj1l minden e ctheu ingat1ozo1r, s hogy a kórszövettani rész épeH nem hasimílhntt). 

A dolgoJ, ily mostoha állá--án azonban épen nem csodálkozom. Ti :dán 1~pih·pticn. rohamok 
ki)vetkeztéhen igl·n ke\'"é~ egyén hal rueg. ~ az epilepsin. mint hrtpg.::ég ho~<izasahh k<hháú ke~rlé. rr> csak 

é" n;r, arc ,, lnint:d111.1zutt,;;,íg kört:be nem \·ona luak (1. e. p .. i 111). Eílt'll 111,1g,) .1r:Íímt nem illik l'S1'til11kn·, i. épt'll azt:irt 
a h proill elnnezé,; csctünklien n.1gyo11 i;: ht·I~·telen voln 1. 

') louru.al of c11t:meo11' ~Iedecinr. LoU1lon, l '""· p. !•4 . 
.!) L,1 L~prl' 1.m ~icil1. Annales tlt> Dcnuntolo~ie l 'iti. p. 211. 
) 7lfol 1uies cle l.1 }lf'.111. Pin+- IS:3ti. II. ~10. 



akkor kertll, ha Yele elmPhúntnlom bír~nl. mint diihüsség, YH!:';Y má ~otllago-. elmekór. Má ré-:zt a k6rházi 
hnncnlatoknál tli'o· Yirchow-fc1c agyboucoln.ti mód~zer teljesen alkalmatlan arra. hogr az epilep iámíl 
található finomnhl1 mncroscopicu eháltozá okat fellelhe .-:iik. Nngyj:ihnn ezflk volnának uzo11 okok. melyf!
krt az epilepsiára vonatkozó pathologikus auntomia meuucil»ép:l'Uek lllPnt egére• felhozhntuáuk. 

Tagadlrntlau. hogy a:t. utóbbi kPt évtized huYárlalai heuuünkct az epile11ria léuvegénck i mere
tében ha. oolíthntlauul mes zehbre nttek - mint a1. ö . ze annak pl()tti idők kutahí ni. C ak Ku. smaul 
e Tenuer ki érleteit. Brown-t;equarcl-t említem állítá om ig;azolá-.;1íra. 

A pathologia ma. az epih.•p:-iát elöiMzö morphologiai es l'nnctionalis elváltoznsok hPfréül kissé 
apodictice n nyúlt-agyat é' Yarol-híl\iát tekinti; ezek volUtinak tel1:ít aiou heh·ek. melyekben a kórn, 
el-ráltozcisokat kellene kPn' nih1k. 

Az ntóhhi 1 1 ~ év alatt amn szerencséc; hel,Yzethe11 valék, hogy töhh epilepticu~ honcolatat aj:H
kezllleg Yége1.hettem; elöll!lá omhan saját leleteimre fektetem a föc::ülyt." ha mindazonáltal az it-01ln
lomra i. kiterjeszkf'dt>m. r1.t n tárgr ;iltahíno-: k:imerítPse céljáhól t<'szrm. 

1. 

'i\Iielött a tiszl 111 kórhnndnui aclalok elö orohi-;;álm hoc:sátkozn<ÍDI, riincl ideig még az e1lilep-..m 
pathologiájával kell foglnlkoznom. l\li :iz epilep ia lényege r az idegrendszer, melyik résn•hen nt11 

'zékhelye? e.wl, azon kérdések. melyeket röviden elöhh é1inleui Jf'fPlnék. 
Az epilepsia lt:n) 1·ge - :t mint azt X1lth11agel 1) un.gy szaki ·merettel írr imm ldjáh:m meo-fe.iti, 

az időulriut tellépö gíirc ös rohamoklnUl iíll. 
Ezeu görc iis rohamok a 'T a.rol-lútlhau fokvö gi'rc..,.-centrum ingeriilete által. rá1Labrn„k ki; az 

idegrendszer Ppilepticns el'f'áltoziísa t. i. abban áll. hog~- n giircc;-centrnm ingerfogó képe sége igen meg
nagyol1liodott, úgí. hogy a legcsekél.vehh vérlJö~eg. \agy "zellemi behatás, pl. ijedés m:fr elég ·égesek 
arra, hog.r a görc·s-centrum me~kötött ingeriiletei roham :r.erü a.ttaqne-okbau törjenek elő. Ezi>nkfrnl, 
mint. ismerete ·, a motoricu. idegek ·on vulsioit n.z ellényri>ncls:r.er - a ,·asomotoricus - közponi eouvnl
i;dni j;:: ki érik A göreshk kitörésévc>l az ag} han először l1Jln0111ia lép fel, in11e11 :1z epileptiensok iinl\Ívii)Pt.e 

- az öntudatlnnság: majcl késöhh a TI-dik staclinmban hcállcí h~'}H"raemia. nz önhidatlan nlhqllltnt 
C'sak fokozza. 

Yaló~zím'i, bog,\ a giircs-ccntrum é Ya. omotoricns központ nincseuek egyruit nak alnrendeln. 
hanem egrmástól függetlenül jönnek ingerülethe. inne11 magyanfaható azután azon kiHöiú'r:Jeség, meh 
epileptikn ·ainknál vag_\ a görcsök, vagy az edénn·encl ·zf'r okozta zavarok körnl észlelhet ö. 

~\ mi az epilepsia zékhclyét. teh;ít az C>setleges kórhoudani elv~íltozások lelhelyéf illeti, az 
N"otlmagel Plöhh emlírPtt 111~zdei11C'k hel.\ essége mellett. mi nrli•nes<>tre a híclhan és n u~·ült-agybau volna 

kere~endü. 

De jól tudjnk azt nrn.im, hogy az epilepsiának többféle fajai vannak. brucrjiik n ~eunin. vag_y 
idiopalhicm epilep iát. melyuél a ha.i okozóját macroscopiee sem iu riío, sem po. t mortem nem hírjnk 
fPlb:thílni. ~még a górt-;() segéhévrl i ~ l·sak kéte. PrPchuéu~ekre jutunk. Azuláu i mci:jiik a nuísocllagos 

cpilep::.iákat. Jdt' tartoz1mk az úg) IH'VP1.elt retle' epilep~iák, mel)'ek körzeti idegek meg értes(:• :íHal 
lé1mek fel.. melyek közül a1. h;chiaclicus, trigeminu. megsértései ut;in fellépők Brownc-i..:'éqnard ki ~rletei 
nyomán ol'V' szr1t>:s körökben 1smerete,ek. Ide tarto7:11ak a fejsPrtésck, főleg koponya.e. ont-borpadá ok 
é::: Wrr~ek nb\n fellépett epilepüák. Epile11tieus rohamoknt látunk tlll;g fellépni mng;ínn.k nz ng) <íllomá
ny:mak kóro. t>lváltozá. aiucil i. . Epilepsia léphet fel agyclagokmil, a1. agykéreg encephaliticns tályo~:u

nál. eg' es agyn» zletek mcgkemt:ll.\ ech~"éue1· Ismen•te végre az i . hogy Hitzig. Ferrier és m:í oknak nz 
agy keregállnmanyiinak villam-iíram általi izgatál'akor is ·ik<'1iilt epilepticn~ rohamoknt kiYáltani. 

Midöu a dolgok így ~íllmiak, minden gonclolkmtó fejhen köunren non gondolat villanhat fel, 
tal~íu uz epilc,p ia nem i. · minden e ethen r)füilló heteg~ég. ha.1w111 csak tiinete eg!ik-má ik ~tíchetegség
nek, \•agy más sze1"Ves hántalounmk? 
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Feltew, hogy eltogacljnk. Nothnagel. Kus .. ruaul._EchevPrna é~ másokkal e11entétben az imént 
felvetett állá -pontot, miuclenesehe nem maradnnk egé. zen egp•diil e felfogá . al. melvre még PlőaLlá om 
folyamában 1e ·z alkalnnmk vis zatérni. 

De té1:j link lárg~ nnkra. 
Az epilepsin kó1·houdauát a tankönyvekben 11mHle11litt ~ou<losau mellőzni . zokták : oly noli me 

tangere targy ez, melyhez senki em ny1íl .::zívei;;en. C ak Nntbnagel tes1. clicsereteq kivételt. 

[J. 

Epilepticn-.ok houcola.tánál a c-;onto , kopouyfo igen uyahan találunk jellemző dváltozá ·okat : 
már e1ö epileptil'wokhan i · nem egy ·zer akaclunk ro z alkatú koponyába. pár<huka az úg) ueve:irntt 
fronto-faciali · n ymclri:i'rnl, mely ntóhhi a koponya alapj<lt képezü c:;ontok rench·lleues kifejlöilé:-;ének 
folyom~íuya 1

). 

Hoffmann ~) t!pilepticu ·ok boncolatán<H a ·ymetri<H a két koponyafe1 között 7 e.;ctben jegyzett 
fel. Rendesen a hal oldali koponya. iélí\"et találta kevé ·bé lciiejlötlv<'. ~Iegemlitésre méltó még, hogy epi
lepticu okmíl az egyes koponyacirknk, már nem egy zer :-.zükülve találtattak. lgy Hotfruauu a 111el1sö 
koponyaárok t.Ukületét - és enuek kfr~elkeztlfüeu n homlok-lebenyek atrophiajál írja le. :Uagatu n 
hátsó kopOUJlHtl'nk telol<lctli szűkületét találtam egy epilepticn n;íl. clZ ng;yanazon o}clali ki . ag) félteke 
s OJTé.l clá sá \'Ul. 

A..z alak-elvéiltoza ·ok, melyeket ily partiali.; -;ziikületek álta,J a kopnn.rn ·z1m\·etl, mindenesetre 
kifejlőclé~beli mozza11aiokrn vezethetök 'ti ~za. a mellllj ilJell ily e-.etekben a varrányoknt rende-.:en e on
to. od-ra tahíljnk. 

Ilugy a ro:-.:wlkatú knpunycíkmil ·t clitformita.- 1Htal elöidé:t:ett uyom<Í i 'V'iszouyok. , közvetve a 
vérkeringési zavar okozzák az epilept-iát, az általá.llo~an el van ismern~. 

Epilepticu oknál tölJIJ íiben találtattak már a koponya alapján lctezö likak ·zükületei. Hnffmaun 
két epilepticu uál a forau1e11 carnlicum ·ím ·trnm-ot, hétl'olllllál a for.1men magutilll-Ot tu.l;ilta meg .... zü
küh·e. At utóbbinak sztikii.lef el meg 1 'ollJrig a) is eszlcHe H P etben. Ezek mincleneseh'i> oly tényezök, 
mel.vek az epilepsia lélrejöttcbeu jele11tékeny zerepet j1it.-;za11nk1 noha csak ritk;ibb P clekbcu tal1ílhat6k. 

A koponya e 'onlns állom;foyanak megva t,uro<lasa - a:6 o teosclerosi - a koponya tiderének 
megki ebbeclése, n con~ecutiv nyomás által "zmtéu okozója leh •t a:t. epilcps11iuak, a mint ezt ·oknu ma ok 
é ... magam is találtam epilcplicu ·o]rnal. Ezen leletre azuuhan nem sokat adhatunk. szcimo~ elmebeteg eg
nél ~löforclnl e1)ílep~ia. udkü1, ~ helye-.eu jegyzi meg X othuagel, hoay az o teo clero j,.. a'l. epilepsia 
folyamában fejlüJik n gyakori hJileraemiák küvetkezlebeu . 

.Jelentösebbek ennél :t koponya belfelületl"U elöforcluhí exo ·to~isok, leg) enek nzok akár lneticu · 
jellegiiek, akár csak a. talmla vitren euosto isai . .Az irodalo111bm1 azonban em az utóbbi exostosi okrn, 
·em a cliploehő1 kiinduló 1lagokrn nézve nem tudtam feljegyzett eseteket taláhri. Érdeke~. hogy t'chott 
feljegyzése , zerint a Blmnenbarh lejtü11. a Yirl•how-féle euchouclrosis prolíferu, epileptic.n, okuril tiihb 
e etbeu é ·zleltetetl. 

.\ z ngybnrkok alfapota epilepticu ·olmal u~m mntnt jellemzi> elváltoza okat, kivéve azon t>sete
ket, midőn a kem~ny ngylmrokhól iuclnl ki valnmelv tíjkc•plet 1 s igy nyomást gyakorol nz ngyrn, 'ngy 
peclig annak ál1om;i11yáha is beknpa ·zko<lik. Ilyen e etelue nzonhnu 1uég vi~~rnh:rilnk. 

Epilepticusoknnl ,1z agyféltekék as „ymetrü~int e!-1 atropbh\i~ít 1mfr Whh faheu irlák lt>. Ezen 
an·ophia n kopon_racsou tok a ·s ' rnetriájiirnl esik ö ·ze, s sok~zor az ntóbhi által 'u 11 feltetelez'fe; tl<" meg
történhetik az ellenkező eset i · ; így ~<·hott ~) eseteben a kopm1ya re-:znt·áuytnlansága nz <>gyik ng) félteke 
anophiája által jött letre .. \ gy-hypertrophia e-.eteit epil~pticnsokual az irollalombul többet i. merü11k. 

) L,i,cl böveblJt'n : L.1 ;;egu••-töl .\.rch . ge11. d. 111t' llidm'. .Jnill••t l 'II. 
~) Hotfinanu : B1•itrilg" zur pnth . . .\nat. clc- ?\tr\„11< r.ntrnkll'gRn-.. \Tierteljnbr•dnift für Psychfo.tdl.!. 1 ... 19. Ill. f. 
) i-:ol\Jri!{. Zeit•chrilt f. Psychiatrie 1 '-űi ,., fol) .1rn. 

1
) .~chott. L~hrbu1·h rl1•r P' '·chi•ch• 11 Krnnkh„it1·n . I.1·iJes1lorf. P.ith. amn. fage bnü-e. 



Az a~ a1taláuo ... Ö' z ... 1H_ra az ~pilep-.iámíl mi;!"' máig i-. vita. ~ ... petlig be Utlll fejezett Yitatkozá ... 

tárgyát képezi 
Eche' eri1a 1) 1 s epilepticn„ agy:ít múte meg. e-. uö>eketlett ag\ úl~i, talált: \ele ellentéthen 

~le) m~1i ~). ki esefl1eu YiU n~gliez mér~seket. az ij.;;sze~ elmekór-fnjnk között az epilepticn. dmezn' 1u
míl találta ruajd a lt•gki.·ebh ag}"úl) t. é ... pedig fürfiakuál 1~711 gm-ot. uöknél 1072 crm-ot. 

i\foyued ezenkívül rue:,! azt i. taliílta. hogy nz agy Ö:-;~ze súl_r:íuál a legna~yohb úlyveszte~e~ a 

ki :w~·ra jut: a nagy-agy l"gye-. lehr·nyei közül pedig n halántck-nYuk zirtlebeny ve~zít legföhhet .;,úhá

l11Jl. ~ Ta~.ffon tPnné:,zete~. hocry kPt ily jele~ kutatónak homlukegyeue. t ellenkezö m.~álatai nz epilep iá
nnk nz ö:- ze, agy-.úl~ ra gyakorolt hefolsá,át nem a legkell'\"ezöhh . zínhen tiintetik elö. 

Hemke 3) ké öbh :..!~ epilnptieu után 1461 gm. átlago · üs-.zs1ílrl talált: sa:iát 21 mér~ ·höl ll\'Prt 

adataim f~rfia]mál 1~2~. n11krn:} 11l'l1 ~r. ös~z tílyt ere<lmt!11 veztt>k. :Sziímndataim tehát hnt:frozntt:rn 
M"~ unt nézete mellett zólanak. • ha 110zz:ívetem mé~ azt i , hogy ii ~zes. me!Z'mért epilepticus ng,·aim 
k ijzt ti;hh mint felén~l az ngykéreghcu alrophlcus f ol)yamatokrn a.kn<ltam. úgy minden ké~ égen felül illl. 
hogy az r.pilep .... üi n1l kisebhetlr.tt agysúly júr. I\iilönhen ezt olvasom ki l1Pmke~ ~oraihól i . 3-4 esetheu 
1 :-100-ltiOll gm-nyi ma;!a" .... úl~ nkru talált, míg ntro11hicu folynmntokknl ,i :iró epilepsia e~eteihPn nz 
.Cis„1.P~ n~y~tíl)· e nk 127<i gr.: lehál nlal'snnyahb. mi.tit az én kevert arnagomé. 

A kiílünhsécr Ilemkci:i ,~ · kiiztcm - nála l löl, uálnm 1!125 ~r. miudeu esefre abllan focr re1"\(mi. 
~ ~ 0 • 

hogy yjz g;llnti anyag:ibau ... ok ol,\ "~fft!u lehetett. ki az f>pilepticn. rohamhau halt meg; ilv esethPn prclig 
az 1•1li~nyt•khe11 ,~ nz iihlükhen foll1nlmo1.c.ítlott .ic•lentt~keny Yérmenuyi"t~~ n.1. összpg a,....aysúlvt jPlentéken~ c>n 
m1ítlo ítaui fogja . 

. \wu kcírhom·i eldltoz1í ·uk. nu~lyeket epile-pticusok11ál nz agykéretr fdületén ll"het találni. kön•t
kt·zii r oportokra o zlauak: J. 1\aguk. '.?. Pucephaliticu:- hll,\ogok. ~t rlmes'Zeseilett encephalifo·n:-- trócok. 
l . npoph:cticu ... ~6cnk é .... l'J"tnk. :1 .... dcru .... is-ok é:-. ll. C:liirlirk. 

1. Du~ok. 
Mióta Hilzig l;~ Fril ch, {i'p11:ier D:iri<l é::. má ok epochn.lis kisérlrteikke1 a kutatók füzyelmPt az 

n gy kéregre il·ányították. n k1írodai t~sr.le ll~S is hiztnsa hh tá mpo11 loknt 11.\"'ert, s ma. már az froda 1mi en~ui
:; lica igen sztimn'.'j e. etet mutat fel, hol cortfralb tlagok mellett neme ·ak nnlló epilepticns ronvulsi6k, rle 
vn ll1 ríuo~ epileptícus roLamok léplr>k fol. s az egy(~ll. míg e. ak 1>lt, evilepi icul" robareokhan . 7.('1tV<'tlPtt. 

De az i:-l isnwreh•s. hogy vmnruk ·iámt:ilan corticali cln!.!;nk. nwlvek epilepsin né\kü1 járnnk. itt 
u ~ ~ 1111is iwm a clng mÍllÖM'~•'· hnnem az agykéreg n~on teriilete határoz, melyen a cln~ épen iil. 

l litzi!.! é. f'hareot yjz g1íln.wil1ól ugyani-. az derül ki. hogy a~ epílep, ia corf.ieafü:: clagok tiinetét 
e nk akkur k1~1iezi. ha a cla~ 11 uwtoricn' cortex-területen ill. IToe1, ezPn tétel c~nln.lcrvan áll. arm n1~~'.Yf' ?""". '."""\. 

111 a~nm1rn k i· vaunnk. lm11clt•l1.1t1•kkc•l eg,·heiiizötl kóroclni észlelcteim. 

A moturicus k1:n•gterlilefrt Pmheruél 11 mel1'-Ö é hátsó kiizponti tekervény. s annak le~ki>zP

l f'l1hi kl.irnyt!kt-. a lohn..: pnnH·t•nfrulis t;, a foclö (opercuhun) e~y n>szl" kt>pezi: ezenkh-ül tapasztalatom 
"'Zl'l'Ílll U faJ- é f"fücg a haliíutek-11yak. zÍrtÍ lt•henynek hÍ7.0ll)"'OS r~. zei Í. ol.\"' kéreg"terüleh1ek f.PkintPl111ők, 
11wlyPk11ek kóro r·h·~füuz;Ísa L·pilep .iiít képes ki>áltuni. 

Ii~zc11 ke1·l'~teriill"tek jPlc•utö. ége nz epilepsia lt=trejövetrlc~re - mu Flechsig vizs~álafai uhín 
u1t•gol1loU kérclé„11ek tt>kiutlu•tö. Tnnen erec1.J1Pk azon ntak - az agylrne~~ínytalp. $ részhen a föveITT1n1YH 
i "· melyek meutPhen a gür~-1·f'1th·um elhel)·ezvc· -rnn, s melyek tltjú11 a clng iíltnl okozott ingei' dfreC't n 
•riirt•s-t'Plll rnm mgern letét kínilt lmtja. A. c·orf ir·alis dagok ~lltal kh iíl tnl.t <"Olt vn 1 ióknt Ilitiiu- rottic·n 1 is 
•pil1•p. iiíunk ue\erle el. . a 1Ht·1111,rihc·l1 a <rürc ö:. dua-á ol\ n 1\a~ Pllu~lyc•zése szerint llt~mr.ly r. ... ,.tekhP.11 
c ... ak Pg_H•:-o n:•rla}!okra szorílknwak. pnrtialis epilf.11) ia llPvet kap a k1írm~ tii11<!1111~11.'-. 

Ezt•u 1lu~uk uünósl:~iik ·<ll'rint leln·tnek: ... ar1·nmák. m.'· ·11- 1~ .... fihrogliomiik, tubercuh1111nk. 1·ho
le'lil•atomrtk. ~liom:ík ,~ .... l111jnkóro„ ~1111111uík. 

1) l.\.heHrriu, l;u11,·1h:z: lln l·pil••p„y Aontomo-patholog1cnl ct notl' :N1 \1·York 1'10 
1!) :\h.•) m•rl. Ila IHsammt:?t•wicht UC'- <it•hirnl'" etc. Yierlcelj.1hrs hrilt 1. l' ~ c.lu:itril'. 1 •i7. 
) llemki:· Zeit chrift f. P ~ch111trw. l ?-.. 
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Ezen. az irodalomhól mentett esetekhez 1•gygyel magam is hozzájárulok .• \ ;i; aetioloµ;iai tekin
tetben felettéhb erclrkes L'set kórrajza tönd kivouatLau a következö: 

K. Ct, 3~ eves, r . k., nő „ béi·e , k-i ·;;iiletésü, a m. k. or1'ziigos tébolydába 1 78 . .iulh1 .. 11-en 
vétetett föl. Kórisme: clühö~ség, később: uühö. ség eskch-ral. ~\!. .J. tr. orvosi l1izo11. ítvtiuya sze1·i11t az 
eo·yéu o"\"'ermekkoráhan ·ennni.fe1e hetea é0o·hen em :l.Pnvedelt, s e alát11· áhau elm1o•kór uem fordnlt elő ; o. o. ~ . 
mint gyermek rnngó görcsökben nem szenvedett. Pár éYvel ezelőtt (az idéi nem volt mPghntározható) Pteté • 
közben etrv-ik ökre. sznrv<fnll orrtTyi1kön lökte, mi •iltal arca el }1->tl torz.ítva. ElmPha1· ~nnk el ö tiinetci. ............ (":)... . 
telvétele előtt lHirom héttel mutatkoz.tak. · 

A. kiiliinhen szorgo" és ügye- munlnb sénau'.' üjtf!,.. ;1lkallll<Í:\al ~ép~zetéuek oly zavart inínyt 
aclntt. hogy társai öt esztelen é,.. Uf.'\etst=ge..; magaxi,rletP miatt korholni kezclPtti:k. mire a küWuheu 
. ze.Jiil maJnY-i elt>hl PIDhPr ann,;n clühhe jött, hogy i-:Jdeleu . me« fog z halni~ kiáltrís köziitt pajtásai 
köziH i>gyet torkon ragadott, é. a földre terítette. _\. tett s;1,ínhrlyéröl laká ·ára Jri ·értet vé11, már az tl.ton 
elbágyadt, és késöhl, meh· .ilomha, esett: feléb1·e<h ~. a tiirtétltPkrlil mit sem tu<l, és eríi"' f,..jföjá r1)] pnna . z
kodik. Négy nn.pon 1lt a1. 1ígybau fek~e manul. magaYiseletr> hallgatag, kérdt!~ehe ;.i:;n•arlan felPl. <hö<lik 
nap éjjelén ágyóhcíl hirtclt>n kingrik. feleségét fojtogatja. ífrjiing, ajtót é. ablakot tör ii.·szr. Bizlo,..;ági 
·1em11onthó1 1110.-t a sznlga.hir6 ági l1éirtönhe lett i>lziínra, hol di'1hii«"'légi rohamai ismétliiclnek Küz\'r>szé
lye" t>)mehclegnrk ismC'rtrh éu ft>l. a következő jelen <il1npnttal v1íletett fel: kil:r.~ptermeh'.l, jol tciplált. 
knponyáia hrachicephal. hal homlokdudora johlian 1citlomlJOrOllik, millt a jobb. Láták e!!yenlete,ek, tágak, 
ong-yöke hehorpaclt, lie ·z,~cle 1la1log-ó. töbh .,.zn,akat . ok~mr i 'métel. feleletei a kérdé el niue,euek ii..;:ze
függé beu: r..;akhamar nvngtalankorlni kPzd. ordítoz. lármáz. rnh íit tépi. Betegnek ilyen cliihönue. i 
1·ohan„ai má-.d'el hó leforg<í'a alatt mintegy 12 ízlJPll lettek ft·lj~!.Q"ezye: a nyugtalan„ág 4-6 óráig tart. 
ut;iua lieteg igen kimeriilt, aln.-zékony, a rohamok kfödi i1li'il11•u h<ígyadt, moro,n..;, nem közl~kP.ny . ..-\. 
ké öhh fehett c::tatn. praP ·ens, a mú fentebh i>mlítf-'tti>keu kívill. "Plllmi nevezetes rendPlleue seget 'eUl 

derített lri. Intézeti tartózkocl;í~;Ínak 55-ik ua11já11 cpileptiform cmn·nl iok jelentkeznek a ,~égtng11kha11 e.;; 

az arclnm. 1thfoa hew.- cliihöugl;,i roham. E zen 11a11tól keztlv1 t>pilcpriform níngá,ni gyo.km11 i ·métléhlnek 
izg;ahnak h-is1•retélw11 . .Jliutegy :!()nap mülvn, teljes képi1 epil,..pticn rolmurnk. }{eteg l '"' 7 '. ~" oktnher 
1:!-en egy 4- irn.pon at 1 nrtott stntn-. epilPpticus nla tt, a roham11k k<>n~tkezttllien halt meg .. \.z nltn larn Yég
zt>tt l1oucolnt a kiiretkezöket t•reclményPzfe .. \ hrncln cl'phal kopo11yn kiiz.i>p úlytí é~ csouthéUartnlmú, a 
hal homloln1ndo1· helf<,li.i.ld!! ki:·:"e n ul'ált; ngy;\nezen homlnk•lnclor erö Phbeu kiilll, miut <t jobb. A 
kemeny agy hurok fp.,.7 ii h~"f' nem hal<lrO:lható meg, ml'rt az a ho111lokré ·zen ol~ erúsPn 1 apad a e ·onthoz. 

hogy kanállal e ak nao·y r1rng-lihi ubín "ála:: ztha.tti le. .\.z <lg' ki ,.,:t~lélllq a hal hom loklPh<'ny 1illomiim·11. 
mP11ül a kemény ag,rlrnrokkal tallérte1jPdelm1i hel.' en nnn~ irn ti ·,..zcuött, hogy c;;;ak állouuiuy,·c zte eggel 
váfa„ztható sz1~t. .\ kcméur agyburok e h1•1Yen meg·v<btagorlott. s<i.rgá--an el~zíntefonedett, ellent<illó 
tapintatü. a lágy.1gyhnrkot és az a~.v ,rnomáunit mno·ih·al ragndia. E helyen hfl a1. rgész bal ag-rfölteke
nek megfelelöleg a kem1~uy agyburok felületén fe..;tenyes ;Í]h:írtya taltilható .. l. kemen ~ a~yhnrok ~gyéh 
hPlyeken nem tapad :t csonthoz .. \ lágy agyburok uiucs meg' a"tagotlrn. mindenütt künm en leYouhaM . 
. Az agy állomüuyu rPlHle:. puha 'agú, bö vér- é" vi1.fau-lalnrn . . \ hal oldali holllloklehen l''lUC"-•lll ty1ík
loj;is terjedelmü helyen n ~. l's :J-jk homloktekcn eu~ re, uemkii.lönbeu a nlen ~ erncia.tnsra 1rite1jt>llille~ 
az agy állománya. Plle11tallóbli bpintalt1, siírgcís ..,zrnli, 11 krmény e" 111~) ng_vbmokhnz oclatnpnclt. kciru•ti 
ré ZP ki sé elhígynltnak mutatkozik. 

_\ gyomrMsok nem fagullak, az agY1lúc1)klrnn és az ellt"ny fountokhn.n "r>mmi r1•mlellP11e..;ség. 
J(is agy. agykorsány, n 1íltagy és gerÍllC'ag~ rentlc ek. 

Az agy iiss1.es .'tílya 1:)00 gramm. Hé,zlt>te" agysulvok: 
johh horn1ok1t>hruy ~;),i hal ~7n grannu 

fal ~ 1:"10 l OH 
hal<inték-u~ a.ks.drt 

a cry kii11en \' o . ~ 

ngytürz~ 

agya e. 

11~~) gr. 
150 gr. 

14 :3 gr. 

l :) ... _ ~17 
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A hf>\'PDY ke-.zít mén„p'n e,;zközölr gorc rh·i viz:gálat, a da~ot sar~omá-unk Llerítetle ki. 
Ezeu .„ethen egy annak Plötte telje-.en egesz~ ége~ e· !l 'cencleutiáj1ilmn miuLlen üröl;kstöl ment 

''gy„11. miutúu e\ ekkel elól,b orrgyökére eg3· ero-.. li.iké-..t kapott, hirtelen 1llihfr,ségi tünetek közt hctt>ge
d1k me!!. A betP!!"C't folynnrnhnu kt!.,öbb epileptieu !!Ürc ök jelentkezuek. A houclelet ero da!!ot, ·arco
mat - (1 rít ki Ér1lt•kl"· horrr az e11ilc11ric11 i·ohamok tel1" e kitöré ·ét dtihdn•re,.;i tfu1elek t>lÖztek me<r. • . 0 0 

lfoir\ Ílt„ a '1ühii1wJ i rohamok m·m '\""olt.ik ernebek mint e11ile11ticu · ddirrnmok. rn•ry mi11t lle\czui 
~ ' o~ 

„zoktuk az ·pilcpticns rohamok at>qtfrrnleu-. i. azt a ké--öhh kitört telje-. képii •pileptlcu • rohumok min-
,],•u k t ... •!! 11 fo)fi] helyezik. 

:?. ~\z eucepha1iticn' t:Hyo!!. a \'iirü' é fehér ellágyulá . le<1yen az akár traurunticns, ak;tr emho
lfo11s1 nk.u- o:pmitan kel1•tk1•i' . ..... fi. mindig epileptfru:- rángii,okknl jiir. ha a fentehb emlitett motoric11 · 
ter\il1•rnn iii. 

A k6ro,lai tapa,ztal:tt az mutntja. hogy az (>ncephaliticns folyamatok iHtal feltételezett Ppilep. i:i 
nem annyira n loho ... fol amat közlwu, miut ink;íbh cncephnliticn .... hegeclc'i folyamnt alntt, midőn nz 
.1!!ysziivttt z~11gor11Jik. lep i~l. lu1h~u nm!,!yarazhntó (saki:', hogy eti1s fej ·erte .... ek ntán. az. epilcp;~in. e ·1ik 
lwuapnk ru 1hn mutatkozik akkor t. i. midöu 11z t:>lll'Cphaliticns folyamat a hege-..ecl1:L sznk1iLn11 ':lu .. \z 
ih P11 allrn lommal tN~kfü~iilt honcol111 n.d rendesen encPphnliticns h<'g<'t t.1 lál11uk. 

3 .• \z rmc •11lmlitic11„ iulyaruat-0kmíl mtw ki kell emelnem nz.011 bor:so, sok„zor l' ak kas.i, vngy 
::omliv ... tÜ1ej na~J"ugtí. mé ... z,íllo111a11) t tartnlmnzó göhöket, melyeket ol~ ecr.réuekne1 több ízheu talaltam, 
kik pÍlP} tiform rn11wí~okh1111 'Zl'U\"ct\tek. 

Ez ·n !!Ühülh !!ol) oc„k1ik, ciremu-.cript 1•11cephaliti ... uvomai, ~ e~ak akkor lelh •tök fel, ha a liigy 
ll!.!Jburkot 1z ~gt"Z a~yn1l mimh•uilnneu ,..zorgo-.nu lefejtjük. 

ok-.zor a telwn1·u~ c•k c„úc~úu. dt.· lt>g~yakr.d1hm1 azok mtHy„heu tahiltnm fel azokat, majtl a„ 
homlok, majd n hal.111t !k-uynk,..zirth·hc•u; ~n. 

~\ kurnlnk. mcl 1H:] P:t.eu 111e:-z.e~ gLícok legiukáhh •löfordnluak: a terjedő lrüMse. lmtn-;:i~ ; 
!\'sz •mriil az Ci'.t'll elrul'lwte~ c:gufl eltifnnluló epileplifonu ráug;ísoknt llirectt• ezen eueepluiliticu g1)cok 
ulral t>JVi,l~zclt izgalomra vagyok liajlundó vis~znvezd11i 

-:! •• h up1111lectin1' rohnmok. ha a v1frzé~ az ngykcrf'g' molorien'i területébe ti.irtéuik, m:ir a rohnm 
11kn1uuha1 t'pil ·11ti1nrm níu•t,i-.okkal rnunnk ö 'Z kütvC'. \ telje képii epilep ia azonhnn csnk akkor 

1• .i hhlik ki. ha az ~1pople til-1 Ls ~óc. 1·y~t.t Y:t alakul, ez pecl10· W1uürlil ui kezll e heg ·zö' P.l keletkezik. \ 
h·'~l'" ü ·„z lrnzú1l1í. 1íltnl ln•1t·tkczetl inger. ,tz idiopathicus epilep~ititúl clinici... jól megki.ilünbözletheW 
idol1l di "'Vi1 ·pti1::u rulimuoknt idiEz 1'l1'i. 

Ezen pntho1ü~iku" fulynmnt illn tral:i <Írn "zo]•váljo11 a következő e ·nk ldvonn.lilag küzGlt e '1•t. 
1111·1~ (•t uin•~am t·,zh•ltt•m t•s hon('olt:uu. 

\\T. \. l , H'', r. k„ nii .... <Írn:-, k-i ~ziüctlis, a rn. k. or,zagos te1>0lyLláha 1 77. :mgn zt. :1-1ín 
\l't••tctt tel. Kúrnl11h. '1.1 rzt'tt lmtns:í~. -~ heteg kezelö orvo:-.;íuak hiwuyít,·~inya zerint egé zséges . zii
loktlil ·z:ín1111zik. hd •g„._„,rkl1c11 a11nnk elötlt• u •m .;zcnvedelt. l 7/. tehrn:ír hav}ihan apoplcclicus rohnm 
követk~zt„l>l'll a l1nl arl'i"·l l·' ng}anc,ak n lml oldali fe11't'.i és alsú végtagja hudvc lett, l•S bcszélü tehet. é-
1t1•t p:ir nupl'u elvt•sztctt<>. {Ataktilrn-.. upha ... in.) h) ógykezelés folybÍll p•Ír hét mülm a -réglagok teljes 
hlhl ::-e 11.!lhiidé-.nck allott hi>l~ 1~t: ,..z,•llcmilt·g a beteueu kis foktí r>mll-k('zé ·i gyen~e~t:ge11 kÍ\•Ul cg) ,:b 
nt>rn 'olt :szlclhdö. \ z1:pt:•n megimlnlt javnlá t üjnblmn fellépett apoplcc!.tcus rnham alrnsz.tottn mP~, 
mc h mn iu hó klizt•peu kiivetln•zl·H he. \ lllotoricn · 1~: az l-rzé:si ,·phnern reszcrill ezrn 1íjaL bi apop}Pcf i
'U" r11hnmut :sulyosubb lfüH•tt>k Ul.'lll ki.n ették, csnki-.i p<Ír unp m1Hvn ~zcllemi tekintclheu m11intkozb1k 
lellllno v~ilt(lzÚsok. Bet";.{ na1ry fok11 úhunlluu,1í~hau szeuvi•tlctt, a jiivüt illeWleg hnlgn tcn•ek 11 törte 
lcicl, ~ azok11t ri1•rtHn Yt.!"Tl' j.., akarta hnjtnui. TPrv~i főleg km:e kellésénck nn.gyobhít;í:;a köriil forogtn.k ; 
nzt hirt · h<J•„y him •ríthctl1•11 hit~le rnu XPJt.' é .... töbheu mii ·ok észnélkUli tervei kiviht•tleu égért: figy •1-
rut•z.ll>ttt..'k ot. mir ·ok iz1r,\loth1Í•tbn.11 tört k1, ho•r' uc1\H veréss •l t·m eire!t<·, késühh llcJi0

1r hiiziílól el-... o o o„ „ • 

c„apta . .\fo. l 11jol11" 'öle~ •nyuek k ;pzeHe wag<it, itleaJi, ariijiíuak tll'1íga ék ... zerPkPl reu1l1•lt 1m·g. X agv 
1H•l1t..!Zl'll ikl•rUlt üt fiir1lük h,,szutílabíra r~íbe ·zélui, de .Mehad1:iu. hovn kilhletdt, egy alkalom nm\ 0Bsz1•:-J 

~znl.mLnlunut az dsli •md ·trül lt•hujigulta. hrneu az orsovai kórluízha . ziíllittatott, hol ;lllapnla cgy-kl~f 

20 
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ízben javulni hítszott, de e akhamar ismét izgalmak kezdtek jelentkezui. Ugyanitt mutatkoztak rajta leg
elöször, még pedig éj idején, epileptiform rángá ok. Az országo tébolydába n beteg következő j elen 
állapottal vétetett fel : középtermetű, elég jo1 táplált férfi egyén, koponyája rencle. alkatt\, híták egyen
letesek. A bal facialis pareticus. Nyelve nem tér el a kö1,épvonaltól: zívtompulat. kifelé terjedtehh, u 
hasürbeli szervekben semmi rendellenesség. 

Bal fel ~ö és al ó végtag,iának önkényes mozgásai korlátoltak, a bnl felsö Yégtag táplált ága a 
jobb mögött jóval háhamaradt. Az átvezetett áram irányáhan mindkét végtag ingerelhető ége alá. zállott· 
A •égtagok izomereje csökkent. Járcí. nála bal láb észrevehetöieg hátJ:ama.rad. Beszéunél nagyfokú zó
tagbotlás észlelhető . Beteg különben rend.kívül höbe zédii1 egyik tárgyról a másikra ngrik rit ; igen előre
haladott elmegyengeség. A kórlefolyá ban beteguél önh1dat-ve ztéssel párosult rohamok je~ycztettek fel, 
melyek a bal felsö végtag rángásafral kezllödtek; ezen rángások az arcra, k~ öbh a hal al. ó végtagra i' 
átterjedtek, s végül telje ~ képű epilepticn roham állott be, mely alatt beteg öututlutát elvesztette. 

Ezen gyakran ismétlődő epilepticus rohnmokat rendesen fél, egész másfél unprn terjetlö mauia-
cus izgalmak követték, de . okszor a dühöngő izgatott ág epilepticus rohamok nélkül is bekövetkezett. 
Intézetbeli tart6zkodá ának utol ó hónapjaiban az epilepticu rohamok felette SÜTiíu jelentkc>ztek; ennek 
köveLkezte'ben az egyén testileg is igen elgyengült. szellemileg pedig teljesen elbutult. A beteg 21 havt 
i ntézetbeli észlelés után J.ecubitus és egyéb szervezeti kimerl\lés tünetei között elhalt. 

A boncolat a következőket eredményezte : 
A kemény agyburok a koponyaboltozathoz odanött, megvastagodott. fehéresen el zúitelenedett. 

A jobb oluali agyfélteke clomborulatáu tytürtojcis-alakú, majd 4 cm. hosszú. 3 cm. zéle behorpadá mu
tatkozik. mely felett a lágy agyburok le nem vonható. s melynek zélei és feneke kemény, börsze1·ű, 

ellentálló tapint atúak. A. behorpadás magába foglalja az átmeneti tekervéuyt. a mell 'Ö és hátsó központi 
tekervény also 2 a-át, s ezen teke1-.ényeknek a 1 ylviu -árokba néző bel ö felületét az operculumon. Nem
különben kemény tapintatú még a zélf~letti tekervény egy ré~z is. A röYid szigetlckervények épeknek 
találtattak. Toviib bi kutatásnál kiderül, hogy az apoplecticns góc határát a sugurn · koszorú ttzon része 
képezi, mely a csikolt te"";t és a thalamu · felett sugározván be, a középső (IJI) agy gyomroc~ falát képezi. 
A lencsemag és e ikolt test épek. A behorpadt ré zlet világo' kávélJarua zÚlü. krmén~, ké-. alatt serceg. 
A lágy agyburok az edények mentén elhomályosodott, az agy felületéről államán~ ves7.leség nélkül 
le vonható. 

Az agygyomrocsok mérsékelten tágak, üregeiklJeu mintegy 40 gramm 'avós folyadék. ..lz epen
dyma nincs megva!'tagocha; az agykéreghen. cle főleg a nag) agydúcokhan zamo-, már szahad szemmel 
i látható millinri aueury mák. Jlaga az agy állománya nem nzenyös, közép vértartalmú. A hícl, nyúlt
agy harántmetszete alak-elváltozá t, vagy ·zaba<l szemmel látható színkülönhözetet nem mutat. Az ös ze 
u agyobb é ki sebh agyüierek kásá an elfajultak. A.i agy ö szes súlya 1303 gramm. 

jobb homloklebeny 17 5 hal 225 gramm 
fal „ 1-11 ~ 10 ~ 
halánték-nyakszirt leben}~ 143 185 „ 
agyköpeny 1243 gramm 
kis ag~ 1 :!8 :o 

agytörzs . 118 „ 
A f eut közölt eset az apoplecticus gócok által feltételezett corLicalis epilepsiának eclatau:; pél

dáját képezi, mert a majd két t!ng fennálló görcsös rohamok egyenesen az apoplecticus heg által okozott 
izgalomra vezethetők vi sza. Kem tartozik ugyan jelen mun.ka1at keretéhe, de el nem mulaszthatom fel
e mliteni1 hogy a közlött eset clinice még máÍ) tekintetekben i érdekes. Így a fennálló hemiplegia,fta 
féloldali görcsök. s azon körülmény, hogy azok a felső végtagon és az arcon keúlódtek, határozottan 
Charcot 1

) azon nézete mellett bizonyítanak. hogy ily esetben a központi tekervényeken iilÖ g6cbántal-

') Cha.rcot. Contribution a l'étude de:o localisatious dans l 'écvrce de:; bemispheres du cervea.u etc. Revue 
rnensuelle dt? m édecine et de chirurgie. 1877. 
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mat kell felvennünk, · a honcolat valóban igazolt.a ezen feltevé. t. Charcot ugyani pontos megfigyi>lese1 
nyomán azt állítja, hogy ha a korlátoltabb elroncsolás a központi tekervények fel ö hnrmad<ít éri, akkor 
az ellentett végtagok le zuek hüdöttek - facialis paTesis uélkiil : míg a központi tekervények alsó har
madának elrouc olása facinli · hüdé sel j<í.r, de a végtagokban nem mutatkozik paresis. Ezen, az agykéreg 
működésének locali ntió.iara oly foutos tételek közül esetllnkkel egyik em egyezik, mert itt hemiplegia, 
faciali hüdéssel együtt van jelen. A. bonclelet azonban a Charcot-féle tételekkel még sem ellenkezik, 
mert az apoplecticu góc kiter,je<léséuél fogva neme ak az al ó, hauem a közép ő, sőt a felső harmad egy 
reszere is kiterjed, így tehát e~etünk a Charcot-féle tételek egy közép alakját képviseli. Egy má"ik meg
jegyzési1nk az átmeneti (Broea-fele) tekervényi·e vonatkozik . .A kórodai tapa ztalat azt fanítja, hogv 
e aki a baloldali 1- ö homlok-, \'agy Broca-fe1e tekervény bántalmazottsága jár aphasiával; esetiiuk 
ugyanezt bizon.rítja1 mert a jobb Broca-féle tekervény telje ~ elrouc olásával e ·ak mnleR:ony aphasia lépett 
feJ. később pedig c·akis :i szótag-bofüi tüneményét észleltük a Letegeu. 

5. clerosi ok. 
Az fro<lalombau találunk e eteket feljegyezve, hol ditfn ·vagy po1yiusularis sclerosisban szenvedö 

egyéneknél epileptiform ráugá ok mutatkoztak. 
A ré~zletes kemruyedesek közül az A.mmonszarv sclero~i 'a epilepticu oknál igen gyakori lelet 
Ezen kórbonci leletre már évtizedekkel ezelött figyelmeztettek francia elmegyógyti ·zok, de jelen

tőségével nem tudtak mit elkeicleni. ~Ieyuert-é 1
) az érdem. hogy ezen nagy foutos~ágtl. leletre újolag és 

nyomó an figyelmeztetett. 1868-lmu htí z epilepticu-s kórboncolatát közölte, s az egyének miudegyikéne1 
hol a jobb, hol a bal Arumon -zar'l'at keményedettnek é sorrndtuak találta. 

Azóta eg~·esek töbh:-:zör cou.::;tatálták az Ammonsznrv keményedé ét az epilepsiáná11 de nagyobb 
-.zámü esetekre támaszkodó stalistikai összeállitá t csak Hemke ::) adott. Hemkes közleménye 1878-ban 
jeleut meg. é ·zlelési ideje 10 éne terjed. 34 epilepticns boucolatáuál az A.mmonszarvat 6 esetben találta 
megkeményedve. 

És má fél év alatt 9 epilepticust boncoltam ajátkezíileg, é 7 esetben találtam kórosan elválto-
zott A.mmon ·zarvat. 

E eteim a következök : 
l. 19 éves nö, J év óta epileptica, a bal Ammonszarv keményedése. 
'2. 12 éves nö, szi.ileté e óta epileptica: a johb Ammonszarv keményedé e. 
3. 27 éve f érfi1 elbntult, 5 év óta epilepticus1 a bal oldali Am.monszarv keményedése. 
J. 27 éves uö, elbutult, gyermebége óta epileptica, a bal oldali A.mmonszaTv keményedése . 
. J. 33 éves nő, elhutnlt, 12 é\• óta epileptica1 mindkét Ammouszarv keméuyedése. 
6. 45 eve~ férfi, izgatott epileptic>us1 15 év óta epilepticu , a bal A.mmon zarv keményedése. 
7. 13 éve férfi, izgatott epilepticus, 14 év óta. epilepticu~, melanoma a jobb gyrus hippocampi 

é:; Ammonszarvun. 
A.z Ammou zarv sclero isa tapa ztalatom 'Zeriut igen gyakori lelet az epilepsiánál, - csak fel

ismerni és keresni kell tudni. 
Ha az Ammonszarvba.n keményedés van jelen, azt már kívtlhöl is ki lehet tapintani, az alsó szarv

nak fu·ét nem is kell meguyitni. A. kampó (uncus) a gyru ~ hippocampi hunkószerü vége ilyenkor kemény, 
majdnem po1·ckemény tapintatt1, s ha a keményedés csak egyoldali, mi az eddigi észleletek szerint. a leg
gyakoribb e et, akkor a két kampó ta1lintás által eszközölt megvjz g<ilásánál a kórosat hamar fel lehet 
ismerni a már említett porcszerü összeállá a által. 

Ha mo ·t az al ó szarvat Meynert módszere zerint megnyitjuk, a két A.mmonszarvat kivágiuk és 
ös ;1,ehasonli~juk1 akkor a <::cleroticus A.mmou zarvat következő tünetekből fogjuk felismerni: ellentállása 
tapintásnál uagyohhodott, sok·zor majdnem porckemény, teriméje úgy egészben, mint haránt átmetszet-

1
) Meynen. , tudien über das pathologiscb-anatomischll :Mate1·ial der Wiener lrrenanstalt. V1erteljabrschrift 

t. Psychiahie 18ü8 
2) Herukes, l. e. 



156 

ben kisebh: ezen orrnclá ban ré ztve z a funbria és a fa cia dentata is. Egy esetben a fimhria. illetöleg 
a boltozatív atrophiáját egész a l.na Da·ddi -ig követni tudtam. 

A sor~adt Ammon. zarv szürkés, viaszfényü é vérszegény. 
Az Ammonszary keményedésének é „orvadásának jelentö. ége - miut az epilep-siáuak kórhonci 

oka és székhelye - már elejétől kezdve sokfélekép lelt magyarázva. még maig sinc~ megállapodá . 
1'.1eyuert az Ammonszarv keményedé ét e. ak az epilcp ia következményének tartotta. azt hiszi, 

hogy ezen zervnek, méa eddig ismeretlen physiologiai okoknál fogva, az erilep i<ínál meg kell hetegedni. 
Lcgtöhhen Meynert zavrut telje en fe1reértették, . jcí· ideig az irocla1omhau i azon nézet volt 

elterjed-re, hogy l\Ieynert az A mmouszarvlJan az epilep ia 1Jouci okát már folfede1;tc. illetíileo-, hogy az 
epilep ia székhelye az Ammonszal'\. 

Meg kell itt jegyeznem. hog~· :\Ieruert idézett nézetét oly idöben tette kiizzé - 1 t3 -hau. mikor 
az 8.otrykéreg zi.irke állományának villamo:; ingerelhetöségnöl ~emmit. s az agymüköclé:-.ek localisatiójáról 
csak nagyon ke'Ve et tuJtuuk. 

Nothnagel at. epilepsiáról írt ritka bec 'Ü monographi:í,iában :Meynert nézetét. minden hövebh 
magyarázat ne1kü1 közli . . annak akkori nézetét - úgy lát ·zik - teljesen magáévá teszi. 

Hemke , ki mint említém, az epilepsi k6rbonctauával :-ziutén foglalkozott. az A.rumon zurv ke
ményedé ét. em az epilep. ia okának. . em pedig annak következményének nem tartja ; hanem azt h.i zi. 
hogy az Ammonszarv keményedé ·e e ak ré ~zlete~ tünet.e egy áltnláuo abb jellegű eucephaliticns folyn
matnak1 mely az agykéregben foly le. 

U1·aim ! ezen nézet mellett szólana mindenesetre az. hog_r az epilepti<:u:; agY-áuak ö -<zsúlya ki eb
beclett, . hogy encephalilicus gócok epilep iát e akugyan előidézhetnek. Épen Hemkes nézetére vonatko
zólag utól,hi időben nehány epilepticus agyát "zorgo au ~ít"viZ'•g<iltam, ~ encephaliticn folyamat marad
ványát - ki.éve az Ammon. zarv keményedé ét - nem találtam. De encephalitis 11yomait nem találta 
maga Hemkes sem. Így tehát az ö nézetét nem fogadhatom el. 

Két égtelen azonban. hog) az expe1-imental itlegkörtan mai állá .. a mellett az \.n11uon,zar\" ke
ményedé ének jelentőségéről 1.óló nézetek valamennyien z1gorú tudományo. · ren ióra zornlnak. 

A Meynert-féle nézet, hogy az Ammouszarv k<'méuyedése az e1lileps1a következménye volna, 
annyiban tarthatlan, mert nehéz volna megmag~·arázui azt miért sorvad az epilep 'in köYetkezte1)ell az 
Ammonszarv egyszer, · miért má esetben nem? 

Nézetem szerint az Ammonszarv keményeclé e l~ :'orvnuiL a epilepticu egyénben egvenlö értékű 
oly g6cbántalommal, mel.v az agykéreg más fekvési\ motoricus területén fekszik. - ru:is szóval az Am
monszarv, mint zinle az agykéreg. epilepsüh·al jár, valahiín"" .zor gócbanlalom va.gr má palhologicns 
folyamat zékhPl,re lesz. 

Fenntebh kiJ'e.ilett uézetemnek két körülmény zólana ellen. Egyik az. hogy e~erimental t\tou a 
nyúlnál az Ammon»zarv elronc ·olá. a vagy izgatá a által eddig még epilepticu roha.moknt elöiclé7.lli nem 
sikerült; másré::.zt :Jley11Prt 1

) említi, hog,1 az Ammon zarvnak encepbaliti által feltételezett telje' elron
c olás.a alkalmával epilepsiát nem látott bekövetkezni. 

Ezen két, nézetem ellen szóló nyomó" érvvel szemben azonban magamnak i megvan n védel
mem, mely nem kevésbé figyelemreméltó és nyomós, mint amazok. Az iro<lalorolJan ug. am. két olyan 
esetre akadtam, mclyne1 az epilepticn egsénben uz Ammonszarvun.k nem clerosi a, de másnemű kóro!l 
megbetegedesc találtatott. 

Egyik esetet Meynert említi. Epile1)ticus egyénben. az alsó g'f'omrocs chorioiden plent -ában 
cysticercus találtatott. mely a hal Ammonszarvhoz egy cm-nyi hos<::ztí ághan hozzá volt tapndvn. 

A má ik esetet Hemke írja le. 
Egy 33 éve epilepticus egyénben, a johh Ammon. zarvhól l\jképlet indul ki. mely a.z Ammoa

. zarv mell"Ö ré ·zét egészen magc.1ha foglalja, az al~o ~zarvhol a hát ó <:zarr egy részéhe is beterjed. A 
dag medullar ráknak lett górc övileg kórismézve. 

1
) Meynerl . l. e. 
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Egy harmadik iclcv<ígcí eset, az én 7-dik szánu1 e~etem, melyne1 a jobb A uunonszarvhól eg~ me-
1 moma iuclnlt ki. 

Az eset rövid kórrttjza a köfetkezö: 
N. A .. 35 éves, reform., nös. b-i zületés, földmíve . a m. k. országo · tébolydába 1870. máj. 23-áu 

vétetett fel. Kó1i me: Dühö ·ség e kórral. Az egyén, hat éY előtt álmából fe1ijec.he, ait mondá, hogy a 
menykö ütötte meg: erre uebézkóros rohamck álltak be. melyek állítólag érrágú ra három évig kima

radtak: gyakori fe,ifüjá ok é· iédülésckl'Ö] pana zkodik; utóbbi idöhen dühö ség fejlődött 1.i, tölib 
egyént megtámadott. Középtermetű, izmo egyén, látái egyenletesek; koponya alkat, a mellka i é hasheli 
~zervekuek vizsg;ílata semmi rendelleneset sem jele1.; beszéde ÖsS7efiiggél' ue1küli, rendkírul dühö 1 er(js 

auag11 altatókkal i alig fékezhető. Az egyénnek évi intézeti tartózkodása alatt, minden hóuapba11 
5-G epilepticu' rohama jeg,veztetctt fel, utáua é köibeu dühöugö izgatottsággal. A legkülöuféle1>b epi
Jep ia elleni gyógy zerek alig e1·eclményeztek é zrevehetö hatá t. A beteg majdnem két napig tartó statu 
epilepticusban hirtelen nnHL ki 1878. julius 6-án. 

Az általam megejtett houcolat eredmén)„e a következő: 
A kemény agyburok mér. ékelten f'eezült, mindkét lapja megYa. tagodott, fehéresen eJ,zíutelene

deH. A lágy agyburok egJenletesen megva. tagadott, közép vérlartalmú. nem vizenyő , s az agy állomá
nya középszen'.len tömött, s rnelszlapján rendes menuyiségü vérpont. A gyomi-oc~ok ürege mér·ékclteu 
tágult ; heune minteg 30 gramm sa'\"Ós folya<lék. Az edényfonatok vér;:;zegén) ek . 

.A jobb oldali gyru · hippoc·ampi-11. azon pontnak megfclelöleg, hol az összeszögellö fi sura paric
tooccipitah és a snlcus calcariun" fol~ tatá a végződik, szilvam.ekkoraságú helyen az ag~· állománya, kí
vülről tapinha. tömöitebh, kékelöen elszíntelenedett, felette a Iá gyagy hurok sűrűen ecléuyzett, hozzá 
erbsen ochtapad. 

Ezen ellentállóbb helynek metsz1apja nem mutatja az agyállományának rendes átmet zetét. 
hanem gPl·endec ·e . . 'zi1mos euénynyel telt. hamvas színü, helyenkint elmesze edett, a ké alatt ercegö. 
má utt pépes ál lományhól áll. 

Az al 6 szarvha ezen idegen állomány az eminentia collateralis l\Ieckelii mellé sorakozó é· belé 
kapaszkodó, hurlrns1.erü emelkedé gyanánt nyomul l)e, melynek nagysága a l\Ieckel-féle emelkedé sel 
egPszen egyenlő. 

Kifelé ezen idegPn állomtíny az Ammon zarv utolsó harmadába i belekapaszkodik, még pedig 
úgy, hogy a fornix már. mint a fimbria folytatása szintén ezen állomány által töretik át. 

Ezen helyeu túl a kampónyújtváuy felé az Ammonszarv rende nagy ágú é tapintahí.. A hal 
_\mmon. zarv rendellenest nem mutat. A. nagy ag_nlúcok, lúd. n.rúlt é gerincagy. ki~ agy reude1lene. 
viszonyokat nem tüntetnek fel. Az azonnal eszközölt górcsö'\"i vizsgálatnál az újképlet Íesteuy daganat
nak (melanoma) kórism.éztetett. 

Az agy ö szes slil,ra 
johb homloklebeny 

fal 

132~ gr. 
208 g-r. 
103 11'1'. 

0 

haláuték-uyaks1.irt ~ 198 gr. 
kis agy 1-!2 gr. 
ae-Ytör.z · 133 0crr. b. 

agyköpeny . 1019 gr. 

Ré zletes agysúlyok: 
hal 219 

95 
196 

A közlött három eset arra tanít bennünket. hogy az Ammonsza.rv és a gyru hippocampi oly 
kéregter ület, melynek izgatáua vag~~ ré zlete elroncsolasa epilepsiát zokott az embernél kiváltani; s ba 
áll ezen é ·zlelet, akkor az A.mmonszarv keményedését az epilepsiánál semmi okunk sincs oly folyamat
nak tartani, melyet az idegrendszer epilepticu elváltozása idézett elő, hanem igenis, a keményedést elsö-
1eges bántalomnak kell teh.-intenünk, mely az Ammonszarvon 1ép>e fel, annak izgatá a a1ta.l ép úgy idézte 
elö az epilep iát1 mint má esetben az azon ülő dagok. 

Az agy egyélJ ré zeit illető kór'.Jonci elvá1tozá ok - a felsoroltakon kí-vül - alig jöhetnek 
tekintetbe, mer t nem-epi.lepticusoknál i előfordulnak, ilyenek: a szürke iíllomány heterotopiájn, é a 



kérge te t hi<ínya: hogy az Anunons.mrvat magál1a rPjtö alstí oltla!Cl'yomroc synechiája, mt>lyct c>pih•p
ticus egyéuclrnel töhh:zör találtam, tekintetbe veemlö-e, arra uézve ninc. euek elég hizto é::;zldeteim . 

.Jiulékon\' e1>ilc•11hform rangá ok 1·ell'ntkezul'k mé•r a láa,· aa\ hurok lolmál. a hio·v arrvburnk 
• • O '"'· o. OJ .) 

vérzt~St·ini-1, a keruéuy ag,\ burok "'\'érzes1~ne1. az Pmholi;ímil. az eclén~ fonatok lHénlagjainal stb„ ezen fol):a -
ruatok elsorolá. n azonhau bírg) unkhoz nem tartozik. 

)1 int kiilönös é feltilnÖ körülményt kell fclemlítPUl'JU, hoCl'y az agykocs:íny-. 11~ \iltagy, és a hícl
dagok kisérr•te'bcu tt-ljP.. eu kifejlődött cpilepticn. rohamokat nem találtam teljPgyeive az iro1lalom han. 

Hasoulót mon<lbatnnk a ki a~yro1 is 
íWrc:-iis convnl.-iók jelentkeznek egy e s végtagokhau. még kiilönf1'1e geri11 ·a!!yh<iutalmakmil, t: 

ezek kepl znr k az lígynevczett gerincagyi ep1lepsiat : experimental kórtani kisérlL'tP.k azonhnn kimn tatták, 
hogy a gcriuca•'yuak az t>pilepticus rohamok l1:trejövet1•lélH•11 ::.emmi -.zerepe siuc-., lllit az 1•dcli~ti kórbonc
tani negativ adatok i bizonyítani Mtszanak. 

ti. Élöiliek . 
• \z élödiek kozül t:riesmger es :Jle!nert PpilPp iamíl a cysticercn cellulosac-t tnhiltak: a tiim

lök Hrie::imger e:-etéheu az ng) kt regben el~zona ültek. 1\feyuertuél az ámmoul>zarvhan. 
Il;ítra rolua még. l.ogy az ep1lep rn kór 'Zövettauríval fo~lalkounnk. E tért'n az 1•rdt'm1ltí .... 

chroeder ,·au iler l olk. Echeverria és ~leyer Lajo · 1) foglalkoztak. :\lindn) ;ijau a 11y1íltag) at \'l•tték rr1ír
c.,ön át•izsg:ílá s ala. 

De kell azonban vallaumn. hogy mindezen fliradságos nz~g:ilatok nem hoztak oly a<latokat nap
világra. mcl)ek lnírmi tekiutethell i az epilepsi:íra jellemzök lennének. mert azok 1n;í. kórfajokuál . zin
tén elöfordnlnak. igy ;illv<tn a 1lolog1 t' 'fejezetet rövideu be,·égezhetjük. Felhuzhatn;fm talán meg ez 
irányban folytatott :-aját viz ·galataimat, melyek húr iul\ábh uegativ jellegi1ek. mindazonáltal tt•kiutetbe 
nem Jöhetnek. mert több irányhan ninc enek még berJgezve. 

Az epilep ·iu kórbonctamínak ezen rövid <íttekinté e uhin, meltán kénh>zhetik ö11ök t-Olem, mily 
állást foglaljunk el tehát az epilep ia korhonetani h.•11) egét illetöleg. 

H ol van az epilepsia ·zckhel) e, a nyliltagyhau-r, vag\ elsiórva az agy egyeh teriileteiu? 
raim ! az epilep iáuak leg:ie lesehb 'izsgálói. Brown-~équarcl. .N othnagel, K ussmanl hatiírozol

tall elítéltek és ellen zegiiltek ama m<Ír régebben. <le föleg Ilitzig nz giílatai óta ervcuye..;iih folfogá uak , 
mely ·ze1int az "Pilt'p:ia zékhel)'e nem eg) ecliil a hídhan és a nyúltagybau, hanem t>l z6rtriu, föleg a1. 
a"ykeri>g motoricul' teriiletein volna. ~Iíqam az.ouhau. mint r~szhen korochi orvo„, részben kórboncnok. 
viz, gálataimrn t:ima ·zkodva azon meggyözödé~ felé hajlok. hogy az epilep. ia pathologicn. nui ... musának 
tanáho1 ki kell sz,tkat.auuuk egy f<'jezetet, még pedig a. cnrticali. epih•p,ifikat, melyi>k111·k ze1i:he1ye nem 
csak at ohlongata. hanem maga a motoricn. agykén•g k 

•' ezen nézet annál i. inkább tarthat ~aló ·zí11 üseg1·p -;zamot. mert a cortiC'alis epilep~i~ik <:linice 
i. másk"nt 11yildnnlnak - legalább kezdetiikheu - mint a közön:--ége: genniu epih•pticn rohamok. 

X ot huagel a corticalis t>pilep:-iákat, is a reffexr.pilep:-i:ihoz ·zám1tj.t X ézetcm zerint ezen felfo
gá t e ak azon esetben lehetne sz1gornau tu<lom;inyos dogm:ívá emelni, ha ki ... l'rll'ti úton kimntatna va
laki. mi zerint a retlexcentrumuak - a központi idegrendszer láncolatából való kiz~írá-;a által - {mi pl. 
<itvágá ulj<iu volna. elérhető) a,,; :igykereg izgat.iga alkalmával epilepticns rohamok az ;lllatmil nem kö
vetkeznenek be. Ilynemű ki~érlet azonhan tucltomnml még eddig nem történt. 

) \f,)er .• \rchi,· für I'~ychiatrie III. klit t> t 
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X . 

.A. belférg-ek ~zerepltí e~ keletkezé ~e és elterjefl~~e kiilönö" tekintettel az e1nberre. 
DR. ÜRLEY Liszr.o tanár-.egédtiil. 

1k.L11 h t onlítottitk már li ·-.ze az ;illatv'ihíg életjPleu..;ég•it az emher müködé:.é•el és jellemével. 
~ ,·al6ha11 -.enki e n hg \1l111tja. hogy az utóbbinak egé z cha.r.tctere •is ·z.a.tük:röződ ve találtatik az előb
liihen (:, vi-.zont \z emberi tulajdonok, mnukiílkotl1i„ok, az <íllami t~let lcgkiilönhözöhh nemen 1ab.-1.ol 
u·a ·ágtól a leghs1;t.íhh communi ... mn:-;ig feltalálhatók az ;ílJat.világ legkülönbözöbh közegeiben i ·. Y ala
miut az emheri bír:-;ndalomhnn i..; lt!tezuek, a kozhiitou-;ág elótt retlegt.>tt egyének. kik e1etökuek koun) ehh 
fentartt ... a ce1jáhól. 1mís11uk hör~n akarnak mPgh1zni, P'pen 1íg) .ti állatvihíg uag) t<ir-.adalwáhau i 
talrllkoznnk hasonló c··mportokkal, melyekr<' az e1ödi ·ég bél,\•t>g1~t iHöttük. 

E nagy proletaria.tn.'1rnk egyik. a tudomány Lau leg1smertchb. legi ontosubb, de egr"zc>rsmind 
le11ve„zél ve ... ebb cso11ortJ· áról ·z;íntlékozom érteke:.rni, meh ellen a tudom m \ már évek óta harcol, de 0 • • 

mcl.v<•t m~g tökélete~en le nem gyö1,betctt. E •esz;c1ve:-; ellensJgct ~ Bclfereg · név ala.tt i ... mcrjiik. ~ a 
r1ílok szóló tant ~Helmiuthnlogi:í:nak· ue\"ezzük. 

.Az állaUannak cg) ik :íga s<>m szerzett magiinak uz utolsó é"tizedekheu oly nagy érdeklő lest és 
praktiku hoc et. miut a II1•lmi11thologia. Ennek okát abhau ,. ~lem feltahilhatui. hogy az embernek eJy
r1~ ... zt ajrit ér<leke mla e c"'oport tannlnuiuyoz1í <i•al öss1:ekiit,·e. lU<ÍSré. 1.t pediglen mfrel az. Ul on-o ·i 
tllllom:íuyokkal áll i),.;..;zckötteté ... hen . .Jelf'nlcgi ismereteink ll~)·lll még nem jogo ·ítauak arra., hogy 1• 

t.mt illctöl1•g. taliin n tiikélete-. ismeret nevé,·el clic ekcclhes-.iiuk, d · igt>ui-. arra, hogy e1lJigi kutalri
~ai11kr11 hiiszkék lehc ~iink. rnelyL·k :elll oko«kodá .... on. sem kiirelkczleté,eu, hanem po11to ... a11 megejtett 
ki..;érl~tekeu alapulnak . 

. Jlióh !{nrá.:r.clálkodik e c:oport. med1lig fogja uz mag:it még föuufartan1, mily kitlönhü:r.ö egy1:-
11 ekböl -ran az ii 'szeszöve. miuö a1.ok életmódja é..; :szaporo1hísa, mily titko,.; utakon jünP.k azo~\. Ul emher 
é" iílbt bel ej •be. mily e:zküziikkel ,·éilt>ke<lhetünk elleni\k? ezek azou kénlé~ek, a meh·ckre a Ilc•lmiu
t hologifonk felelnie kell. Ha tel1át tekintefüe ,e.:;zsz\ik, hogy mii) sokolclahllng kell e e oportot ism<'r
n ilnk, ha tm\juk, hogy mily nehézs ~gi>kkel van e e ·oport tanul mán\ oia~u öss:r.ekötve, akkor ~itlálhatjuk. 
hogy m~~ e téren sok a teen<lö, hogy mily nagyhecsiiek eddí 1ri ismereteink. 

Kt't. még igen foutos kf.r<lé~ felemlité ét hallgattam r>l, m<>l)Te e1. ideig még jóformilu :,eu11ni11em1i 
rronci ...;em fordíttatott, é"' PZ a Bclférgek elterjedé e é .... számhaui sr.ereplé~e. E két kérdés 1~s n Bc•lférgek 
kl•lt'tkezt! ének megohl1i'a képezi jelen elöad<i"om t:irgy<í:t. tenu1~„zete-.en 1• ... akis oly terjedelt•mhen. a 
m1>nnyihen az. egy felolv.t'•Í ki>retébc turtozhatik. 

Alig i m~riink 1>gy 1íllatfnjt k mely egy miisiknak z..;1ík111:í11yul uem ;,zolgiílhatna. és alig letez1k 
ol~· tagja at; állatviláJiiak. mely a1. élö liek Utogabis:ít kikerülhetné. Termé zetesen az egyikuek többe, a 
m;í„ikuak ken!shé jut ki n ro..;zból. Awn mértéket megismerni, n. melylrel a természet a Belférgek 
clo-.zL<í~áu:í:l rendelkc:t.(•tl, uew oly könuyü. mint az az el ·ö pillanatra lat,..z1k, mivel az ö ·sZP:, allatfajok 
lccrua•n·obh rt;-<zének B •}f,':r,tei mé•' az ideirr kikutat\"a niuc.;sf'uek E tércu m~u óriási a. teen1lö ! De. ki a o oJ o e e · o 

Ilelmiu~h 1log1a újabb ,~ínn ínyait fi.Jrelem ui>l kíséri, az liltja a Belfergek faj.únak napról-n.tpra VJ.l1í 
„zuporouá .... ít. m ·1.r fajok többnyire az e.ld ig Belférgektöl mentnek hitl áll ttfajokhan tahiltatu,1k. Azon 
u.dntok hirtoká\"al1 a melyek ez i<li.:ig a Belförgek szánthani szereplését kimutatják, lltHll v.1g,rok képe:
hi1.tos, és az ege ... z állator.;zitgra kitcrjelW kö,·etkcztde~t vouui, rngy tahíu axiom.íkat fel íllítaui, <le igen 
j, k·~pe vagyok a s1.á111baui szereplé ... t az állatok életmó ljúvul é nui ~ egyéb tenne zctl tifop•zökkel 
p:irhulamba hozni. 

\lkos:-;uuk magnnknak tehát ebö orhau ti zta ké1ll'L a Belférgek szerepléséröl az állub·ihighau. 
Az eddigi ·mPrt Bt•lfÍ'rgek számát lehPtöleg pouto,,. ki z.lmitá..;aim nyom1í11 '!.7 1'.?·r" állapítom, 

melyek Hl 1 i külöuhözö fajú g<l7.llánnk ro\"ására. tartják fön életiiket. A Belf~rgek lcgnagyohL része a 
N emntnd~ík. a lcgki,..ehh pe•ligleu az Acauthocephahík reudj~be tartozik. A Trematodák i;... C"stotlák 
h:orulhelül egyenló számban \"au111k kt!p\"i ... el\"e. A \'" ewa oil:ík i:-.mcrt alakjainak szarna nemcsak fajok-
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ban, hauem a. fajcgyének zámúban is sok zorta felülm\llja a töbh1 rendekbe tartozó Belférgek <Lsze égét. 
E . zámbani zereplésuek okát főleg a kifejlödés különbüzöségéböl magyarázhatjuk ki. 

E tekiuLethcn a következő fokozatot vélem fel állíthatni : 
I. fok. A fejlötlé. nek minden tacliuma egy és ugyaunzon állat bélc~öve'ben történik, tehát meg 

a peték sem jutnak a külvihíglJa. 
2. fok . . l bélc~öbcn e1ö féreg petéi a külvilágba jntnak, Ílmen i mét az ember rngy állat be1csö

w1Je, hol azok a gyomorsa:n1ak a petelnu·okn1 m akoroll hatása után i-varerett állattá fejlődnek. 
3. fok. _\, kiürilett petéből egy álca \'agy embry o keletkezik, mel1 a nedve földben vagy vizben 

zabadon tölti életének egy ré 1.ét, mígnem egy, "zomjü ágat kielégítő a1lat hélc:.:ö~ébe nem ke1i'tl, hol 
azután tökéletes lrifejlőcléset éri el. E fejlödé ·i mód lllár kedvezötlenehh. mivel a szhos peték a kül
befolyásokuak sok zorta erő ehben állhatnak elleut, mint a petéből má1· kibüjf emhr ok melyeknek 
nagr része az idöri zouyokhoz mérteu gyakran egészeu elpn ·ztul. 

A fejlődésnek egyik, az e'-ldigiektöl már egé.zen eltérő neme az, miclön egy faj kilejlö<lé-éuek 
céljából emhryo vagy a lca állapotát egy közti egyénhen {Zwi, chenwirth) kénytelen elLöltem. E szerint 

-::zinten töhh fokozat <íllflható fel. 
-l. fok. A közti egyén maga a lllegfntözött gazdaegyén. 
;J, fok. A közti egyén nem a gazda, hanem más Ya)aki. 
13. fok. . \. BeH'éreg különböző fej18dé ~i fokában, külöuhöző közti egyénekben kénytelen zerepelni. 

Ezen fejlöclé i mócl a legkoruplik<íltahh. 
Jgen tenné zete:~. hogy mine1 e~y zen1hh fejlöué.·i v1szu11yoknak van valamely á1latfaj alá\'etV"e, 

annál bizto ahb léte 1t é · szilinbani zerepet fog magtínak kikiizdeui . 
.l fejlöde: eu kívül azonl1an egyrészt telrintetue kell \ennünk az egyes egyének zaporoilási ké

pe:'ségét. má re ~zt pediglPn a peték ~s emhryok szÍ\ o. agát i . Mily óriási számú petéket termel egy-Pgy 
Taenia colonia ! :Jlily kUlönhözö és erőszakos kiflhefolni ·1rnk ~m ellent az Ascaridák petéje! Ezen tenye
zök ö "ze~ségén<>k pontos i~merete 01.-vetetlenül megl1..ivautabk a Belférgek szereplésének ok. zerü kitutlá
sára. Mily pouto ki érleteket kell tehát ré,zben az eg) es fajok fejlődési viszonyainak kitnd,is:fra, ré~zben 
pedig az egyes fajok szaporasága, azok petéinek és embryoinak szívóssága köriil tenni! Kimerí:thetleu 
bánya áll e tén•n eWttünk, és azok, kik töhbször hangmdntj:ik, hogy jelenleg alig marad kuLu.Lni vah>jok, 
az elö<lök már nlÍlltl elkapták előlök~ szegi)cljenek a Ilelminthologi;íboz, csatlakozzant1k a l.öuhi hűvár mellé 
és segítsék fáradhatatlan é kitartó k:i~érletezé:-l últal kiknzdeni a Ye zelyes ellen. ég ellen lllegkezclett 
harcot. A 1cgcsekélyehh adat i , melrlyel a Helminlhologiat gazdagítjak, a szenveclö emberjseg javára fog 
~zolgálni. 

Az <lllattauuak egyecliili ága ez, ruelybeu az orrn- és tenné zetbúvár eg_viltte eu működhetik, 

.1zért alig ajánlha~juk elégge az elöhbenieknek e tan fontos~.íg<it é· érdeke~ségét. i..;ajnos, hogy hazánk 
orvo ai ez ideig oly kcYés súlyt é érdeklődést fektettek a Belférgek tanulnuínyozásiíra, de szfrhöl ki\ ii-, 
nom és reméu1lcm, hogy e tekjntetben tett á1lihí. om dug<íba fog clölni. 

:\Iinlá.u ez ideig c.::aki egye Belféreg fajok terme, zetrajzi riszonyainnk 'ag) unk birtokában 
eune1fogm a vonl ki.ireLkeztctések nem lehetnek általú11osak e.:: hizto„ak, mindazolliíUal azoknak a tudo
mány elöhbreviLelében érdemük leend, már e ak azért i , mi' el lcijelölik ama iráuyt, a melyhen a. ki,érle
tezésnck, kutatá nak és az adatok gyüjtésének történnie kell. 

Felnclatuuk megoldii <Ít tarliván szem előtt, el ö ·orlian a lcgislllertebh ReJféreg fajokaL kell a 
föutemlített foko1at!Ja hcoszLaunuk. Hogy e~t tehes ük, szük égcs ttzok pontos fejWdéslam YÍ ronyainak 
bixtokában leuniink. Ezért i röndeu a legfontosabb fajok i'ejlödcd;ani viszonyairol fogok értekezu1, 
tekintettel lévén arra, hogy azok lehetöleg emberi Bclforgek legyenek . 

.-\. Belférgek köziil a :Xematodák a legeg; ·zerühh fejlödé i viszonyokmtk ,·annak alávehe. mind
azonáltal legnehezebb az ö fej] üdé öket kikutatni, mivel a legtöbbnek sza.haclon élő álc<íja eg~nn;i ·hoz, 
a ·zabauou elük - az .\ngnilhtlidá k - ivadékahoi a legnag) obh ha onlatos ·ágot mutatja. E zen ru ga
ló<lási nehéz. égekhez járul még ama e1et zfrós ag is, mely a ho szahh üleig tartó ki z;ira(hí: ubin "aló 
üjra feléledé-hen áll, é a melylyel a. para'it é -;znbac1 Fonálférgek Pgy ré. ze azok fücáival egyUtt bír. De 
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umgukuak a~ eteknek „Jl't,zfro,,~íga j, 1dn1len hah.Írt felUlmúl. TüLb hónapon <Ít Ka11adahalz.samh.1 zal"t 
pl't1•k .;Jetkt>}'e ek rnltak. A Tylenchn.; tntil'i <ilcai 27 é'\"t>ll ;ít való kiszánulas után llJl"<t feléledtek. gcet
S;l\·-. J.or ze z-. petroleum- i: ... n á artalma:::- folyaclekokhan ÖrzüH pelék hónnpokig c1etk~pe~ek maradtak. 
Ez~k ut n az ember :-<ohasem lehet liizto . hngy a ki:-:érleteié hez. vett auyagban nem találtatnak-e más 
Fonálforgek petéi vagy emhry<íi, melyek az. eredményt hizon~ talanu;i te zik. mi .t peték óriá.;;1 szánuínúl 
fol.!'·a 1•ren ki;unyen mege,hetik. Az or o gili~zta egy é'\" alatt 60.000.000 petét képes rakni ! 

Legújabb nYUlányaiuk 'oráha tartozik amn óritl i h<t,meuést elöidézö Belfergek ponto · i„merete. 
uwly ... k a CQcinchinaiak kiizfüt pu:-:ztítauak. AJ ró milliókra menő a hélhen és a has nyalmirígy ldvezetéi 
l'Ör ~wn élü Auguilluli.\;ik okozzak e liajt. E férgek Xordmnnu után Anguillula (~ Hhabclifü•) :-.terl'ornli · 
e_ inte,tiualis ne\"ek alatt i. mertek. A bélhen élnek, "'le\eneket tojnak. melyek ott m;ir ~, nap után i ... mét 
!Ya.rérPtti>kké '\'álnak. é· üj nemzedéket prrduciilnak. 

Itt tahilkozuuk teluít n fejWuési visionyok legegyszertlbh neuté\"cl. 
_\. legköziin~ége ehh elöforduhislÍ Fornilférgek ·orahci tartozik <l Trich1icephalu:-. é~ Oxvun. Jl.md

kettönek fejlö<le. e iuegegyezíieu történik. A megfertözött egyeuek helsar:í-val kiürített peték ismét nuí · 
allatok bdcsövélie kerilluek. hol a petéhül kibüYó emhr; o Í\'tn·1~rctté v~ilik. ~\.. lci . érletek a Trichocephnlus 
aftini · e-: az < >xy1ni.. vermicnlari::.; nerii fajokkal tiirt~utek )fagy \'aló. zíuiiséget t,'plálunk az ir~íut. hog) 
1! nemnek hizony<fra lc>gtühb rolrnnfaia hasonló fejlődésen megy kere,itül. E két fn.i peteivel tett ki-.érl~
tck azok 1h-iási szív1ís:-.1ío·;írúl tam1skodnnk. H.:írom.: ... öt töhh eYig ki z~irmlásnak kite:tt pete1{ ismét képe.~ek 
a fPjlücl1=sr1.;. ha ncdrn" helyre, ~m1gy az illető ;illatok bélcséi\éhe jub1ak. :---lit mau·uk az ivarérett fa.iok j, 

töhb ... zöri kiszárnclá-, és megnethc:íté~ utiiu életképesek li>ttek. ~\z t>mher yag,\ ;illat a saiát Ox; nn,ával 
va~y Trichocephalu-::irnl képe magát újolng megfertözui. Eg~ kis t1 ·zbHlan ·ág; az nnus köriil tapad<i 
ln~brír tehP azr1k l etéi' cl: az illetö helynek megYakariÍ n. ut<íua a körmök megnígá. a eleg arra. hogy a 
perék i.;mP.t a béksfüw kerilljeuek. De a megfe1·tözé, mé~ ·okkn.l e0 ·y:-zer•1hh móclou is tö1ienhetik. neYl'
'.f••tl·-.~11 a por é .... ~z,:1 :lltal. mely a micro,.;copicu" petéket mindeuhod t:'hriszi Knlöuösen jo tapadó helyül 
,zo]g;ilhatuak a piacoku11 ;íruba bors:ított cukorlník és ,.,,ntemé11yek. E1.eket különfü'.>en a !;)'ermekek 
élvezik nagy mohón. nem j, sejh"E', hogy néha ·záz meg zaz. kisz•Íratlt Véghe1féreg életképes petéivel 
tdt hull~ját is elnyelik. :\Iint:in pedig ezen étkek, különösen a gyermekek kedve csemeg~je, küun 'en 
m~gma.gyarrizható, hogy •minylag miért vau okkal töhh g')7ermek, mint felnőtt azokkal megfertőzve. Az 
PmlÍll·tteken kfriil. miut igPn közi;11::;ége-: düfonlulásúakat a 'rrong~·fühíkat ke11 felemJítenem, melyek
uck ti·jlödé'i mintáját a kntyakl an élö köclő ~trongylu · trigouoct'pha}n ~ ne•ii faj alapján írom }P. A ki
iirítt>tt pete1dJöl a :-,znhadl,;w egy emhry<', yagy moncljnk ~ilca keletkezik, mely nedve helYPlten. avagy n. 

vizek i-.zHp,i;i11a11 tölti élet1~t. mígnem a •Ízzel a kutya lidcsö\ébe keriünek. hol irnrérettekké valnak .. \ 
f,.j}(j<J,',nek t>ZPll ueméhez \'rt}1íszÍ11iiJeg tiiblJ, aXematodakhoz tnrtuz<Í faj j, fog a kutatások halad:í..;a ulau 
c-..ttlakozni .• \ z. hogy az „mlitett uem miwlen faja Yalószínüleg ha..,onló fe.ilödésen megy kere,ztül. azt 
Lenek.ntuak a '.'--trongylns dnodeu;tJi,011 tett ki·érletei e ak tlll''gerö ·íthetik. Ezen. a tropicu · vidékeken 
az emlwr ve1rn11~ !Jelében elc'.ifordnl<i faj. mely a titeuket ü.ij\l hl.ílhen oly \"P,zdye' verzeseket id~z elé_l, 
;-;zintf!u <t l'entemlítPti uHillrHI fl.jlüclik. 

Ütérek ezut:i11 azon f°l'.ilödé i módra. melynL·l a füre~ <ilcn állapotát. mint parasit, valanwly közti 
"f,':\'t!ll bt>u kén HP len eltéilteni. A ft•jléide,uek ezen neme a legkomplikaltahh. t's töhb módon törtéuhPtik . 

• t) A közti egyén maga a megfertőzött egréu. E tdlöclé,.,,i mod az annvira rettegett 'l'nchimí-
11:íl fonlnl elu, , ezeu fojlödé i múdm~atnak a legegy,zerühh nemét ké11ezi .• h ivarérett hím t s nösteny 
'frichinák a bél hf>n t;lnck. hol a uö:.tény a megtermékensítés ubín 11agysz,1mli eleveneket tojik, mcl} ck a 

lu~k ... ö uy<íkh<frty<íha förakod\•án, a n~rellényekbe. iuuét meg az iz.mokba jutnak, hol betokozyán magnk.tt, 
t!vekig életkl·pe:-.ek maradnak. Ily Trichina tokok nemc~ak az. emberben. hanem m<ír tühb nuis <íllatban i · 
tahíltactak, kiilönös uagy ..;i;írumul n tli zuóln1..;ban. melyu~k nyer ... en való 1~1Yezése által a hím és ufü~tény 
Triclún;ikat rartalmazcí tokok a hélhe jntnak. a fönt említett menec~t 111egl1jíti,1k. A disznók tndvalPvÖ
l1•g a patkányok é.., egerek e\"e. e <iltal fertőzik meg magukat. az utóbbiak pecligli:>n a trichinosu · di zuo
]ní ... t>lvezPte által. Yiszo lt y)-.zouual. 

h) A közti „gyen nem lehet maga a megfe1·tözött gazda egyén. hanem má valaki. A kiürílP.tt 
·.H 



m'8 min 
bbnTU"e aprd IW>6 '1latO 

itallal. ftlam 1 m brendt '11a WI l hal_.._. 
ir.ar.a•• eg.nb a legnehezebb kn k. DU 1 a ftllnbh6 faj«>k 

gymútol megktlllinbkt.tui abg 1 het. oka IRMIUDd 11Duak. h gy 1egk dn bb ok k 
eg óeit Mm 19merjDk mai napig bi u. habár el h1&0nyo 'aa1 állRha ok. b uok 1 
d meneten meJUH1.k kenatnl. Igen n161 ínO. bogr u llolanu tri n faj 
9r. u Eutroogylu lJIJitU4 valamel bal , a F ilaria medilffnaaa a llaua lepn lam 
al cSbbftDdft rákfaj. a p1rop ra obtua-é a liatlmkae. stb. ltal&'ba m ndba ok, h bhn 
alflÓbbnmdil állatfajnk. n Ye n lz1áb'llak képezik a ematodA kkti ki l l 
bonctanán1 foglalkozott, am1ak mar oneUentll zeget ntatt fej íl> ma lllimtalan aprd f onalN 
kon 161Uvet.l , melyek uoknnk legko.lönböxlibh JWrTrot llepik. Bsek DlllJ 8'I rgek 
l'PJl&lé9i fokon mftj(Y bre4'Zttll U caridák lognagrnbh nla • R eddlgl lmta OtUll 
~g11i zta il az A car1 lnmbricoid~ . E faj fojlc5déséraek pont- 1smeret;e nag ~ O.l b.n 
oologokat Eddigi lmtatásainkból csak azt tudtuk meg. hogy a pete'i: em ned hel :n. 

hen direet nem fejlődnek. kiT e u .igeret.. mel 11.-k bél 6riben a111'6 fon4lfirpk kal tk 
g u k tarlották ar.t i . hogy a kinrít.ett pet.ék hunuló ldirlllmtfn ek fnl.fl'n. mint aa a1 ynrun 
htett k, j tnak a he1uőhe. hol azután lrifejlódnek. D DP álli unk r~1 m g UShb hypoth 
yárjnk meg a megejl4"tt ki rle~k erPdm n at. mert Rbg van ..-gy 11 lmintholngna ia. ki mdll 
~~ •nt Dl" V laaitana. 

todáknál a killrített pete'k valam~lv közti egv n Wlctöve'be jutnak. mel Ml u 
gyomonavnak a pet.;:..., g~akorolt hatása következtében ki.tzabadul. a eredun ek rillal a x.n be 
iteti~ hol mint bólyugo Be1fereg, akar mint ( utieercue. e ticcrcoid, Coenuras .,. Echinococ Ull 

„zerepel ;\ltaláhan mondhatjuk, bog a C:estodáknul a fejlöde Wbbnyue kuxti egylnnel US nik. kGzti 
gy •nek Wbboyire magneahbrendd állatok, nneze~en Eml6 lik. e caupan non Anak khti 

oei 1 1 hó allatok. mel) ek Cysticercoidhól fejl6d11ok. megfert.clz term"1..ekt ltl;I • kGlti 11 Dn@k, 

T&gy unnak Rr.ervrt seinek nyer allapotba a való éln~tr. által törtémk. Ba ltalán bál 1 
auont.an ki !telek'"t v- megtdr. Botnocepbalu latus petú1b6l a n ben gy C.UI á1ca bl k 11 m l 
a ridN!n JCT.Bhatlon ti ava. idt vrl • víz fenekére ik t rMl16 ruhnjfit elv t en, hel61 g mbryo bt\nlr 
ki. mrh a laeni lk mhr. n1hoz 1g n luwonl6. Ez n emhryok tmáhhJ ná 1doig b to 11 m tudjuk 

w o tühh Taema fa hasonló tejl6désen megy~ keregt I, ad biztotan ideig n m tudjuk d tabb 
tapu talati tAi uv „ugrd 'rra k »VPtkestetn1. Laverln hel't' 1U.1U1 nariu 1811lert tenn etked e16 bb 

• mbt f„ m- menk baw ~ Abbi neTI tavat. an lyh61. ha Talaki i.nik, bison rba galandthget p. 
ott lnko indianusok koilll egy em ment ~ galand 'nigt/,l • 

• • l'm mul&M tu&tt•m .-1 e hetven Megnin bíru franc1a búmr legtijabb perimentumaanak dld-
mnT t.a T Dl k fejllid et m tóleg. l"lemhtem. m1Yel Itala D eteim Úllll coliJidba jllnnm.ek. 
a Taeoiák11al ol fi jl6d6i.i m ,d i lek-zn ~ lmg; a k:íTOlr-'1 felntt pet.éb61 egy agyanuon eK.Ja111'""''• 
renmt hóhago fé.l'J(ek. renint pPdtg in.rórt-tt galandok feJl&ininelr éa pedig ni Mp, ho a petA egJ 
re.n~l bl tkeutt P1Dbry k a~ knlönboz6 n-ezeibe. elJ1 r 1&&0nban a Liel rkllhn• íl mari b 
jut. n.1wuk át h i1 fheggé. \,, ot6bb1 helTen fejl&lö h6lyagok burb 1cl6T l omo 
k• etkeatében aétlágyul. az abban ta1a1t ,Ju~ abb61 Jduabadulnu WI falAo& pad. 
nélkUh Taemari fi ~lódik. •n bóh8K'Jtl fl"l'JPkl 1 pedig, 1J1ttl ek a tn 
maa hueTÖ áll tokltan horgufi T&f'niák hl tbm k. egnm 1 ftkkal 
@bbem 11 tét T. 110bum m d1oeanellata nevfi fa1okra Jdterjente&te n 
tnlajd nkt'~u Í&Jt kip1'19l'ln Mii szer példája 1 llDfl' es. dimorphilmu.mak. ha 
foga ln. ha hh WDJDJel h mJokegy n • 11 ék. 

l~ompliea1tabh fejl&léli nnon tk a Tre~ láltabaak. TadnleY6 a Di.toma b 
tag'-!n M!1'l'tM u x alakú fi lttal ellátott &a. 8poroe Bedaa alak. mel7 

an 1~0 Cereariábt btJl.llak 6tjúa, ly Oernriák apnS _,...,.. 



füróclv,u1. betok ... zzak rua~nkat. "' rnrjiik. lwt_t'y házi .illataiuk !!YOllll'ttba 1ntha ·:-anak. r a.iiou <l Trt'llrnto
diik tHl'' • ré,ze ha~onló t't•jliidé ... eu ru ·gv-t> kcre ztiil? azt f'lldigi kntará .... ai11k ,·al""Zlll iv: te. zik ·1~rnn. 1le 
hizonyo .... , uPm. _.\. tropikn-.. vid„k1•11 !.:;l'.1..,".'zaM Hilbarzia .... ti.ihh más fü.i hasoulo complic<ilt t't:>jlfüll'" uwl-

1Pt t tanú ... kollik . 
. \ tejlöclé-..i ,j ... ~ony1)kuak nagyiab1111 hirtokukhun lt:!vt'll. ki.i1111ye11 hl.'o~zthatjnk nz t.>gyes fajokat 

az j-.mt'rt ft>jl1i1lé ... i fokozat< kba. wely. mint r~cljuk. két tii tokozatrn o .... zJik: 1. eg\ -.zerü, J, ~- kijzti i>gyé1111Pl 
vat.'í tf.i löd 'rt•, :\li11d1· !!~ ik tötok :; alfokrn n ... ;Jik. 

.\ z ,.1 ... ö fcitnknzat ba c-.up;ín X t ma rod.tk „11rulh:n ok. nz e1lditr i-.lllert ki.h·erkezö i1emt:kkt•l : Hhah
cli ti-., ( , pu;-.. 'frid1oc1•11haln..; t.'' :--.tron!!.d\l' . 

.\ >Léi .... o<lik iü fe,ilödé-.1 tokozat p) .... ö c'O}•Ortiaha a Trichiua n1·m. a má,odikha .i Xematodák 
közli} az \ -.rnri é~ Hlari:1 u~meu ki' Hl az ti ....... ze.;; l e:-to<hik. a harmadikba ,·é<nil a Trematotlnk tartozuak. 

E -.ornzat a vnlrí-.a~.„,\ :, me<rtelcl. mert t>.'/, idei~ i-.n l'l'ilnk: 
1 X1•ruatochík krizül l la lwlferf'!.! i11•m••t: 
cl ( ,. tuclaík kiiz il :-,\) 
,, Trematodák KÖziil iu 

Ti„itán .1thíth.tl11 ·h.1t. houy minel Pc.ry .... zPniblu·k a it·jlödc-.i \'Í-.zonyok. atllHil llcl"JOhh cl -.zamhani 
·zer~pl1k. 

A mi a tnj ·~) cnt1k -.zamat ill1•ti. Ü~\' hizony<irn itt i:- ;t Xema tt1dak foglalj<ik d a1. el-.ö helyet, 
llli~~. kkor j,, ha .t 'J'n •niak m1111l •11 l.'!.!ye prnglotti. ét knlüu eg~ellltel\ tekintjiik. .1. Trichiuák. az Oxyn
T''t: '· .· n·o11!_!yl11-.1)k ki,za1111thatarla11 lllt>UUrisegt• ..;zokott t>gy e... 1g)clllazon eg·yénlieu megjelt•uui .• \. 
~ t 111attul,1k közi\1 i-: 111. et!y:-zenilih lt>jlütle..,i 'i-.zonyokuak al:t\'et~tt lt\jok sokkal na•"yohb elterjedé uek 
ör\'t>utlcnek. mint az cllt•nk1•zök. \ Trid10l't>p•1a1 1„tt-lék a1. emberen kh•nl !J majowfajban. 1 rágr..,álóliau, 
:-l r.1g:hlnzul>al1. :!n p.Ha ;illathau. :! t'nghija:-.li:rn é-. ti f'r-.zt=ll.P'' allathan találtattak ez i1le1g. A Trichiua
fél ·k l:< m.ir :!11 P-llllii-.lnjh.111 talaltattak. 

A kijzti egy1·1111el rnlcí kjlöd1•:-11t!l tekintetliP kell >enniiuk mag;it .i küzt1 Pg\cllt. Jlinél kliuny~b
bt>.ll juth,1t .-z ,·alamPly allat hélc üwbe .• rnual johliau 1lomirnil azou férPgfaj. mel:v , zr közti Pg~· ~11ill v;í
laszt11tta. ~lint az 1•lldigi.rkhöl tudjuk, ai .\scaridák trihhnyiri> <tprú lzhihüakat vala ztanak közti Pgy ;nUI. 
míg WPhoiordítva. a ( "'t11ll:ik töhlm~ ir~ Emlősöket. Ez az okc1. hogy i\1' .A .... t.tnclak c;ok-.znrta nagyohh 
~z:imbau ,zerev ·luek. mint a rühbi közti t>gyénuel fejWdö alakok. 

~\z „l}rli~iekhol kh ·hetiiik. híwy a hPltér•rt'k numerint · ,zer1·plé:-e t'il}!!!: 

1. A t1•jll'11l1~" e!!.'."'zt•rti-.l-g··t1jl. 
:!. A l ett>rak;i-. kcp1•s ... ~~ •rfü. azoknak é ... a1. ..,mlJryok .... zfró,-.au·;itól. 
.t .\. küzti g~ t•u111•l v,il1í tejlúd~ uél. ann.tk <Íll.í ;itúl a l'Pncl zerl1t>1L 
E1.1::u tenvet.i)k (i...-.ze:-.„e•rP ulrnl mal· mo"t kima!!yarazhatink. ho~y miért donnllilln.tk ,1 XPru,1to-

1hik ,1 tiibbt Hdt't!rg ··k tülött~ 
E~y m.bik kérd., ,1z. ho!.!y miért lat1)gaqák a lh·lti!rgl'k az egyik fajt jobban. mint a lll<Í:-ikat. 

„ l'lllde -..okan tf•lntt>tték m;ír m11a kénlé ... t, va1·J"ll miért i-.nwrih1k az l'tllherLiil lecrtöhb Heltéro·et ~ Ez . ~ ~ 

i1le1g liizom· -! 1 féregfaj1iak a1lott ,1z L'mber lllPllhelwt. .\ Hf•ltérgP]mek az ;íllntokhan való ~ltei·ie1léM:t a. 
ktiVf'tkez1ikl 1 ól vtflc•m ki magym·;í wi : 

1. T1·kiutetb.- kell 'em1Unk. hogy v,tl:nuely állatfaj 111i11ö vi,zonvhan van mau;ihoz a1. emberhez . 
. \zou ,1llatt'.ij11k, m1•ly"k uapnuta ezerenként t• ... nek ai 1•mlwmek <íldozatnl. azoknak heb.zflrve1 es 

ezzel kat•c,ohnhan hdt1:rgd i~ „okkal p11nto ... abha11 vauuak i-.mcrt••tvP. mint tmi..,okéi .• iz emhP-r maCl'a az 
orvosok altal „o ·kal g~ .1kr.11Jbau ,;.., p1111rn-.ahlian nzsgalta.tik. mint hárnwh- má állat. 

:!. Az allatok t'ühlmjzi elt~rjed1: ... .:t1jl. A tropiku ... viclékekeu elü állatok é' emben•k lllf'llDJiVt>l 

tiihh p.tra-.itáuak ,·,rnuak kitév1• a mt.:r ~kelt ti' hiderr égö,· lakóihoz képt:"-t. 
:t Fi.li..q~ az .ill,tt t:li->t1111í1lj<ttúl. J1iudeue ·etrtc1 ke\'t'-.Phb z;ímú Jip]fcregrrd hír. akar a c.U"nivor, 

ak.ír a ht>rbivor allnt az 11m11ivor.íkhoz képe..,t. uwlyn ... k .... orába nrn!,!a az. „mb13r i" tai1ozik. Dr<lgi:iu tizetet t 
privilegmw t„h.1t <1. wiuclr.u1-.v1.:„. 

Azou ,\llat. mt>l) t:iplal~kalmn uew 1álogató , mely minclen -.zewetet foltúr e ~-zik. bizonyárn 
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.sokkal töl1h Belfereggel r endelkezik, mint a tisztábh életmód1í allat. A gyermekek é örülh·k ez ok11á.l 

fogva hirnak töhh parn itával. .\ion népek, mel~-ek házi :Hlataikkal egyiitt egy fedél alatt e1nek, mint az 
eszkimó~ vagy tapas;r.tahísom után, ítélve a bo ·nyákok é a Uatárönülék lakói, johhau fe1hetuek ez 
elleu~ég látoga.tii ától, mint a müveltebb nemzetek. 

4. Függ n gyomorsav mennyi égétöl é iuteusitását61. Eltekintv-e az alsóbhreudil Geri11ce ·ek 
e. eke1y hatású emé ziö nedvétől, e tekintetben az Emlő ök között i~ nagy a <lifferentia. Különösen a ke

mény chitin htU'okkal hfró pPte1dcel rendelkező fajokra. 1.cíl állítá ·om. 
Ha az eddigi. a Belréreg stntistikájának előtüntetö primiti'f névsorozatát átdz rráljuk. akkor az 

emher után a hékáhan aka<lnuk a legtöbb Belt'éregre. minek okiit annak gyakori és ponto:- viz gálatáha11 
kell keresutlnk. Ha onlií oknál fo~va tal:íhmk a hékn ntán. a házi zámya okhan PS u "znrva marh;íhan 
·ok Belférget. A Ge1inl'e~ck általáhan töhh Helféreggel rendclke1.11ek, mint a GPrinct('lenek. Az Emlő ök 
a legtöbb. a Madarak m:ir ke,·e Pbh pm·asitákkal híruak, é. miuel lej<>hh batolnuk. unn:il k<'ve-.ehlm~ 

akadunk. 
A Protozoak termé ·zete en Belférgekkel nem hírna.k, de a1, EchinoderIDatak sem. holoH ~~ Coe

leuteraták egye, fajaiban már találtattak. Igen neve1.etel> tii.nc>méllyTe aka<lnnk az fu..,Prtivnrák t';-; f;Jip1-

ro\lteráknál, melyek, dacára ha ·ouló életmódjuknak, küliinliöiö fnjú Belférgf'kkel hírnak. Emwk. é' tiihh 
má tnuemén) nc>k oka magyarázatrn vár. 

Y égül megki t>rwm n Belférgek földrajzi elterjedését meg-l1esze1ni, a menuyiheu azt Pt\clig1 i-.me

reteink megengedik. 

A ci'filizált or,zágoklmn eklfor.luló emberi Belférgeket i werjUk ngyau, de nem t'i~,· a nni"Velet
leuebb nemzPtGkeit. a Ulelyek nélkül pedig hizto fölur.ijú elterjeuésről „zó .-em lehet. :\Iinclazonáltal 
iparkodom az eddigiek nyomán az emheri Belférgek l'lterjeclé-.ét közzétenni. 

El ö . orhan meg kell jegyeznem, hog.' minclazou emheri Helft~rgeket tekintet 11e1kiil kl' 11 hag,\'
nom, mel.rek c~ak véletlenül, ellcYcdé által, jutotb\k az emht>rhe. llsenek: a Tnenia maclarascareusis. é, a 
T. fiavopunctata. a Cysticercus tenuicollis és acanthotrias, a Distounun heterophyP , ~Iouo:-.tomum lPnti.;;, 
Distomum ophthalmobinlll; ~'-sc:ari · m.rl'tax, Enstronguln~ gigru. • trong~ ulu, longerngfont\ts. Filnria 
lahialis, F. lenti és Echi11orchynchns hominis. 

Ai embert Bellergck föld:rajú elterjeclé e az emhc1· fnhtouo Yándorlá a mfoH. mely alatt :-.ok-
zor cnltnr nö~éuyeit é. állatait is mag~ival hordja. hizouytnlau . .A gözhajo'k és YH"lltak áltnl patkauyok. 

egerek és egyl•h allatok az egé z föhlön igen könnyen elterjedhetnek. Ezeket tekiulethe Yéw. rg~·t>s 
fajaink. miut cosmopolit:ik tekinthetők, e' valóban az Ox~ urisek. A ·cm·1 ek és Echiuocoecu ok mar az 
egé z földöu lat.s1.anak elterjedve lenni .\IinJazowHtal igen való ,zíuü. hogy a földrajzi elte1:ie<le,..re eg-yP. 

tényezők nagy befoh á.;;snl hírnak. A fi.Hclra,izi elterjetlé:-; függ: 

l. A uépek :-.1.oka:ait«íl Ps Pg,re terme zcti saját ·ag-okttil. Az echinococcus hólyagok kiváló 
zékhelye bizouyám nem lenne J zland szigetP. ha a kut~ :ikkal egy fedél alatt való r>1etm6cl nem volna 

ilivat.os. Az 1\be.;;syuiafr1.k hizouy:ira kapn<inak T·a.euia solimnnt. ha a clisznóhú e•e:-.e rnllá~i ~zemp1111th6l 
nem lenne tilos. A tropikus Yiclékeke11 oly ve. zelye l >ochmin~ clnoc.leuali ' é Filnria mNlinensi. c"ak1s 
ti zta forrá ok, patakok é~ foh amok hi:iu~~áhn.n levő fiihlrcszckr11 l'orclnlnak elö oly gyakran, mivfll n nép 

ké n:delen a mocsnrakha11 lrvi) vizPt 1llvezni. mely azok rmlir) oit tartalmazza.. 

2. A fiilclrajzi <.>H<'r.ieJés függ n közti pgyénck elte1:icdésétöl i". Gyaln·nt1 azouhau n J,özt.i egv~n 

mi.gy elterjedPse clac~ira a fereg rnégi:-. hiionyo helyhei \nll kötve. \ Dracnncnlus közti tl!Q éllP ne, t'lop~, 
az egé. z földön van c>lte1:ii>chP. é..; a Drac·nncnln~ 111ég,i s l' ak \'l, in . • \frika t> Amerikn eg_H•..; helyt>in 

található. 
'.\. X<tg\ l1t>l'ol,rassal hír n fojlödé~rc nma hőfok l, ... . a meh a\alt u peték tejlö1luek. A:1. A l·nricliik 

petéje lli 0 a TriC"hnrephaln. é pC'dig ~0° R. kiván a fejl8cl~s megiudibí ára. Igen tenné.;;zeles. hog~ a ne
vezett két foj, ott, hol e hőfokok sohasem fnnlnlnnk Plci, nem b találhatók. Izland ~zígrt lakói má r men
tek az ö látogafaí ·ai.któl. 

1. A nemzeti müYeltReg szinhfo hefolnt ~nl bír a.z l•lle1:1e1lésre . • \. vac.l va~y nom1íd életet. kedv<>lÖ 
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u~pm.!1 e~rye~ fajok tul~i·\poroclhatnak, t~ .... ellenkezöleg t!~1.szeríi rendell!tt'k által egye~ ve::-zélye fo.iok 
elp11. ztuJhatnak. A. kut) a-adó behozatala által a1. echinococc t:-- ..,zaporuságu i ienved. 

5. v,:,„m fümró•é t1' zem az eltene<lé:;;t a fe]"lödé ·i viszonyoktól. :\fü1tL1zo11 faJ· ok. melTek ft'J.lÖdé-.o 00 -J • • ... • 

~iik lní1111ely fokábau ... zahndou élnek. azoknak ezen actintás kfrrctkezte1>en rlltír nagvobh e-lterjeclé i körük 
i:~ hizto ... ítt:atik. A zél n1>.mc ak a kiürített petéket, h.mem az embr~·okat "' a legbiYolahbi föhlré 1.ekre 
<·h·i „zi. · ennek köretkeztélJen nagyon .„ok faj fölJraj zi elterje«leset hiába kutatjuk. 

Ezeu téuyezök nézetem zerint azok, melyek a földrajzi elterjrclé~re befoldssal bírnak. 
Ezzt:I IJcn~geztem felatlatomat. melynek i-mert monclataihól vont l'e, ultatumn bizonyára 1~1 zí

uezetheu til.nik fel mindenki t•lött. Törekvé em oda is irányult, hogy a Ilelminthologiának jeleuleo-i iilhL-
1>1111t.j:ít megismerte , em hazrim ioolog:iaivaL óket e tárgygyal való foglalk:01.á~ra, érdeke". fouto-. é~ 
practicu. volt:ím\1 fogTa lmzdít..,~un. B;írc~ak :-oraim ne hang-zauának el a pnszta~ágban ! Értekczéseuwt 
végii1 ama ri<>zinte kiv<iuságo111111al fejez(•Jll he. hogy ,.Pudé~szer<'Ui hazaukhan n Hehn.ll1lhnl11gin is .;;zh·e
~H·n fogadtas. e1\: ,:s milw·ltr•ss1~k. 

~I. 

A llíí:ftö kutasz (Kii1tl1.1oude, psychro1>hor) lrnüí.~rtról idiilt 1n1g·yc~öt=tknr- s a 
n u1i (\let izo·ékonr g·yeu~·eségénél. 

Un. Po1.1„v :--.uw, v. kórházi alon•ostól 

. 'okkal · ryérehbek 1111~g a'l. idevágó közlemém ek, semhO!.Q egye:-; hü kólTajzok a kérJl' 1.;:- tárgy 
mcgvitatá„ahoz ne jnrnluiínal. lwzzií. föleg ezen ~zempout \"'Olt tehát a mérvadó, midőn elhntározta.m 
magnmnt ezen szftkkerctü elüaJ,r~rn melynek nPw ki' ;Í11ok más lrntá t . mint azt, hog~· minel több ilgy
t ár.s hirálja mc~ „zeu meg új eljúá:s élPtrevaló;;éígát. é.., köz ülje aunuk idején idevágó é. zlcleteít. 

~Ielyik g) akorló orvos neru i mPri ama, aj nos nem r itka, szomorú nlakokat, melyek e„nk fe1~u
k en kc;zeleduck hoz'.t.iÍ, é azLiu nagy elfogultan, bünb;inó nrC'c·a.l Lc>szuek vallomást €-löbh iizött 01J.ania,
a nemi élet t>gye1.1 zavarai, - s főleg impotentiáról. 

Az orvos mindn.nnyi,._zor betegének rozzant életkecl•ét ipa1·koflik fe]el eve1úteni az alLal, hogy 
javnhi5t hehez kil1ít.;i lia 1 ont.íl sorra mcgkísérlemli a tlívó gyógypszközökct; azOJ1ban e) maga konW.t
. í ut' "' n11uyil·a meggyőz.1iu\ r eljár1h.á11ak sikeresst!~éröl, a mint betegét erröl meggyőzni ig~ ek zik . 

.Az önf< rtözé,; kiiWufüle nt6hajaiuak leküzdé~ére eg' felől. másfelül a néha oly !<:Zerfölött makac:;, 
(.s mimhm ~yógrkezt>lés. (•\ 1lacoló i1liilt lmgyc ·öt.akár gyóg\ ílás1íra. \Yinternitz héc~i iig,rfelünk a ~ Berlinrr 
ki " 1H'hensclu;fl" 1 77. 2 . sdmálmu egy müs7.~rt, H hüsílö kutatót :~iánlotta, mcl.ret 1>zennel van 
... ,.l"l.f'nl:s;m u ti :dPlt hallgató::;nguak bemutatni. 

E;l1•11 UlÚ:-.ZPl' uuunk icl~jt:u n J~y6gyászat· című "zaklnphau lőu i.;mertetve, miudazolHíltal nem 
ln z1•m. hog~ a. t. iigyfelnk figyelmét hirilm birn ztom. ha f(,}pg azoknak érclekélien. kik talán még ui>w 
i'IWl'l'ui=k, rövill<'u 11•Ín11u . 

• \ "1,6h:iu ll'vÖ miiszcr. illt>l"e ké"ziilék ·~ ré z.bö1 .íll: 1. a7 említett knta z, ~. a ho1.z~i htrtozó 
rngg~ nuut c~ün•k-, é · ;1, uz irrigale11rhi)J. 

.\ kuta"z ha onlít a kettö · meuelii pÖ 'csaplwz, azon kiil émhséggcl, hogy a bü,ít6 kutasz niut·•u•n 
ahlalwlvn, :. ri>viclehh uum11u11l, meri uem vezettetik egésw11 a húgyhólyagba, hauem a hólragnynk kiil:e
l '111•11 a pur:- prn"ltalic:a Lll'elhrae miigött rö~zíttt-tik e ak meg. 

Az ulknlmaz;i.., a pö„c~apolrí · 111151\ja szerint ..,zéken iihe történik, oly form~íu, hog · a júl lwolajo
zott kutasd 1~ luíg)'l' ü t'l•ut 11e,·e;r.ctt rés:r.éig \"'ezetjUk hl•. miután e ak a l aput gallinagini~- és az i<leU'- r:. 
1•1h~uy1hís h1ígyl'~Ö11yákluír t pírn akamuk hehn.tni. 

grre a beteget fel z.úlítjnk. hogy u mü iert hímve '-ZŐ"Stiil johh kezével rögzíl,e. EzPu mívelet 
:iltnl a m"-szer11ek a húgyc ... öbül vaM kisikamlását l~f:: hólyaghn valcí hccstí"zá:;át akat:ink megakn1hilyozni. 

llihelyt a ka.ucsnk-c üwk ·ege1yével a műszer összPkötlP-~ésc· az irrigatem és ai ,tlant, iíll(, 

'lh:ny11\·l'l hl"lyn· Yn.11 ii1lít va, jé~cltn'.tbokkul és nzze1 Wl~jllk meg. mire a víz keringése megindul. 
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A dz ilv folytono-. aramla a1tal a kuta-.;z l1el ö ia1ait züntelen mo van . lehüti a kuta zuak a 

húgycsőben ve'zteglö ré zét. s éppen ,, mozzauato11 afapul a gyógyhatás. 
Ezen ké:züle1ret ismerteté::-e után Fi."cher helybeli mü ·zeráru nál azonnal meg ·zcreztem. =- töhh 

e-.:etben : iJi.ilt húgyc:ötakár- , g,rakori pollutiók- e ..;permatonhoeánál igénybe vettem. 
Elöadfísom folyamából ki fog clerühu. hogy az elért eredmPll:V a változcí kórahlkok zerint 

nagvou L "áltozú \Olt. 
El 'Ü izhen a hü~ítő kutatót icliilt lnígycsőtakarnal ln é1·léru meg. Az e el kövt'tkczö: 
D. ,. 2lj éve~ , ntl. 'a ·ilti hivatalnok. 1 ' 77. m;iju. haniban mint járó beteg jell'ul meg P oor ta.uar 

o. ztályán. e~ előadta, hogy már töhb. mint két ,~, óta szenved h11gyc. otakárhan. mely cl11•n eclcligelé min
den gyógykezelé. ·ikertelen maradt. Poor tanár a hl\gyc önek rézgá1ic-n1d<lal "al<í i>clzcsét renclPltt" el 
hetenkint kétszer. s a hPteget tov<ihhi kezelés \'égett hozzam, mint akko1'1 nlorvosáho:t. ntasitá. 

_\. két hónapon át történt edzé ·ek ·ikertrlenek maratlváu, betegemnek a hiisttli kuta...,z alkalma
za~at ajánhim, a mire rá i állott . 

. \ z elsö üle. zept. -J-én történt meg, e· r, percig tartott. A víz hőmér. elI<' 1 ;; -> H. ·zt>riut volt . 
A beteg "i zketé · es kisehb fokú égésen kívül egyéh érzésről nem pana ·zkodott. \ :i: iilés nhin nevPzett 
ti.inetek elmültak: közérzet .ió. 

A kiivetkezö ülé eknél még hidegebb vizel .ilkalmaztaru. é. az U.lé ek tnrhunát fokozatosau 
20- 25 percre terje.-ztem ki. A riszketé · és égé. érzete mindinkább engedett. e. helyét kelleme lehiites 
é1·zete valtotta fel. 

A 10-ik Ulé~ :jn percig tartott: a nz H A v<ila.1lekot illetöle!.! még se111m1 váltm.á. :t>m 
-.;on . tatálhato . 

• -i követkel'.Ö ülé. ek a víznek ugya:uilyeu hőfoka uiellett ha:-;ouló tartamiht.k. _\ ~ti-ik Ulé nPl állí~ia 
a beteg, hogy a nappali rnladék valamivel gyérebb é:s folyó ahb. 

lly módon 40 ülé tartatott meg. ~apközhen a válade'k ngyau e. ekélyebll é~ hígal1l1 volt, azon
ban reggel soha sem hiányzott a jellegzete ö. 1.eálMhh e epp. 

„ napra <lZ ülé ·ek be-;zUn tével a >"<íladék olyau. mint aunakeWttc. A k1.;;1irlet Pred1m:nye. h·h~it 

kedT"ezőtleu \'olt. 
Dacára anllak, hogy ezen eredmény i.íjahb kí..-1•rletre nem hatontott fel. a hü ·ítö knlarót még ~ 

e etbeu kí ~rlt!m meg hasonló nemlege ~ eredmeu ·nyel. Ily e ·1,leletekkf..l szemlwu i> miic~zernek idi.ilt hugy
c ótakárn.11 \aló alkalmazá ·ától elállottam . 

. Jobb, de „öt mPglepöu ked-vezö ikert arattam a kóros állapotok hizonyos ~"oporljánál. melyet 
leghe}re:-ehben . izgékony ~yenge ég· (reúbare :::-chwfü:.he) •ryü,itö n évvel jelezht>tünk. 

Az izgékony gyenge~ég igen gvakori ejjeli. - továbhá nappali önkénytelen, a legki ebb uemi 
ingerre beallo magömlé·ekben nyilvánul : egyes e. Ptekhen az ejaculatio a hímve zö hevezeté e után igen 
ha.mar áll hc1 uuí kor pedig már oly korán, liogy az immiis"1o Pgyc.íltalában nem lPhetiw~e-t. IJe tartozik 
meg á sz.ékletetnél he}llló magelfolyá 

lilinde?.en jelenségek az ondóuta.k kivezetö uyílá.~ai köriil t'ek„<> ki 1zmolrnak eleruyelléséu 
alapulnak. 

Az e:t.en c-.:oportba tartOl~Ó kóresetek közül mint legtfrdekt!sehheket, a kuve !kezüket orolom fel. 
K . ..\. '.!.7 e \ e~ . kereskedő, i-;77_ november hav;íban teljes impotenthija miatt fordult hozzám. 
A beteg allítja, hogy 12. evt!töl a 16-ig ílzte az önfertózést. 17 éve· koníüan k1scTletle meg először 

a közösülé t, mely telje en sikerült. Ezeu itlötól az illető nagyon víg eletet tolyrntott. 

Egy év elött >"ette legelő zör „ zre. h1JO'y lrngyc övéhol .-ze1detéténél koronkiu t oncl.; ·zeni vála 
dék ömlik elö; E-zen tünet mindinkább fokozódott, é · félév óta egv ..;zt:!k1etétnf!1 .~em hiányzott, lett 
légyen ez ö ..,zeallóhb va~· pépe.-. 

. \. „permatorrhoea gyakori ágának nih-ekedtével egy aránybau az erectiok g\ nkon ·ága és hatálya 
i aláhb-:zállt. A. legntóbbi idöbPn. - mintegy fél év 1ita - ereetio egyáltalaban nem lép11tt fel. bármily 

.nem1 inger hatott is volna a bet1>gre. 



Ezen kár:llla.pot flllen az illctö 2 hóna11on át hicle~z~yó~."módot vett igén,he, aionbn11 
ikerti•lenül. 

Jelen állavot: a középtenuetü. igen .i1íl táplált beteg ivur:;zl'l'Yei remle en kifeil8rtvék. híruYes?.
... zeje k:i ... é petyhetlt. , zellemi vagy te ... ti toglallrnzásnúl igen hamar kifárad. 

,..,aját~ágo ... ezen bt>tegnél. hogr keclélyileg legkevéshbé inc lehanwüva. A . r.ékletétn~l elvála"li
lott owló.-1.t:"rt" foh·aclék górc ·övileg megviz O'áltaháu. permatozo:ikat mutatott. 

)liubtu a hár e a.k rö,·id itleig alkalmazott hidegvízgt:<l!{ym6d . ikerteleu égéröl értesültem, mm
rleu hel~ö keze}(, kizárá.·ávnl azuunal a hii ítö Jrnta~ zt vettem io·ém be. 

A beteg i>1etmód,iát ezen fölül a.kk~p rendeztem. hogy mindattól eltiltottam. mi csak n~mile!.{ l'" 

iz!.!athat.ta >Olna nemi tevéken~·-:r~ét: tornázást. szahadhan való nagy . étákat és ké. öbh télen knrcsnlyá
z,ist ajánlottam neki. 

A kuta z naprrnkint löu nJknlmaz.va. ~liuta11 a heteg azt állítá, hog,r a luíg~-c öhen fPllépö lf'hii
lé~ érzete auuál tetemesebb és tartosahh, minél hidegehh a víz t:'S míne1 lrnzamo ahh az i.Ué·. a lrntnsz 
re111]eqen i ,, óráiµ- hag~ atott a húgyc~·öhrn, a víz í'i0 R. hiimér-.éke mellett. 

Már az elc~ö ülések uhi11 a heteg azt közölte velem, hogy ninc enPk töhhé mag·ömlései: de a krze
h~s továhhi folyamáhan ezektől meg i maratll kímélve. 

A magömlések c·si>l,kentével a beteg i erö hödölt. A 14-ik Ulés ntau azt 1fllítá, hogv ismét elö~ziil' 
erl'zlf' híun't" 'zejé11ek ki~ fokü mereve. l~sét napközben. 

A 2:-,-ik i.iléc:: után a hPteg kl'H} telen volt a városhol eltáwlzui. miért is a e;yó2;Ylllótl alkalmai:i
~íha.11 4 lu4j szii11et .mott he . 

. \ Yidéken a hptrg megkísérletle a kiit.ö iilé. t, a mi telje en ,jkerült; azonban hazajövetf.1én~l i-.;m~t 
hal~ikP.rröl pana<1zkoclnt.l. l~jonan fogannto~ítottam tehát a hehheli hidegvfag,Yógymódot, é toYáhhi 20 
iilés ntán heterremet avó„·rnlYn hocsllthn.ttam el. 

0 ~· :-.. 

Azóta folytonos érintkezésben vag.rok vele. ~[érsékelt és l'l'11tlezett életmódnál egészPn jól érzi 
magilt, és kiizö 'ülési képe st'gébe hPl)'zett hízalma 015· na.g;~, 110gr nősülni szándékozik. 

J1. Jl. Ű. ~1 éves m\leg,\ ctemi hallgató, ] 878. aprilis hav;íhnn azon rnnasz,zal je]Pnt me~ mílalll, 
hcwY JO'ell vvakran, ~w. ntols6 iclöhen éJ'1'ele11kint nollntiói vauuak . ..., .., c-.1 '1 , ... 

Kórelözményiil jelenti, bog,r 12 éves korában az iskolában társaitól tanulta az önfertözé"t, melyet 
ai.óla naponta egészen 17-ik élrtévéig il'l:ött. Ez illő tájt véletleuiil nz önfertözésről néps7.e111u írt nrnn

knkunk egyike keriilt kc>zéhe, minek fnl.vtán az onaniával felhagyott. 
Ezen itlötól fogrn n hPteg- koronkint ·ikere en közösült, cle olykor-olykor éiieli magömlcs(lktöl 

lt"pPtett meg. mehek ktSl'!öhh mi11cle11 éjjel kövPtkP7tPk he l"lannyira. hog,v öt testileg. :-zPllemileg el
g~·e11gítették. 

,\ mérsékelten bipl:íH. kéiiéptcrmetii heteg Mmta.gjn petyhedt, heréi a reude nél puhábbak. , 'zel
lemi mnnkaképt>~ é~ét illetölr.~ allít;ia, hogy tl.j fogalmakat percipiálni oag\ ou i-; nehezére esik. Emle1,ezr1 
tPlwfsége ·zintén gyrngiilt. Legrende-.i1>l1h még .iudiciuma. Kecle1ye a lrg11ag,,·ohh fokhai1 lehangolt: miud
rzl'kn~l log'\U tannlmáuyait féll1P~zakitaui volt kén.\ teleu. 

A 4-ik iilésre hos:iú iclii ntán először maradtak el az éjjeli magöutlé. ek. melrek aztán u hü:-iíló 
knta"z napontai allrnlmn.:zái;inra i,e]jcscu meg, züntek. A kezelés LO. nap,iáu a beteg kijelenti. hogy szeméh f's 

iigyei miatt nem iclözhel loválih a fiivároshan. e~:r~zersmiud ahhe11 tervét i. közinte velem. hog\· t>1.en
túl önmaga zándék. zik a lrnta ·zolá~t. végbe1vü111i. 

Mintán már egy Pléhhi Psetnc~l a7. <inke1,elé~ lehető ~géröl hryözöcltem meg, c·llátlnm lwlr>gemet a 
s1\ik~é~P ké znlékkel, mcl,vuek lieg~·akorlá,<lt e aklrnmar elsajátította. 

Rzenhí.I hPtegemmPl c•snk levél lí.~i:ín 1frintkP:r.tem. Ekkép tuilom, hog,r a kutasz alkalmnzásn a, 
)pgjohh .1kc>rtöl \olt Jriqc~n-r. a menn.vilien ma~örulé~f'i C'lnnUtak, pote1iti~1a telje en kielégítö. testih~g 

er(i hfülött. a mi legfőhh, jf'll'nlf'g. n kt>zelé" után 11 
2 )yyp] tanulmányait elöhhi -zellC'mi éh11 r"fgp- "s 

kitnrt:í,:ívnl fol.vtalh„'ltja. 
A TII. P.' ntolsu „ ... et eg,r :\2 ,;,es hirntalnokra \nnntknz.ik. ki 1 r..:.77, tava :nin ;íllíto1agos ln~ia,e11yv 

miatt kerPst>-tt tPI. 
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Eze11 b,111tahm1 ell1•11 mar •'"' 1•\• óta kd„„ hitr·hi hird••t<i M\.'J'•>kkal kt>1,r.lt tt" magrít. d1· ,íllítá ta 

s:z~riut 1•r"tl mliu) frl1•11ii1. 
, zorg<•.'ln11 nwgvi'l. ·gáh·:íu a hPt ·~··t, t.1.it11 n .> l'ltilisw·k l1•gki ... r-hh tf\11„tt~t '"lll t.tl;íltam. llv jclPu 

allnpot-tnl .·i1·mh1·11 llH'g1:n özui ipark,Hltarn un61. hogy ,. t •kint ·lli„11 uem képezh••ti orvo i kf•t.el"" tár„yá . 
\ liubiu uznnlm11 hnHrozot!mt :-1) pliilidophoh rolt. m1 g WhJ, íz.lwn j„ m"ghítol!atot . 

E1ty nlknlommal arr1íl pmm.;izkodntt ho!!y 1wmr•I • kijz,) iifo i k1„.·fr]pt11f 1 a e rtk ki'i fokban me
t'P\t~dctt híntt:i~ja oly ltnUHll' et'll)''ll 1•J. hog~ immi io s1•m j(~hct ) •b' •: m 1 kor Jl~•li~ kö~verlcuü] az tm
mj, io 11t;Í11 nll li • H'7. •l11 rnri1tl •s. gz uttal irilcmlth, hogy ••blidi IJ:rjn m1ir mintt• ry tíz ~·v óta tart. mine1 
fo~~a <1]~· uyonautt kP1h!l) lu 11gulnt;ií, hog \•nlusugo,.. hJ porho111ler b 'nynmfi,.. 1t t••sz.i • 

• \ l1N ·g 1•l iut · u töl11111 11j1inlott hü kutn z la rn 11t•ni nlmnáu ri :Hlm1i. n gr6•rykeze]1• e:ry ]i,rr 
"Ilk hiderr fUrclök. ll1 • rh !Piti l'trPud-. t<> ... tmuzg1í - , • .,. z ongito gy6~o z•·rl'k \ ·te] ·re :wntk1>zolt. 

:\liut.in nzunb.rn nz Pkkcp fognnnto 1t111,t eljiíra • ·lhoz U"nt '"Zl't •t.t, a hu!ltt-0 kutn z nlknlma:ui
„arn kcrnlt n or. m1•ly:11ek mrír :!;,_ ziirö hn zncíln 1 oly fr•ltfh1lJ •rcdm •1n~t mutnt-0tt1 ho~y n küzó "ilé.'
l1·lit! ikrrn•l ngt!zlu•tt„; mt•g tov1ihhi 1;) nJ,. uláu az i111•tó v:icltim k1.•dPI 1 1•1. fokozoclntt finhiz.1lommal. 
'" rnittt 1•z1•11 tij „tj11r:í-1111k mn~11 zt.nl ~ju. gyiigYnlt.n11 boc 1tt11t;ott ·I. 

\ Jai1„ítf. lrntJt z ah •t 1g ·lm1:] kPllt•me ln1 ítii „r.tPll't k('lt; •zen •uphoriu ll111Hi1 hat 1lyo nhb ... 
rnrw-.nbL~ 111 ·11111•1 lauz11mmnl1li \ oll 11z tll1 -. ''"I 1111•11111•1 l1itl1")gt·hh a 'az . 

• \z lll1~ nlnUt t• eh 1•król m··~··mhteud „. ho 'Y n rt•ll(l" <•11 · nk .1 holyu~n' aki!! h V•'Zt't"tl kuta z 
~) nla·.111 n hoh ngha e thzik : ez m í k •U lllf'th•u ét1 t•J n •m i ar. miu t l !l •lj hh uzznl. hO!!\' flZ tié '\'e!!" 

t ·IP vizc•ll ;_ i ínq••r 1íll h". hz n in!.!' ·r nz•'ulm11 1 hn "lll uh letr m , ho!!y miatt.ti az üh· i ;zakQt me"" kel
l •m• rö,·iditeui. ;\leg i l 1l11zhPfjlik nzt nz 1ltnl. lt 1g\ u l11•t<'g l nz li) • e1'iU n;,i: 11 · rt• nta 1tjuk. 

ldU)t k.Lnkóluua zt•m "clóku ~) 1 z mnr nz •rt i i:.z lk :!! .„. ho!!\ u hug\ „uO'nr .altal n lm~\ c"ól "D 

lll"!!g'Yült·mlc>tl wílt11l"k kikU„ziibim„„~ék. knloub •n 11. 1..•lorr• nrorn 1111 k ttn-z o hu!d1ohncrhn t•'r lhP né 
azt ..... J" hn- • hc 1) 11 rlanrntot '1mhrahm mnrrn urn11. 

V11ln111111rnyi lwt" ruek (•zen g\ ,;,rymo1lhoz, a 111.:lkt\J, hol-!\ 111"l1Nt1 k u lo k dt un 'olun, min dJ irt 
keztl"tt{il fo~w1 un~y 11iiulmuk \'Olt 

:\Tost, mi11t n :umnk m1•.rl••111in k •1hP:t.Ö lmt L 1rol 1 UPIUI 1zg •kou\" 1!.! t> „tt•il,, n 111e '~\ ·1.ödti>an. 
, jaulnni hnt• rko1loru nv.t n ti w•lt fü.n f<•}Plnwk. 

1. 

l>r. J.111r l:NI Ht1 h1 1 ~f.1-tQI. 

\?. nno 1 tudu11111m frjl d.{„1•111:k tiirt~·n wh n tcihl1 iwr 1 metlá<lik uzon rn.p.l t 1lnt. 1111.!h "" ·rmt 
hizonyo kt·1. ·lt• 1 m11tl ~wrilk ,. ryrc ... zröl n a~y lolk '"•'tlc (•I logrultat111k. mnjd nit•Cf' mint ro-.znk • •t•l-
zer1itl"u1;k, ílc11k1•11 'i zu l1•!'lz1wk 11t11 it\11, 11,yt•u e r hnu 1·„ Y.'"'•UH n me ... tcr,l'gt• 1lobl11írt)11 ·.... ~lf'h 
\ 1111•rik;íh1111 .: A11goll1t111ha11, \ 11 ztriuli1111 1.• ~l11~y111·01·:-;y,11gltm1 nltfil1mu ·1111 l 1lknrnlwlt lt 1k :\' ..ioe1-

11r~zuglia11 kiizii11 ü„ 1:ggt'I, 1111rr 1 ranl'iaor :1.agba11 llll' "„1„ el letf m ~omht\ 1.'. }1' lhntonbn e 1111httut\ 1 
c;mf1t•r111,k 11 un•'"'' 1·~· 1l11lil111l'l)1Ír.1 \1111.1tkozu lrgujllhli t•r1•1luwt1Jli nltnl. •n ), medo •rl:.rn knrtnr,ahu 
íitry11l111 :t" ""k ••. l'llir-11 ig.111 l111thalus cs l111lnt.lnt11s m1Hl ... zt1n·~ l'onhiani, kivnlúnu 'l'o~ nlw " t3rubel' 
kiiz l1·ul1•u yciri· t a 11111 ;1,l,01h n. 1•z11kl11•;1, hozznmh ll :-m i11 t ,: ... ;1,h1l11h.1imN 

l~ t:tl1ilr111i11 111•111 uj. \l.íl" 111ajclne1U l,t•t sz1 zncl utn tnra1lozunk auc·tér„._.gc ... duhluartyn nlnkitu nn 
• sik1·r .tlk1almnz1Í'1f111. ~JI ö 01·lt1111 ..Jfrm "·' J: 11 1· l l )i pnlf1tio <11• .1ullition1..1 ln .; 1. " itt •nh •r_111 1 l li40) 
ju~or WYll k1ir111ul11il kco z1I •H (i\1•1 nj11ul, l111'lyw•l, "''~•'I'" 1li z1wholyn•r vnu t •lfo-., al\t, mel,\l"t l7~•J
b.t11 1~"'''11111 m tiikd1·f~dl11lt111i ip111·k111l11tt. . l uthrm·1 1/1 1 l.i. (Z itnu r fl\r ,\le1lizi11 \Ulll ~ .1tt1rw]„,»u,clmft, 
'l'lihi11g„11 'I'. 1. li\, :.!. p11 '· 1 ~! • ) ··~y wa ik es1.hl'i 11j1111l1 lll••h l1t•i n me r,7,nritu, elott tcm m. Y,t)lt 11 Zl'

laarty.1 van 1111•g1•r1i al\••, rn•·l~·"t (~ /.111 k< llr1111lliu h ll111· th1•nrf'li •ht•ll HJhl prnkti ... cht•n Ohr('nheill,'1.Hllh :" 



Lr·ipzi~ l, tii. 11. U7) „zinten JJPlll kh ... zercui ~e' 11 alkalmazo t. //111·tl „~,- ~.-erriH t~~z P.llllitt•..;t (Trnitt! 
]„~ rualruli"'" de„ 1)rPile f. 11. l 21 J. melyut!1 i>~y ll. külhalli irat IDf'1yébe ille:gltdt T'amut"oly\.11! kn által 
l =ny"!.!P hallá„i jan1lá t howtt l~trP. Dt!lcrr11 (<~zette cle-. hi1pitaux 1 411) .:;zint.>u említ t?.~Y oly hete~et, 
kmPk halli' „;ít pam1tt!.!olyócsk1i ml. mgy t>•r\1 vör(),Jtagpua központi qyiirüj1h·el megjnvírotrn. JL T1Jncl 
.Anncomir, an1l Phy.:;iofogie of th~ Ear. Lontlon 1 .)~) oly jarul:í,rdl he 'Zel. mely létrejön. hn t..:péscrolyóc~ -

knt íJlp..:z ünk n kfllhal1jámtha. de c-.ak ott, hol a dohh·írtya át \an lika:-.7.tl'a, vagy el nm pn ztuhn. )ly 
fr•ltünú ml a jan1M az c•'y~u·rü ~zl•rni>k alkalmazá·n nran. Uc1!.!\ a hete•rek 1.:sodálkoztak. mih· künny•n 
lPhPt n lik,,.tek •t ~y1íg~ imni . ./ear.'ff'!f (Proviudal JJedical and "'11rgical .Tonnrnl Auguqt l~ -1 ..,) tíj elj1íní t 
kiizöl teljP ... '\auy nem t•·lje„ clohhárlya-h1ányná1. fülfol} á''al "'f:lg'} a nélkUl. ~It>~említi. bo~\- •gy ue\\ -
y rld füll,Pteg. tanác„ot kén-'' tl>le. olv miJtlon proclní'áljn 'uj:it maga n jnvnl.1~t. hogy ny1lllnl mE>guedn•
„ítNt ympirgolyóc.:;kát ta~zít jól m :}) t•11 a krdhalljáratba. 

f'..'dmrtl (Tanl,hi:it heilhar clnrch Drnck. 1 ~d) az Pkkép~ui javul:i-..t 11yomn" altal létrejüt1111•k 
mn!!\·ariízza. 

1'of/JJÓCP. 1 .;:-1-hnn 1íj 1ne-.tt.'r ége · Jobhárb át kt! ·zírPtt, ' mint maga mondja (D1 ·enses of t ht> 
~~nr. th•„ir. TatnrP Dinguoc;i au<l Treatruent with a . "11p11lemPut ln Jame .... Huüou London. 1 '7 1). n. uélk\il, 
hn!_!\' i"wertP '·olna az e táruvrn \'Onuckoz6 l'-löhbi közleménvP.ki>t. TnhílmáuYa vc'konv. \"lllcauiz:iH ka11-

- -. w- „ „ 
e 11klemezhöl úllott. 1m•l} nPk: küzPpéu ·l cm. ho ·,..z1í. 6110111 PZfr•l -:odro11y vnn megerfürítvr. mely l\is 
!!)'Ürúh n végzötlik. 11 ,;Jhól. hn.,.y könnyi,hheu lc~~·ei1 kcz~lhetii. Ezt To~·uhee ké,öhh javította, s az 
„,1\ t-soclrouyt cluga„zlmzok1 nt ilJP.,zh•tt1> n kanc ·ukkornng küzt>pt!he .. \ lemez elé~ uagy. hogy a. zük-
1•gl1Pz kf.:PP 1 ki el1l1ítf'ui is leh1 „„pn azt. . .,.1•h1íny éTTP} ké,..öh\1 /.11rw Toynbee me-=ter ·étte. 1loliluírtyiij1lt 

nkk,...pen mú1lo ítntb. lto.ry nz 1•úist ... 01lro11~ hPlyett he]Ul ·11·,..., kew1~u,· knuc nkc,ö•et ha. zu:íU. 
llc1't!rlw11t Tl1omp:W>l .\ í'nntrihntiou to .\ural- nr~ery witlt n nf>--cription of a "tew Ear Drmn. 

X w-\ork. ,\le1lirnl Hec<mL.\pril~t. 1 ;;>) •'!!y. nézl'te „z1•rint 1·éJ .... zen''t mócln ítá-:t i111lítv,fo~oz: ]rnncsnk 
h1~lyett :mm:ypnpirt ,.,, .... z ezibt ~,·iirii\'1•1 lt11kerítve. ' n 01lr11uvt 11Pt11 a ('enlrnmlinn, hanem a pí"1·iplwri.i:n 
tlk11lmnzzn. 

Tun1f111ll (.\ X e'\ \rtifü·ial :\f emhraua Tymp1rni. :\ledical an1l . 'nrgit-nl fü•porter. Philadelphia 
:!3. 1 ~. 1 7 t.1) az elöbbi H• l ha "Ouló Pl \'t'U nlapnló módo ítv1ím·t kö:.r.öl. lle l\aitc ·n khól. 

h.1nl'Ía1irsz:il'1'1nlll l1mu1{ouf. Duplay. Follin e ak füt1ílag i>mlítik meg a mester:s1>ges <lohbarh at, 
111:Í!.( J/i11/. ki iui·•„ lcrriuk:íhh f<w1nlko1.ik Vl:'le. gyakrabban alknhuu:.r.za. ki~·wbh-nagyobh . ikerrr.l. 

Urul1Pr (Die L lm" vom kiin tliclwn Trominelfell. \Vi1•1wr 111e11. Pn""'"· XV .. Tahrgan ff l 7 L 
Sr. 111). ki 1u:ir kiilö11h"n 1 7tJ-lien meg,iPleut nlapo.; tu11könyY1q11>u i ... :-.zól n zóbanforgó t:irgyrril, fo1111-

c111líti·t 1lolgozat .ilmn erf.h·„ eu vif..,~.ílja n me t r •;ge~ dol11Hfrh·1ú-ól -.zóló tant, ~ ezt a 111i1ule1111ap i 
koro1l11i tnpa~zti1l11toknnk mcírf •l1•lóJ1„1r \'lÍltm:tntja ttt. Az edJi~ 1iltal:í111ha11 ha.:;zuála tban leni 'Poyn lwi>
t' •l ~ mc tPrst!gt• •lohhiÍr!) TÍl lcm'•'!.!P"E'll mó1losítvn, kfrn•tkf>ziikben kifng;í„olja: 1. A VPzet<; nclrnny küny-
11w11 ·•h álik n kauc-.nklí:!ntt•7.1Ítl, -.ut Ul•~!! a dohiirl1f' j, e.-hr>tik. :?. A '01lrnny mint olyan kelleu11·tlP11 
iz•'nto, iit ,~ t'\fJ..,,0, '"""'z1•\\'f'!" i n kiilhnl11·.1rathau. J. T1>vnhPA me..:t"r"c'"e 1lol1lufrtv<íJ'H io·ell tlrn„11. E _, ._ ~ 0 • 0 ._....,. 

f'l'llu.51 !1rnl1 •r a fUhQo"Yll zati g)nkorlatbnn n hete~ iÍltal j ... k(j1111ye11 ,:.., 01c:-1in eliiifllítható l~o;; klin11yf•Jl 

k1•z •llwtü llll'!'h1 r ége. 1lohhárt~1ít ho111) ítntl meg, mely n nnrma\i„ tlnhh1irt~·1iHnk me~küz1>1ít/i vn„tag
~11 rnn\l hit'tÍ l'g~ 1Hlg'~ohh kntll' ·ukclarahhól. Jyik-fnróvnl H .\11bh;Í\'ty11 alukjnhnu 1'. u:igy ng~flinn ki nynma
tik: u l1>111e7. kfüPpén '"'1-róhiw•l P]y1•111t'o111ll erö íttPtik mc•'· mely oly hos zlÍ. mint a küllt.dljnrnt: a~ 

ppnta.tu ·t n bt!.teg mngn "gy, n cúl1111k uwgfelelöeu zerke ·zteH lQ„ csip •sz scgíts1~gt1\•t>l alknlutn~.lrntja._ 

\ dohhnrty:it helvettf~-.ílö anyu~ tl-'kiulL1td1l'Il tiszta v:i znn, nwrol tapn ... 1. (P(• b>r mecl. C"hir. Prt>S'e 1 77) 
l (.l .... zcrii kt•nöc.-.c„cl hl•kt'HYC i vnln zt hntú, mely 111„mc ... ak n mé'l) ehh é ... hPtC"' ri~~:.r.eket Y•~dö, hn11e111 min 
h11u"lrnll.111l\ e1.eUi 1) • !!\'Ó"Y zert.fft.í i, -.zn pel. 

r:corgc r' J 7 B''l"· . .Am:l1 ' o lrf„e011 to ~t. ~for~ ·„ Ho pital · j ~;;1-hPn ily cím 11l11tr: .()11 a .N1•\V 

l onu 01 _\rtifh·ial \ll'111l1ruun Tyrnpaui· The Briti h Meclfrul .J1111mnJ-hnn P~ff n11í1lo ítványl lc~z kijzz,~. 

nwh, mnlmr kP\c·q~ 1.:mer ti\''· nz i1h• yn1111tknzó l<·gjolib iparko<lús(lk köz,; z1ímíthnti.í. L1•u\·1·~·;h1•11 1íll 
•'!.!\ zil t -.01lro11yh1íl. ml'lycu 1 

_ ·m. tiírnl ri~hau n vé•,tül k rnc„ukknM11!! van 111Pger11sitvP. a végén eg~ 
llnnefü•m1>z • ..:„ nz l'Z• k kfö::itt:i tír tiuom p:unutrnl '·un kititltv 10•'!.!t'••IP-)Ö on·•,<>s1i•1 felvél„l1~re, 1111•h 
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ezek szerint To) nhee-nak mestersége~ dohhárt;rá.iá t ai líg.\'nevezett .J earsler-fe1e pamntgo lyóc ká val 
egye. íti. 

Magam i<:l ruegkí érlettem hozzájárulni e kértl~s me~oldá ához, é me1·t hiláltam, hogy ki•ált 
képen a me tPrsége clohlHírtyának au}·agáhan fekszik n dolog úlypnntja, eg.1 ol.\an hártya létrchor.á á11 
huzgólkocltam. mely phy ·ilrni tu lajdon ágainál fogva a huughullámok felfogá · ában és továbbndá 1 képe -
égében :tánde1.rn.in.kat elömozdíbia. Egy ilyen h<irt,ra rollut111m1 dobhártya. Itt niuc-; hel}·~n hö•ebbeu 

sz6lani felöle, e ak roviden említem meg. hog.' e hárt.' 11 rug.tu,Yossaghau pouto · .lrí ·érletek alapján. 
melyeket má helyen kozlök, az eddig ha ·zn::ílt anyug-okat foliilninlja. é. kéuyí'lme ·eu, kö11nyeu e-.. olc~óu 

állítható elő. 
Ezen hi torictb idezetekböl a me~ter ége dol1hiirtyáuak háro111fél~ 1H'm"'t 11·het megki.ilöu

böitetm. 
~\.z elsőhöz z:imíthatók azon kPzlletlt>"'e" fárarlozií. ok é kísérleltételPk Cl'IÖvel. n;~én us1.ohárt1 a

val, a mel.n:>knél felesleges soká iclözm, mert a szerzi)k é kün•töik i mellözték :izoh:at. mint ccls1;erüt
leneket. Nemcsak hogy nlkaJmazásuk sok uehézseggel jár. hauem n. mellett még uehe1.e11 i„ tiirhetök, ::, 
elébb, Hlg~ utóbb vérhösé~et, kiállhatlan viszket<Jgct hoznak létre a klilhalljárat!Jau. 

A ma ·odik oszhil.' hoz azon me, ten:;égc> <lohhárt} ák ~orozta.tuak, melyek guttapercha, Yagy 
inkábh vulcanisálL kaucsukból készíttetnek. melyhet nagyohh. vagy ki. ebh ellemillás1 képe éggel hiró 
tengely nrn erösít.~e. Tllkör segítségével olrképen \ezetik he azokal a valódi <lobhárlyn-maradván_riiig. 
hogy ezzel a lehető legtökéletesh érmtkezé:- jöjjön létre. \.z ide tartozó llobbiidyák i' hátr.tn\ o-..ak ~ok 
tekintetben. hatá uk c-..ak muló. a keméuy auraghól ke,..z.1tett csö kéuyelmetlen, cli>rz zörejeket. z.úgá l 

okoz .. ha a lemez öc;szn ugorodik. ce1tévesztett. ::. iO') Yis:-.znutasíthatlan volt a szük~eg, a me, ·ter~éges 
dobhártyának olyau nemet ·zerke zteni. meh· mi1nlezeu hátrányokat dkerüli. ' elöu~ emel fogrn, a zak
fP1íiakat auuak gyako1ial,h alkalmazá-.ára lnrja. 

E lulaj<lommgok tapn ·ztalataim ~zeriut frrubcr me-..terséges Johhártyáján é-... a töle111 h i ·zna.lt. ..: 
e helyen először közölt e o 11 o di u m-m 6 do • i tv a ny li a n foltalálhato'k; m;fr két t'' ótn ha ·malom 
azt. s mint a lentehbi esetekböl látható. zép .:;ikerrel. 

A harnrnclik csoporthoz azon me. tPrséges llohluírty:íkn.t -..z.amítom, mPl) ek miuL idt:ge11 testek 
tengely nélkül, vagy mint ncme1) ek teszik, a Haa-..cn'ltcin-féle pamntturtóval vezettetnek he a füllw. hogy 
egy jelenlf'vÖ perforntiot hetö1tse11ck, vagy nyom:t·t g)<likoroljn11ak nkár a kalnvnc~ra. ak:ir a kPugyel.re. a 
cé1b6), hogy a hanghullnmok köu1neblJeu jutha<::~nn.1h. a lö111kel1,ghc (.Jenr 'ley) .• \ szer. vnlnmint alkal
mazásai:- igen egyszerii: v1zzel, vagy- petlig meo·feldü z. on~íto zerrel jól meg11ecke:sit('tl, az atlott e et
hez te~ie:sen proportiouaH pnm utgol,óc ka tükör és tölc-.ér :3cgítségével be'°'e~ettehk a kiilhnlljárat ,-égéh{. 
telfe1é rngy lefelé, mell fele. Yngy hát fele a talált perfomtio helyének megfelelöleg, miudi~ ponto an 
fig) eh·e arra, hogy a 111utet kuzheu a mélyebb ré ~zek jól leg,, euek megvilcigítrn .. Az íg: <lepolllilt 
goh ocska. a tér<lalak1ílag meggörbített l."ipe.;z zel simogat ,.a, uyom•a. eme hl'. laz,m Yag.' fo,zesen. 
mindaddig les1; igaz1tya, a jó vil.ígítá t minJig fPltételezV'e. míg u perforatio -..iéleit minden irnn\ hau hc· 
nem fedi, es a míg a hcteg maga a ikere · fek,·é t rögtöni hallásjan1la által vng) a ·aj<lt, rngy a mutö 
bangjá11 new jt> lzi .• \. pamut-golyóc:skát miut alla.11.lló appnra.l u t uem haszualoru, e nk -;ymptomut 1ee \au 
nálau1 alka1mn.znsbun ; ez érLelemuei1 J. elcutös~m·rcl hu·, mint annak llleö·bec ülhetlcn lnserl~téül, va1·1· ou 00 (") ,, 

képe leeudek-P a ltruber-féle, vagy collodium-dohh<frtya-Yal jan1lá · t letrehozni, C:'nk nkkor vezetem az 
utolsót he. ha az elsövPl .;i.kere kLérleteket tapll ztaltnm. Ez eljiíni t mindeukiuek aj<inlhntom. mert 
általa a beteget sok iclétleu alkalruallan.·agtól. fHjtlalrua.;; lm1zn tol. ~ izgatotbmgol keltü felelemtöl 
kíme1j ük ruf>g. 

Ezeu, miutegr elözmenye" é~ a 1lolog lényegének meg1frtesehez s1;tik éges közlemt.>11' ek ntáu a 
mester ·ége. clohhártníunk . vagyi az 1•nöl zóló tanunk oly fcjezetehez- jutottam, mel) követkeietes 

alapo s:iggal. cnc} klopae<licu-; ö" zefüggé"' el meg nem lett tárg.' aha. · ha ·znalata a minueunapi zük
ség1ettel még nem hozatott iis:.;;zehnugzásha, c.írtem ug ·am~ a jamla.tok e ellenja"'ulalol" pontos meg
határozá:;át; pedig nczetem szerint zámtalanok azon esetek, hol e kis ha-..zno ' u.ppamtus létjogot fon un1t 
magának : mi n1ln) ájan, kik nlknlmuztu k, tlic ·érik ,Jó tnl:Ljclo u 1\gait. e megi Toyullee, U rnber é~ i:\l iot 
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kh·étP-léwl, kik e).!yPs indil·.tt ioknt nJt=gi' ··~ak emlitt>tH~k. 't•nkit nem tahilnnk. ki hatarnznttnu é kimerí
t1)Pn meg;illnpított.a t"1Jhm .1:to11 1•,deket. hogy hol vehPtjHk ha ... zn:H a me ·trr.-éges 1lnbhártyiinak. , bo11y 
hol cél Z•!riilih aunnk L•lkerill ;""· ~51w11 f'.' hiáuvok ii1ditottak Pn~cm nrm, ho!!r az eclclirr kevé~. t; i:-;mert 

. '• 0 

mü-.zer hntható ...... ágát , .... Prej~t kipróh:íljam ..... aznu hantalmakat megjelöliem. melyekut>l thern1wnticP. 
Pre1lmr:uy11yel ,:rtékesíthPtjiik azt.. g ~ériilé-.ek a llohb:írty:íuak lPgkiilö1menn1hh. legkiiWuhiizéihli aln.k1í 
:ítlika-.ztá ... ai. melyek miatt a hnJie,outo1•,k:ík 'Ornznta. teki11fre aznk feb·é~t:t. a r;íjnk hat1í légnro
má.-t. hnlliímz:í'i ki~P" --~giiket. egym;is k<izötti ö,-.zefiiggé ... iikt->t. - 11yiikh:írtya-horítélmk. iziil11 t i 'i-.zo· 
nv11ik. iz--.z~ila!!aik. tcw;flihá iz> ;!!,•ik. iziirt.'!!l'ik. ,·alamint iztok1'aik tijhhé-kevé,h1: meu Yanuak valto1.-• • - • . „ • 0 

rntrn. E háncalmak é' a rP111lrs f1• ziih;,j ,·j ·zonyoktt_j} ,.}tr:rii ;ilh1potnk "ZHk Pgk~p a hallás csiikke1u:,él."11 
11 •ilntkoznak. , ha ik„riil • rP1uli>1l1•nP. .... ,éu·pket a lehetö.;;éi!i!.!. elt:iv111ítaui. é' az élettani Yiszonvokat rnP•t-..., • n 

k<izelité) :íllnpotut be]~ reállítaui. m1•g,zHntetjUk e{!'y,zer miiHl azon okokat i , IUPlyPk a hall:í-: me!_!zava-
r;\ ... :lt crerlmén~ Pzti:k. 

lken 111ó1\sZf'l' n lllt>,(er,.;éu·p, 1lnhh:trt\ a. . .... . 
'l P.kiutet tel hatti ... ;í 11a k t(ilihszCirfö• okaira. i~ell lll'héz azou kérclés telje-. kimeríté""· hng,· t 11 ln j-

1lon képe11 miképcn, mi ;iltal 1'i~ mi mó1lo11 hat a mp-.terség"' 1lohhártyn. l~nuek megerté..,P.lwz ,.;ziibége: 
1•-.zii11khe juttatni aznn okokat, uwlyck dohh:irtyn-átlika-.zt:í-..u:íl é-.. a hallá-..c-..ontoe lrnk sérUlésén1:J cl1~
i1lrzik a 'iik~t,cfaet. ' l'n1l jnk min1h•11ek c•lrit.t, ho~y a hnu~l111lhimok knlünftqe tlton jutnak a UimkPlegh<>, 
tiirt1·11.iék a'l. akár a 1l11hiir légtartalmn. ak:ír a hallá._e ... 011t111•,k;ik ... orozata. akár a dohiir faln. ak:ir ''é1Ttére 
a dohhárh a lrnllámz:í'a ált;;d (a kop1111yac ... 01tt,ezP.tt!-: a -.z<föanfurgcí tárgynál nem jöhet t1•ki11tPtl11•). A 
hull1í ... 1• ... iikk1•111•stFuek okni a l11111niinkPt ércleklö e't:tt>khen mi111l a négy 11élkiilözhctetle11 téU\ ezö hi:ínyos 
i)s~;1,cmtikiic\P,1• ;llta) jlill1ll'k }étri•, mert a hnll~t' nem egvélJ, mint t' •)ptfr finom és honyolódotf '-'Zt'l'\'f'ZéslJf'll 

förnclhntl 1nnl dolgoz\') f'rÖku"k kifejezé-..1•. Így :itfür:í.., iiltnl lllt'g'\'altozik pli),zör •l 1\obhiírt\'i~ ft>sZ•"• ... ége :, 

hnl11ímz1í képe:-;~ége. a 1lohiir légtartnlm:íuak miltö'1~ge. n. hall:í ... c ... outoc k:ík ö. szr.függe ·e és a 1lohiir laln. 
j ... , hPlernm•a. a kóro folyamai ha mintl1•11 l'gye ... hozz.í tart oztí n~. zf•kct. melyek -.zinteu tüh bt~. ,·agy kevi; J„: 
dltoz:i okat -..zen~cil111•k. ~\ mC'slerség-e ... 1lnhhárty:í11<1k zek ,;zeriut minrlezen hátrán~ okat rl kPllt•ne 
híY01ítr1uia. ~ hat:isa annál ll:t") ohh JC',z, miuél föhh fe1teteleknP.k felel m1•g alkalmaz:isa. Í g\' min<lcuek 
elült az :í tlyn ka1lt clohh:irtyiít kiegt• zit i. mi riltn 1 a do hiir légtarta 1 máunk hulhimzn<1a:it ·zab<il.' ozzn. a ha llns
''"ontoc-..k:ik egymás kUziit Ii. vagy .1 kerekdecl ahlakkali iisszPfüggé'i~t így-a11rng' hel~re,illitja: a fes:i:Ulé i 
re111lc.>lle11e" éU"ek :iltal a hall;Í"l'so11ln<'-..kak köifitt létrejött laza li ·szeköttetést pedig tiihhé k1•\'éshé nwg
,ziit1teti. lay megkiize1ít1ileu· mint termé ... zPtf'' clohhártya mt1ku1lik. mely a me1yebh érzPkeny ré zekct 
megóvja kü]~(j káro:- helrnt:í 11kt1íl, milyenek a ... zéL por. eri), hanghnll:ím sth., akatlál~ ozza a tlohiir levP
!!;;ylll•k mi>,„ nem folt•li'.i, anuak hnll:ímz1í Pl'ejét hílhala<ló i~ényhc,·ételP.t. tov:ihh;í a halLt"a'sontoc.-k:ík 
hnnlere1"éuek mcNterlwlés1:1: t'Z(•11l,íviil n11:..,. e«\."éh. a tUt•<r(iCT\'elé é..; ez rfrtckezé.;; hatáskiiréhe nem Y;Í•T1) • ::::> ::::>. OJ n 

t •uyPz<ikuek l't')l(lezkP1lé.~P ;íltal }1!trch11zzn a javnl:í ... t. 1'~ miikiidt! ben leu·nagvohb szere1wt .i<ítszik -
mn<:nkkal mP.gt>gyezÖlt>g - n1;zet1'tn ,z'-'l·int azon 11ynm:k m11 ly a hallc.-outor.,kák -.orozat<h•al a. Wmk,•l1•g 
fol.rndék:írn gyakornltntik. 111t>rt i1Hilt g-euyfnlyanmt a 1lohiirlien az Pmlített c...:ontocsk:íkn11k dynn1uic11s 
Yiszouyaihau é-.. folytonn ...... ;Í~:íhnu li!nyege' zavarokat ho1, létrl'. melyek leginkább n nyo1rní.-t ,·ií ltoz
tatj;ik meg. 

g zavarok gyal,ran a:t. iillö é-.. kt-ug~·el közötti itiílethen nk:ir egy,zer1i ki ... ikamlrí,l, miutegy 
tfrnmot léte:-.ltenr>k, ak:ir 1•rreszlw11. vag\' ré,zheu elvu,ztítjak a kalap;frs-markolatot. vagy az iillönek 
hos. z'111yujh'nuyM; ilyen esetben n. mc ... ter..:t!ge clohluírtyáuak a. tenne -zetc.;; clohhártya maradduyair.1, 
va•1y q}ame]Yik halht"<''nntoc,Jníra 1·ékt.eriieu cq•akorolt llj'o1n;ísa az elettaui vi ·zonvokat a lt.>hctös1:g 0 „ ..... „ • 

sz1•rint helyre:í11ítja .. \ mh:ír tf:'h:it a. me-..tersége ... dohh:írtyn a t1•rmé~zPte ·c•t hizouyos határig helyettesít-
lwti. mé:.( 'em képe" k1egé,zíteni a rPu<les hafü\, feltételc•it. mr>rt a dohürben két. az emlílt•tt 1·souloc:
k:íkho1. tapncló izom létezik. melyeknek :mtagoui .... ticn' hin1Ms:ít p6tolni lehetP.tl1•11. B k1{t izom. a dob
uárt ·n-fesútö ,;, a ken!!y~lizom olyan h-..zült:•k. mely a clobiir képlcteitwk t•rejét hílhaladó hnn!!lmlhímok 
ki(•gyP.11}íf-és1:re, :._ - mint némelyek allítjcik a hanglmll:ím forni,ának megha.tnroz<Í,<Íra ,znlg:íl, s 
melynek távolahlri analogi;íj~it n lelll.''e nlkalmazkllll:í~áhau lel11~t megtalálui. 

'l'enné,:tl'te .... hogy n mester-..ége' dobhártya nem teljc-.ítheti e fela1lntot, azért tapa-.1,taljnk, hogy 
~2· 
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az ily mii zerrel kezelt betegek a különféle irán) hól jü,•ö hunghulhimokat 11em tudják jól megkülü11-

böztetni. 
E llláuyok <lacúra is minden két egeu feHil kimondhatjuk. hogy mindatlclict, mío· a keng,yel 

ellenáll a kite1:1edt genye:- loho. folyamatnak és ii rende. en nagyfoktí pu 'ztítci oknak, - a kengyel 
pedig méltó e odálkoz:i:-.unkra. ruég akkor i-, hel_\·éu van, mikor már alig rnn. mit pn ztítaui u kiürült é' 
valódi üregg~ nílt dobiirhen. - továbbá, mío a tömkeleg hcnnékc ki uew. folyt, a me ·ter 1;ge~ clohhárt.ra 

mindaddig teterue.·en jaYít.1a a hallást. núg alkalmazá a által a hiányokat kipótol.1a, é:-. nyomá. t gy·akorol 
a hallc. ontoc ·kák egyikére. rngy a meg .... zakított folytonosságot ·helyrnállítja. _\zuubau neme ak ily muló 
célra. zorítkozik akaratunk a mestersége. Jobluí.rl. a alkalmazá,ámll. hanem általa, mint erre ({rnher é' 
He o rgefield 'ZÍntén fig~·elmeztettek. államhí eredményt i~ erhetünk cl, az <itlikaclt doJ,h;írtya gyugYulási 
hajla mat támogathatjuk .• \ z átlikaclt dohhárt} a t. i. egy azt teljesen hete<lö e" uní ia.1dmtÍU}-réleg alatt 
igen zepen beheged, e tu.pa:-.ztalá t a me~ter.;éges dobhártya tanára alkalmuzva. ez utóhhit ' alamely 
z ~ongító zerliP rn:ir~ink, mint ezt Miot i:-. te. zi habár 1rní szándékkal - l) be,czcLjiik a külhalljárat 
me1yébe. tov<íhlia csak nLkábhan. zük églet :-.zerint változtatjuk, s Íg) a fekél~·e. cdcsl megnkalhílyo1.za, 
és elősegíti a hegképzöclé:-;t. ruiut ezt egyik lenlehhi e etem i hizon_rítja. 

l\l ie1í.Ht a mester~égi>:-. dohhárt~ át alkalmazzuk. a külhalljárator éi; ilohiirl jól ki kell tisztítani ; 
én a ·záraz-ti zHtai't. mely nw. t m.ll' altaláuo-. erveu) re kezel jutni. inkább 1.eretem. Kez<letbeu. míg a 
beteg meg nem huratkozik a nni zerreL ez c:-.ak rö' icl ideig maradjon a fülhen. " azt csak akkor lehet 
állan<loau n. elni. ha a beteg maga már jól tutl vele bánni. Azután az átlikucl<-íst akár a Y abalY-a, akár 

pedig 1 ~ruber k.ísérletevel. vagy ::.ziik„ég e:-etében a catheterrel con~tatáljnk. " határozottan kell tud
nunk a lik heJ.n;etet, honctani váltuznto :-~ig:ít. uag) ag;it. alah.-ját. az idült luho folyamat fokát. a 

uaponkiuti inaclmáu~ mennyi ·égét. é:-. míuü:-égét. mert mimlezen téu~ ezök finom é .... megküHinbü:det0 
támpontul t.olgálnak a zsongító szer '\":lla,z.tásáhan, eljarasunk erél~·ében. a me:>ter;-.ége · Jobhártya 
változtatás;ihan. · meg eg,réb számtalan ki:-ehb fogások alkalmazá ·áhan. wel.n:ket c·,ak a. percnyi :-.zük
séglet, az egyL~ui eset határozhat meg. <le mel~ eknek telje itese. szahato · urngyar:faafa ·okhau járni a 
sikorhez. A mi az át1ikadá helyét illeti, az legtöhhnyire a dobhartranak küzep .... ö ré ·zeben tul:iltatik, é:!> 
külöufo,eu a kalap<Ícsmarko1at mell ö, \·ag_\ hát ó ,zom~zecl ·ágában. 1uel:v köri.\lmén) az illctü p1111lokun.k 
finomabb alkat<íhan leli magyarilzatát. 'Jlinclezeket l u<lni :sziik....ége:-.. hogy hatá o:-. leg)·eu az eljiírús. Ha 
lehetseges. meg kell tovahJia nz ·gálnuuk a dohürnek állapotnt, nyákhart~ ájáuak meoTa tagotlJsát. n 
halló e. ontoc-.kák jelenleb·t. ezeknek egym1is közotti ijsszefiiggt:. ét t;:-o az odauönseket. Előforclulu.1k oly.m 
esetek, micl()u akkor is eredményuyel alkalwazhat.1nk u me,ter:-l:ge dohharty at. ha perfor.itio niucs jelen. 
Ide zámílhalók azon. nem épen ritka illült huruto folyamatok. me1) t:k az orr. a garat e a Jobür nyak
h.irtyaJát támadják meg. . melyekne1 az orr tisztítása allrnlmá·rnl az .tkarafüm ,. ul ·alnt-fé]e lnsérlet 

folytán miutla,ldig szoríttatik a fül képletei fell::' a vér. míg heuue ,-érhöseg jön~n létre. kitaguluak a 
v~redénvek. :- ezzel együtt a <lohhárt~·a . mely mosl már "okat ve Zih'éu fe:-zes..,cgéböl. olyan h:irt:niv:í 
változik <Ít. mel~ a lege. ekélyehb légnyowá:si külöuhségnél he- és kifele !ityeg-lotyog. s azon killöuü:s. u 
heteg csoclállwziis<it i · felkeltö phiinoment h.oun létre. melynél fogva ugyanazon percben h.dla n a 
türhetö állapottól rögtöni, '\ttID fokonkiuti átuH:nc•ttel le ·z1íll a két égbeejtő siket égig. ]~1.eu e etek lcg
folt iinöbbikét 1lle11forr írta le (Traite de maladic clc l'oreille par Kramer, tra.duit par Jlcuiere. Pari , 
18·.l: " p. 526). E g) öreg elökelö ür már uuutegy 1 li é' óta kcpc:s rnlt halla át nehán." órara az által meg
javítani, hog) elég~e lowpa araU) tűt a tlohhárt,rára nyomott. :\Ieniere. ki ez dj.mis közhcn a ftilet meg
v1z:s galta1 azt taLílta, hog,\ a dobh;irtya ~t;rületleu. ~ a. nyomás a kalapác,..,-markolnt ,·égérc türleuik. 

mely ez altal keveset hefelé tolatik. )leniere ezt idege. s1ketségnek {nttotta u~.' an. s a:r. ehhez ha ·ouló 
eseteket, de megfe1elöJ,J, azon feltcve . hogy a laza llohhurtyuna.k feszes ége. a nyoma altal kiegyenlítve. 
a hallá ·uak ke<h·ezöbh fe)t"lcleit Í zahá}yozt.a. (Il0ff\' minden szaUUekO , Ya'Y\' akaratlan félreért,,.:-.t o. o. 
elkerüljek. megemlítem, hogy a :;;iiket:-t::gnek ezt•u nemet műtét 1í.t,iá11 alapo ~ahhan és tartúsnhlmu lehet 
meggyogy i tani.) 

.i\Iiuclezeu, kezdcWH fel orolt ténvekhöl. adatok és kö,·etkeztetésekböl. „ foltevé~ekhöl megiilla
píthatjuk azt, hogy a mester..,ege:-. tlobhart) a a hallrbt mmdanll) isl.or többe vagJ kcvé:-.hhe jantani fogja. 
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a s,rnrint, a mint az anoui:iliák egy-.zerün. vagy szövevénye·en lépuek fel: a miut az eltérések e u.k a 
<l 1hiirre szorítkoznak, a hal1szerv köiponh részeinek betege' eh·~lltoz1i-.ait kfaarhatjuk; miudawu 
P.-.dP.kheu - mo1lllom - jaYalva va.n a me-terseg~ · dohh<irtya, a hau.v. lOr: 

1. A <lohhiirtyn i<lült lobo-.. Yagy hurutos folyamatok követkt•zteheu ;ít vnu likaJva. ro z hallá. -
a.l. <lohürheli válto:aisok nélkül. 

2. Telje~ Johhártrnhi;ínymíl. a dobürbeli v.iltozá,okkal eg.' bekötre. 

:J. Ha a <lobLarln1 ceuhalis része a kalapácsmarkolattal, vagy a nélkiil el \an pn zhtl"'a. 
-1. Ha a dobh 1rt_ya. a kalapac:".>, Yagy az üllö. "agy mimlakettö elpu:-.ztult. , a keugyel la1.á11 

tek,zik a kerek ablakban. 

:J. Hn az üllő e ken•ryel egym ístcil elváltak. <lobhártya-likkal. Hlg) e ue1kül. a dobh irtyafeszítö 
ina meglaiult. 

6. Ha a dohh:irtya ;ítlika<lt. az iillö ho~szti nynjtdnya ré:'.>zheu. vagy telje en elpu ·ztult, :. a 
keugyel laza. 

7. Ila a kalapitC". a kengyel é:) iillö közötti ö-.: ·zcfügge meg,zUuik vag.' meglazul. a dobhártya 
~riutclleu. a <lobiir uyákhártyiija J'Pudelleue . 

De lH'lll fog h.t„zn<ílui a hall a ja' nlác;a ~zcmpontjából a me:ter:-.t:g~ , dobhártya ::,emmit em: 
1. H eveny lobo~ clohiirbeli folyamatnal. ha atlikaclt i · a llobiuirtya. 

:!. na fennemlített 1lobUrheli beteg.;egek ha.lhí ·ideg-háutalommal vannak ö.„·lekütve. 
3. Ha a keugyel iitill'te m0t.dulallanul belenőtt a kerek a hlak h.l . 
..!. Ha a kengyel i:-: Plpnsztult. 
~Iiudeze11 1 a fonuebbi h..!t pontozathan fel ·orolt kúrhoul!taui e etek a me ter 'égcl) dobhártyii

ui1k alkalmaz:Ísiít az eredmén.rnek lt•gkülönbözöbb fokozaMval lllt•gki\'ánják; hatá a rögtön nrildnnl. a 
IJeteguek arckifejezése. szemi•. pillantása, hangja. modora, zóval ege. /. lénye minlegy varázspálc.1üté re 
meg-változik; a haughulhimok chao a harmonikus z<'ntfré nílik. a tul -;etét ége kinláglib.. a régi hangulat, 

n nyomott mt>r éklet eleYen lc-;z, a beteg akaratlanul fölegyeuc-,e1he, miuteg,Y meguagyobhollik, a rég 
nélkiilüzött aeol-húrfa Wmör. tiszt,iu érth~tö haugj;iuak -,p)rnericus >ilágában. ' ugr erz1 ruag.tt, mintha 
megtr-.;te~Ult volna a füllien Uötht> végs1.ava: -~Iehr Licht!~ 

Esetek. 

Kég!f tv úf(t f11dó sike'''~9; id'ilt !f"U!JCS dob "ido11: muull.:ét. ol1litl1 tlolJ/1r(rfyalyuk: Ja1·u7á" n mester.4:[1C:. 
collodi11m-dobhárl!/tíwl. 

r . . liiful, 4~ éve~. 1 77. uov. hó ~U-kán jött elóször hou;ím . .1:\llítása szerint 1 73-bau ke1.dett 

ro.;zul hallani erö-. n.itha utii u, urnly fél évnél todbh tartott. Azóta hallá..,a fokonkiut mindig ro ~zabb 
letl ; ma már c·ak úgy hall, lm fiiléhez közel. hangosan bekiahálnnk. 

,Jobb oldali fii!. A kiilllrnllj.irat tclje,eu belövelt. folhámja ré:--then lehor1.,olt. felhárufo,zhínynyal 

HgyülL gyenge idillt gcn.re1l1:~. a dobhártyán kiterje lt hiány, a közpouthau. lefelé az al.-6 kor1.ebg nag\ 
pu"<ztnlas; a dohh1irtya maraclváuya megvastagodott. sárg•Í", áüízott: fel. ő hat ó negyedébeu tehére" át 
uem tetsző. l mm. mekkorasiígti hely, mely valósúuüle~ mesie lemkod,L~. ,\ clobhárLyamaraclvifoynak 
weg"'a tagod;ba miatt a ka.lapác · röv"i<l urnjtvanya nehezen fedeihetö fel, a markolat erősen befele -io

rít ra.. A dol,ür uyákhártyája homályos vör<L. duzzaut. itt-ott gnmho..;tüuagysagú sarja lz:is. 
JJal olrloli fi'if. Bó gen~·e<lés: a kiilhalljarat telt ny;íko~ geuy- és felh:irurongyokkal, melyek eltu

k:ujtik a clobhártyút. A föl kiti ?.títtutik; maj<lnem telje-. dol1hárt,rahiány: alig mara.1lt a felsö-hátsú 
uc'.!yl•dnek eg,v kis körze.i I'c.!~le. Lcghef\n a· utáu < ~ruher ,zerint a 1lohilrhöl geuy dohatik a külhalljá
ratb:i; a kalapác · hi ínyzik. csak a feje lehet meg. mert a rövid n.\·ujtv;íuy kimagasló ponl által meg
kiillinhöztet hetö. 

llallcís. Ilaugvilla: ,]ub/, olrla.f elég jú. Bal oldal : gyenge. Úra '. .Joúb oldrrl kagylóhoz nyomva. 
Bul oldal a kagylóhoz nyomva <ryengén. llalauték- e e ec~nyujtdn~ .Jobl1 oldal: hall. Bul oldul: 0. 

ld(/ylcnr.„ kc-:dé$. zaraz mótlou tisztítás, alkoholo füll'iirclli (Weher-Liel) . 
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Yol'. 21-kf.11. Jobb olclril · Alig látni geuyeclést, a dohür nyiíkhártyája sápadt , ... ör ö. , sarjach<i · ninc~ . 
Bal oldal: A geuyké11zörlé keve ebb, a clobi.ir nyftkh;frLyiíjának füli.Hete nedve vörös sn rjallzá ok kal 

van kipárnázva . 
.Íllrr11dó keulés . .Jolil.1 oldrtl: a glycerinbe mártott pamntgolyócskát beV'ezetem a clobürbe ; habí a 

rögtöni. A heteg, k ivel azelőtt kiabálni kellett, mo t hn.ngomat 1 m., az ór;it 2 cm. t<1vo1sághan hallj a. 
Bal oldal: A pamntgo]yóc"lm n dohürben kevé hallási jiwuliíst hoz létre, mf'rt a arjadzá ok n hanglml

lámok '\"ezeté ét megakadályozzák. 
Jobb olclol A pamutgolyóc ka eltávolítá a után két ..;zázale1rns boraxoldatba 1n;frtntt mester égts 

~á-<zou dohhárt\ át 11le 1tek a <lohhártya maradványára. a. lehetöségig mélyen 1 ·h·uher methodu„a . zerint : 
mérr ti -ztáhban hall. Elhocsatom azon uta-füíssal. ho0ay ros ··zahhnla ·e etében isruét kere sen fel. 

0 • 

S or. :2i-kh1 . • fobb oldol: Három na11ig jól hallott, közli. hogy ez idi) alatt mindenki csodálta 
halla át. de mn reggd ota ro. znl hall és a föle is zúg; V'alol>an igen hanga an kell "'ele beszélni. ~leg
vizsgálván a fület. constatálom, hogy a me ter 'éges clobhnrtya ös zezsngoroclva helyét mrgniltoztatta. ~ 

a beteg maga is érzett hasonlót; knlönben emmi felWnü. a kUlhalljárat jó tí.llapotb::i.n. a 1lohtir nynk
hártyája sapadt vöriis; ekkor a collodium-Jobhártyát vezt>lem be, é · célszerűen elhelyezem. \ hafüis 
ismét megjavi11. A beteg ~yakran fujja ki orrát, cle fL rollotlium-dohhártya nem mozdul helyéről. 

B al oldrtl · .\ ~eny keve. ebb, a dolJür n.\·ákhár tyája még mindig vörös é. dnzzaclt. Remlelé : ki
fet keudezés egy~zer uapjában két százaléko. carbol ·av-v-al. naponta két alkoholo fülfünlö. 

Sor. ·) -kríu .Jobb oldal: hallá" még miu<lig jói a heteg nem Pmlékszik. hogy évek óta ily jól hal
lott "'o1na .\ colloclium clohharty<lt megviz gál '\"án. még nem ve,·zített emmit fe~zes , égPbÖl é · rnga11yo~

'ágáhól ismét '\"issznte:-zem. mía kint volt. a hallás teltiinöen alábh ~zállt. 

Bnl old(/1 .\ loho · tlobür nem változott. fi.ilztigá"; ez ellen lel'egöbefüvá · < }rnhe1· zerint é' a 
, iegl-féle pneum,tticn fii.ltülc-..er alkalmazá a. 

flf'c. ti-káu. JolJh ofclrtl Hallá ~ ro~z. a collo<lium-dohhártya keveset ö ~zez:ngorodott: masiknt 
vezetek a me1ységhe, a hallás javul. s a beteget uálnm mara ztalom, hogy megvizsgáljam, mikor eri el a 
jan1lá maximumát ; constatálom azt. hogy 3 ~ 6rn muh'a. 

Bal oldal: ke\'C:>S gen~·. a rlohilr nyáklufrtyája vör ih:- ima, <t dobür hattirai megkiiWnhfö.Jethetök, 
a collodimn-clohhií.rty<t nem javítja a ha1lá$t. 

Der. 81-kéu . • ] obl1 oldal: a hallá.· kitünö, a közön é~e.· hangot ~ meternyire hallja; a beteg vi->z
keteget érez füléhen ; a collodinm- tlobhártvát kihúzom ; megviz gáh'áu a fület. a. külhnlljárat csontos 
ré ze helövelt, a megmaradt dobhártya zéle sárgn vörös, a tlobür .;:záraz. Eltavolíl:ok egy ki fiil z. inal 
vegyült felhámot. s új collodiurn-clobhártyát ' 'ezetek he. A beteg kf ér1eteket te. z. '\"ajjon képe, -e maga 
he,ezetni a collodinmhártyéit: eg·y heti n~ponkinti próba nhín nz meglehetősen ikerüL s a szilk ·éges ·el 
föl zenlYe. el hoc. álom öt azon uta ítá sal, hogy ro<>zahbnlá ~ e Ptébeu már mo t segítsen önmaga áll npotáu. 

Bal oltlal : ugyanazou allapot; alkoholo fülfürdö naponta folytattatik : két zer hcteukint öt -:zri
zalékos boraxoldat hec::;epegtete e. Léghefuvá . . 

l e i 6. fel11 . 2ü-kán .. Jobl> olclal: A heteg ját. zni. e könnyen ve ·zi el és helyezi vi:- ·za a. collotlinm
bártyát ; a hallá .. ió; a c·olloilium-dobhártyát frissel cseréljük ki. 

B rrl oldul : az izzuclmán)' feltiinöen kevé , a mest1>r éges dohh<frlya méN mindig· 11em jM'Ítja a. hal
lá t : a '1obür ripncltvörös. 

,J[úrf. D-kéu .• Jobb olt7ril : a külhalljárat helövelt. e ekély izzadmány : reudelé:: alkoholos fnl
fürdö, a, collocliu111-\lobluírt; a. eltá volíttatik, hely ette UrubenlC'k jegeees ezü tnitr:ít két zaznh•kos olda
tába m}ír tott ni ·zonhártyája vezettetik a fülbe : hallá , kielegítö. 

Bal oldal · Uen~ etlés meg zünt, a me ·t ers.ége dohhartyn. -.emmit ~em ha~zn;H. 
Jicírc. 20-kríu . . Jo/Jb oldal · izzadmáu-r nincs. collodinm-dohhártya. hallás igeu jó. 
Bal oldrcl E löbln allapot. a me ter ·ége dohluirtyavnl nem te..;iek föhhe credmén~ teleu ki

. érleteket. 
Apr. 2r1-ká11 . • Jolih ofclnl. a heteg c.:;ak hld1ísít hogy mimll"'n jó. heteulriut magn vezeti he a íri. s 

.collodium-dobhártyát. 



JJ„/ olclal: uem hnll „en11uit, <le genye1lc<:; uiucs. 
:\ heteget .:;t hónapi~ k •zeltem. 1íltnl.íno:-- egc:-.z,t•gi állapota i megjn\'ult, mert a jnvított hull:t 

l11111gnl.1tat. „ eziwl ét:niqyát i emdtc: 111•m \'e:-;1.itett tühhe anu' it ert>jéhöl, lllt•rt n. geu' elles meg~ziiut 

fiil •ibeu. ,\[o-.t uuir c„uk t•l11•11ürúi111 a1. :íllupotot: harnukiut 1•g~ 'l.tff .Fin hozz:im .... 1lre11kor mrnllig- e~,u 

ki· C"l'Jl}' iz1.adm:\nyt t írnlitok 1•l nk:ír a hal. ak1ír a j,lhb ohlalhol. 1Ut•h a hallust lll'111 q·en iavarja. 

II. 

f(, ... ~ hullti~ 1.i fr úta; 111i11dkít o1clali fiil/{1[!/!Í,. " dobluírtya 111i11dkN oldalon l!111h1s. hcykt;p:1i,/,;., r;.„,1hrr 

1J11'sfrr$/!f' ~ dol1h1í rl !/1U1í rul. 

'z. l~. 3:1 .,.es. G~ 1•11g · te .... tulkat1í; a 11\'ih·áno. gyú~,·111tézP-tlll'11 felvetetett eliJször J iii. m:íju. 
l111dlut11, urn„otl,zor kiill'lil1li ntaz:í .... omról ns. z.1tél've, 1 ~71.110•1•rnher hav<ílmu. 20 e,·e kor.lig min<lt.•nt'élc 
hurntokban :-ze11reclett 1 „ l >re-. lwrálnin fa,1dalom u1.Hkiil keztlctt f 11,rni miudkct fült'. Ilo-.szlÍ i1leig 
mi11de11félét próh:llt.:... ft.•k1íllrn mujtl johhau, nuljtl rosiu1 hallott. \ gyug.' i11lc1.1•bht·11 ,,iJo folnítelc clötl 

1111gy föjdnlnrnt kapott m:tjll .iohh. 111aj1l Lal oldalon. azóta nagyou 1'1>:-.zul hallott. e milunk kere~1·lt sl'g1t
::-é!!et. :\fülön eliisúir l:itlam. ~ .... i), ng_,. feldhet1•lt kénh:semre. h.t iw~you hanglnlll. majduem kiah.1lvn. 
h •-.zéltem, : tigyelc111mt•l nézt•tt a -.1.:íj.rn1ru . 

.S(lt'. l '.!-kí-11 . .J nlilJ oldul: le lhn m f'o~zhiu.' nyal hvel't :;c11y n ki.il hallj;irat hau é..; u mély 't:•.,.hcu. s1.;Í ruz 

mndo11 ti-.ztí 1í': k1•rek lynk a tl11hh:írlya luítsó ,11 ·ó neg~ c1léhen. körUlln•Hil 2 mm. :ituufrörel. a 1lohluírtya 
idlilt loho:-. :illapolh11111 meg,„1 h1•tm\ott. s a kulapác:-.markolaL bcfolé hti1.ódY.1. 

Bc,l olt! 11 mnj1l11em nui-.olatn a johb olllali 1íll.1pot11nk. 
//11flc(,· ,Jobb oldul : t• ·011 l vel.l't1•, az únhal, a c:--cl'"U yu,i t Y.Í n.r- é" la a hí 11 tékról igc•11 jó. a f u W11 i::„ak 

~vanítra. Bal oldal. h•r•~ eltéré ·:-.1'1 n~ auaz. 

l 1le1!Jlf'11r.,, rcudd/,, 111i11tlk/t ofdl(/ou :Xapjálian eg\ SI.PI' 1 ,z:í1.1tlcko carbul Ln al fecskcllll1•mi, 
nt:ina alcohnlo, fölfünló ("\liritu„ ,·iu. rcclificati,s.). s napjában cgy,zer léghefüv:i" l;rnher .... 1,ennl. 

~Yot'. lS-k1(11. i\ z idlilt 1011 mindkét olilalvn ki cbb, a1. i1.zadru:iu.' ke' esrbh, a. h 1llas ucm j.Lvult. 
Y1•ar~lc~·-fele pa1untg11lJt1c k:i,·al ll•szt>k ld~érldet. u l1al ol<lal1111 kiclégítii erc1lméuy11~ el. a ,1ohh oldulo11 
k„vescbh szt•l'ClH' 'ével. 

.\ jden e ·et kiiliii1ü .... 1•11 allrnlmn..,uak mutatko:wtt. ho~n ,záuclcknnk a perfor.1lio gyógyít:í-.:ira 
iní11y11 ljou. a min· má~ cnmpl icáltabh kúrn~· dll oz;ísokmíl uom mi ntl ig l1•het uonrlol ni, de a jelen e„l't hcn 

n ~ynkorlnttabh sz"'m 111.onnal c'zr„,·e~zi. ho!.!;y a <l.11hiirre i. kih·1:ie1lü lrnrntus lob lehet >alós1.Í11iilcg. hu 
tWUl i. cg~ t'lliil. Jc leg.dáhli ff1.1k:Hlálya az eldrnui müküdé. zan11-.ínak. melynek remlb1•ho1.ii~n a hal ol1la
lo11 kiniltképcu igeu m ghíníau ígérkezett. 1 ;ruber clj1íní-.a. kinek m1·-.t. 1lPhhárty<ij.l a CLq elér~ ... éri· 
l1·gink;íhb alkalma!'l, ll'll teh:ít alk:dmnzrn .• \ Yásznn me:-t. 1lolih:írl) a. zinl·. nl[ 0.:W: 111 kl'111jl·::ic--el 
.1tvom·n. l1c lett ,ezetr" a füllit· 111il1llk1~t ohlalou .• l Tmflcé,., .iantlt linl oldalon; al línít .-, t·m. t;írnl..,:í~ra 

hallja, a jobh oltlnlou Pretlmé11.' tclcu. 
Drcr111/;1•r /-kén. Btws:ínatot kér. hog,· hanumíbh 11rm ,iüheh•tt. dc nézl'te '1.criuL fele legL'" j, li•tt 

rnlua, me1·l mindig jól hnllolt. kiv.ílt u hal oldnlou. Yizsg1llntrnil a perl'oratio ehszéll'i cgynuíshoz kU1.elí
t c1wk, a 1lolihárlya \'Ürii .... sápa1ll. u perforatio sz ;le meg,·a tagodot 1. s,u-g-fÍS színü. Légl,efü .·ii .... ltn•T.\' n1la-
11iivésl'k ne jöjje1wk léln· . .... n doh\\r tiszta lt•g\ en. ~.i mest. dobhártya. 

,Jo/J/1 oldal dltozatlan. 
1 ; . ja111oír 2,"i-ktíu. Xyolc h1~t óla uem láttam n hetl·.rct. Ilal11í hal ul<lalo11 igt•u j1í, lm uinc:j i-

l1enue a mest. llobh1írl~ a a fiilhcu. Ez foltiint. l1clcn1:zck. „ ll('lll hí tok perfuratiót. hclyPlte egy aunak 
mt!gl't>lelö. l'OU\ exit.í. árai lit>l't•lé forduló !'liitételib részi. A dohhilrtyu l'iiliilete hi1inyhtlau, egye~ :uclyeiu 
fcilh111111'11,zláuyok é f1iJz,ir t>bz6r•a láthatók. pi ... 1.kos. ::-.trg•t'. ·:ípatlt. A kalap:Í•''lllarkolat, a rli\'itl nyujt
niuy elég jól hithatók, iímh:ír egy ken!„-.é el vannak mo~ó1h·a. Ama fc1111cmlítdt. sötétl•hb ~7.Í111· által 
k<irnvez ·h;töl kiv1ll1í r~:z. n hehen·1'<lt 11erforatio. u«rnnott 11iUiuló. a hnl a h nk ,·nlt. a 1lohlufrtru luit~ó. 

• !"') o„ • • 

nbu ucg~ l.'de;;lieu. es a he" i kilriilbcliil :.! mm. mekkura-;:i~1í. Eg,r ig1•11 Pl'llt•kt•:., re11ue ·. zarnrtalau .; .... 



l ?ti 

szuenc é-.; lefolyása riltal ritk.1 hh ese1mfoynek voltnnk 1 anm. A perforatio c+ruher eljárása. ·zPrint 10 het 
alatt hehegetU, es a hallií. aránylag kielégítő. Heteukinl e~y ·zer Jéghefövá~. 

,Jobb ofclalo11 kcYé izzatlm:íny, ki116nhen valto7atlau. 
Tdmuí1 2'J-krn . • \ hal oldal hahfrozottan meggyógvnlt. Orrímat. 42 cm. tá.vol~ághan hallja ..... ;i 

közöu:;ége. hangot ti ll1. bívokígra tisztan megérti. Bal oldal változatlan, nap.iában egvq1.er alcoholos 
fülfürclö. rui111len másod nap léghefüyá . 

A beteg mrg ,,111 elégedve a hal oldali (•reclménynyPl, uém i.: kfránja, hogy a jobb oldulou még 
mást i~ kísertsek me•r .• 'zereHem yo)ua n 11erfnralio sz1~l 1•it tiil1TJ helreu hemci.:zn1i. hogv a Ü•zhatá i lob 0 „ _„ 

t>1éukébb folyamatot i1l1•zzen PH.i. 1le a hetPg félt. c~s helenyuaoilott a folert>dllléD~ bP. ~ telje;; jr ggal meg i;-
]P heti•tt P}1~ged n'. 

\.1 II. 

A unt culns Yorali ~s a han~sorozatok· 
DH . .J EIENTFY Zo1 ux-trn . 

. \ zou kevf;s \Í1.sg;íló. ki a gl'~etiikör felfedezése előtti iJök lwu a gege elettamfral tog1alkoznlt. 
termt!szettaui kí.;érl1•h•kre .... en·ye-.. Yivi-..ediúk sováu..)' eredményein„ volt siontva )lint ritka „zerenc e in
totl egy11ek-e1.Q·uek \Íz,.;g:ílat:i alá egy-egy iig~ eilcn ;;ugyilko-.., ki lehetöve tette egy. l'eillle::- küriihném ei
hől kiraaallt "L!'re hcusl'l. éue k meirfi~t'elc-..et. . 1r~ hoirr az é11•t töl "'"Yehet elle ni nem lehetett. minthoa,· a~ o o o . J e,1 o~ n. i;:,. 

azóta 'alúdi hangsz1ílagolrnak uen·zett képlekk hou.~ík lútr1' a'!. etuheri hangot. 
Bzeu ki" lahyriutl111ak minden iltja a buuctau :se!.!dJ't~V'Pl ~em 'olt fölfellezhetö. :'.lé!! arra · em 

vo1tak elegelllló támpontok. l1ogy legahíbb a term(f~z1•ttaui kí ·érletek miudeu ir.mylmn következece„eu 

kimerítht>tök leg) cuek. Fi;Hevéí-ekkel kellett pótolni n1. i--meretekct, s így nem lehet e 1t1l:ílknl.lli rnjta. 
ha oly ok rolt a 11111gy1mfaatlan \af,ry rosznl rung,ru.nízot t tiinl't. 

Füllaliillatott a g~gelllkür. „ moi;.l \'1irhaló lelt vu lun, ho~y e tén•u ruihumnmlih vil.i~!ü' s1íg le-.i. 
\. nlcígo <:i<íg nem jiH t \ m1111k:i'k ugyan nem urnratltak cl. 1lc lltl~:D ou is hirt~leu jPle11h•k me~. s azért az 

el ietetttiég jl·llt•gJt vi~elih.. Ha n ré•ri thenrliík lll'lll hnktak ml'g n7. <+„ö tekintdn·, wc~ ·rl1,ített •k öket 
1'gy. zerüen. rngy ugyiurnzou n.laprn 1íjaknt építeltt~k. a uélkiil, ltogy varlnk '' olnn re1i. míg azok a tapasz
talás bizpróhá.iat ki:illj:ik. 

A ]„ghatalmasalib crük a kór ,;„ gyógytan kifejtt: t•nek ... zentdt~k m11gukat1 " itt vahíhau nagyot 
hoztak létn• . 

. Anm·i\'al iuk1íbl1 kötele. „~.1fü1k Ulost ai'. t!lettani ri-.znnt"o)rnt i„ föhlerít.cui "' mi111leu eröukkd 
w ~ J 

IJllahami, l10~y ilt 111' giítol,ia tölihé titok utunkat. 
.Ez ir:íuyl1au \IH.••rtett1•m a magamét két mnnkábnn 1). hol a. huug-.z;iln•Tok ft•:-zítc-..i 11wdiaui ... mn-al 

megallapítoltnm, leír~a a porcok ~zerepd l'S n gégci1.n10k ok-.z •ni müködé.:i ru1Sdjat. ~ \•aló1li haug„z:i

laghan foglali i1.om (mn.,.,Ctllns 'ocali:-, tliyrPu:u·ytncnoiduns internu:) ·1.1;?repét meg akkor nem tndtnm 
magamnak megmagyarázni. ,.. azért ké ·öLhi l1u1ulm1íu.rok tárgy:inl ti1rtottn111 azt fenn .\Jo„t 1111ír nzt 
111\;icm, lJe 'fagyok :n ah n rni1kötléseuek tilkuilm. Ilogs hitem jni;o---e, biwuyit~n 11 kih·ctke1.u tlul~ozac. 

)Iimll•Uekd8Lt rn111holn1 va~yok kc11.vl<,h•11, Jllt•l'l oh hP\\l'll kt>ll utat törnöm, hol nm.ok -..oknt 
epítellck. Hog! miud<!u, e7..l'll izomrn vountlrnió J'öltrvéqt lekinlethc H·~yiiuk. az 11ugyo11 11w:,s•4e H' etue 
henuünket. .\ zcrt Ul'hnuy ll·g1 merete ·P.hli szerző <'nl'olasnrn fogok ..;zontkozui . 

.'ajlit. ngo-., hog~ nmltár et.ell Í?:Oll\ Yn}údi akaraiJngos llOlll, ho.ráute~iko" rostokkal, llleg"l csak 
keve~ek :Utal mélhiuyoltatik rniut mozgató zelT, -. t•zeu keve-.ektöl elleut.Ac"-1.'ll " miuduy:ijni lll hum1snu. 
Xémelyek sz1>.ri11t a káuporcot ht>fclé, 111asok szenul kil'1•lé l'onlítjit. lu meJ10 \ eritHs. E:ff tekintet n "egr
re zek houduni viszouvnirn, mrgmntatja. a 'alut. \ Ul1t-.t·. \'Ot'. a pniz:-opOr\! szl1gehöl 1.1rc1lYe n kiíuporc 

) Geber ·lie l'ixuho11 J,.„ Uiesi.beck••uknorpel wllhrl•llll Ul'I' l'honntion "~lt'U~r wediz wu~hen,chl'ift i-..-;~ 

J ier 111ui;cul11i; criot h.vreoid• 11 6. Pll llger' \rl'hi ,. YI 1. l3.1nd. 



hangn.vnjtványának al-.ó -.zélére e' kiilsö lapjara, továbbá a kan porc kiil ö lapjárn e' lrül ö • zögure 
tapacl, egy zóval a kánpor1; kiilsö lapjára egész szélességeben. (Ninc · "záudékomban az izomnak ré z
letes bonctani leirá át adni . .._'ok.;zor viz gálta.m ugyan azt lnpéval ·zememen, cle ügy talaUam, hogy 
.Mer k e 1, L u e; eh k a, R a t t a i l le bonctanilag töke1ete · helye-en. -. c.;;alruem töke1eres egyformán irtak 
)!'!, • csak a beo ztá bau téruek el egyma tó1.) 

\ilágo · tehát, hogy zálacsai ré zben lrivül, ré zLen he1ül esvt'n a kánporc for~á i tengelyén. az 
izom a kifelé fordított káuporcot bizonyos pontig befelé. a befele tordítottat pedig ugyauazun pontig 
lrifelt! fogja fordít.ani, azaz: mindig k ö 'I. ép á 11 á "b a vezetni . .Azt his'l.em különben. hogy, mint a kán
porcot mozgató erő c:-.aki~ a'I. elöhbi iranyhan. a hangnf -z kóros "ziilüilé éue) vétetik igénybe. 

Rendes állapotban még ily iráuyü miiködéséuek . emmi jelét uem lattam a hangk:épze . köhöge~ 
~ erölködé en kivül. A két utóbhi miiveletnél a. pontos é erötel.ie elzárás allllyira ~ziik ége~ , hogy köz
remüködését biztosan föltehe~iilk. habár az álhang zalagok összezaroda ·a miatt az erölködé nek c-ak 
kezclcténe1 látható . 

.-\ kánvorcoknt mozgató izomzat mindezen esetekben te1je · müködeshen, azok teh~it rögzítve 
nurnak. a kérdé ·e- izoUl által nem mozgathatók. 

Máskép áll a clolog mcllsö tapallá i hely~t. a pah por,•ot illetöleg. Ez leginkáhb a gyüri.i.paiz -
izom hatalmában áll. ~ ha ez miikütlik1 eunek keH enge<luie. Nekem azonban úgy tetszik, hogy ezru izom 
a kühögé uél és eriilköclé nél nem működik. A tükörhen ugrani a haug'zalagoknt mindkét esetben rövi
dülni látom. a. mi pedig e· ak a gyürüpaizs-izom la1a ága és a mu .culu vocahs ö ·zelrnzódá a mellett 
leheto. Itt teh<it .1z utóbbi izom hM-;ó tapadá 1 pontja van rögzih"e. " rut1köile e által a pai'I. porc közelít
tetik a hát"ó fal hoz. 

Jlihelyt egy:'lzer be volt hizonyítrn. hogy a hangot, a valócli lrnug ... zálagok hozzák létre. n mu -
l'ttln!) \""Ocafü::, - tekiutettel azon köriüméuyre, hogy a valódi hnngszálngoknalr nevezelt képletek tömeg~
nek legnagyobh reszét képezi, - fundamentali fonto;;, aglÍ lett. A hanglün!.'tek megfejté et ö ztönszerűleg 

miiködésében kere ~ték. Miulhog,r pedig a JegfeltUuöbb hnugtünetek a ket fő hang 01·ozat: a mellhang 
és fal ethaug. tehát főleg a két hangnem kiilönh égeinek megruagyanízá nra vétetett igénybe, ugy, hogy 
irodalma <.: alrnem ngyanazono · a. f'alset irodalmával, s c~akis ezzel közösen tárgyalhatú. 

Ezen thenm fölött okfo1e theoria jött l.éhe. Egyik a mn.1kat llöntötte le. miathogy egyik em 
)Jvéu "falólli ténylegi>s bizou ·Hékokra alapítva. egyik em volt meggyözö. 

L i ' 1.: o \' i u 1
) kezdl~ meg a t<irgyaltí t. ~iz ö fogalmai a hangképzésröl ma csaknem naivolrnak 

ti.iuuek föl, de muukáj<inak azon uu.gy enleme volt, hogy e téren az első komoly kísérlet volt, s kih1vta 
a figyelmet, az elleuörzest. követkeieskcpen a tovább fejlötlé t. • zerinte a hangok maga , ági különbözete 
a haugré. kiilönhözö böscgéu a1apu1. A hangszálagok fe~zülési foka e ·ak annyih<m bír beiolyassal. a 
meunyihen a baugré~ bé.i-ségJt nílloztatja. A fal ' elet a hangképze ::.u.jato - alakjának jelenti ki, de egy-
zerüen az emberi hang legmnga-;alili zt>uei közé orolja azt, :s a hang zálagokal a mellhangoknál lazák

uak, a fal ethangolmcíl fe ·zülteknek mondja. 

Hogy a hang~zalagok a. mellhangoknál uem laz,fk, azt mutatja a tükör, s bizonyítják, mint má" 
hely •u kiumtattum1 kézzelfoghutolag bizollyos kül ö jelek , mint .t paizsporc fokonkénti szűkülése, a. 

gyürüporc fölemelkedése a paizsporchoz . az előbbinek hátfelé vonulá a. Egyébaránt az ellenkezőt bizo: 
uyítják úgy a physikai theoria, miut kesübbi egybehangzo kísérletek. "gy latszik, hogy Lisc·oviu:-; kísér
leteinél a hangré:s fokonkénti szükülé él, a paizsporc egyszeru olJabo ö zenyomásával eszközölte, a mi 
mint kimutattam (1. u. o.) a haug"zálagokat eröle~ie~en feszíti. Csak 1gy lehetsege~, hogy a hang1·é, 
,zükíte~e hangemelkctlé t ererlmeu) ezett. A lég ·zalag, wely kel nyelv között .kere ztülhat.olva. azokat 
re.-.gésbe hozva, lehet pavfrvekony agú vagy pár millimeteruyi vastag, a zen maga sága nem változik, 
l'Sll}HÍn a hang nehezebben ~zólal meg az utóbbi esetben. e· gyung~bb. Ha tehát a hang zalagok a mcll!~o
roiathan i fr 'zitveK:. nmga tól ele,ik Lisco-viu · magyarazala a falsetröl 

! '!'ht>Orlt! <l••r St1111me. 
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1\1ü11 e r 1
) .Jáno már behatólag foglalkozik a muscnlu- vocalissal. N em csak n haugsz~ílagok 

rugauyo szélét. de ezen izmot is mint a hang zer hangszUlö részét fogja fel. szer inte a mellhangokmíl 
az egész hangszálagok (az izommal együtt) rezeguek, míg a fahetnél c'3upáu a vékony zélek. 

Föltünö rezgéseket a gégetükör csak a széleken mutat A szomszéd ré zekre ugynn <tt kell menni 
a rezgésnek1 s az -lt is megy, mint rneggyőzőtlhetüuk róla, ha u,ijnnkat a pnizspor cm llle-z~iük, de a 
rezgés g,,·önge. talcín a fal etben még erő ebb, holott ellenkezöleg kellene lenni, ha ~liillernek ignzn 
vo1ua . .Egyál talábau képzelhető-e. hogy a va~ tag. pri:-;malikus. a zom zéd ré~zeki'e irngy fe liilettel táma z
koJó izom képe leg~·en ol.v erejű rezgé ekre, mint az emberi me1lhang létrejöttéhez l'IZlik éges? Különhen 
.JI. már a kövf'tkező lapon ellentmond önmagának. Képe uek nyil,ánírja ugyanis ez izmot arra, hogy 
Ö<;szehuzóJá a által a hangszálagok szoruszéd bártyáinak együttrezgé ét megakadcílyozrn elősegítse a ze11 
emelkedé~ét. Így tehat az izom ö ·zehuzódása folytán képe · é níluék közremftkihlni a hang létrehozá-
<Ínál s egyszer miud megakadályozná a szomszéJ hártyák közremüködését - eg,·itlejült>g nyeh é:-. 

hangfogo lenne ! 
De sőt közYetleu ki érlettel i bizonyítja ezen cnrdinalis nézetének hami :-:ágál. xxxrr. pontja 

ugya.ui~ így haugzik : 
~ TI'" erJcn die 'tümnbiin ler durch Beriihrnug ihres ~iusseren Theile. gedilmpft . ::;o grheu lt' 

höhere Töne an, gera1le so. wie tlie Kmitschukbüncler am kiinstlicheu Kehlkopf. -
Miért uem jelenik meg tehát a falsethang u kül:-<ő részek rezgé·éuek megakadál~ ozá án:íl. hol 

t t>hát eg)Tedül a ~zélek rezeghetnek? 
Ann) i mi-utleneselre ki ~iléíglik telje. bizonyo~ ággal lri ·érleteiböl. hogy a fal ethang léh·ejöhet a 

mus;culu::; voc.:alis egít-;ege nélkül i . 
S most közeleuüuk a gégetükör koTához .\ ludat egy oly mű képezi, mely óriá .... zorgalom er~tl

ménye. a ~Handburh der .Anatomie und Ph;siologie de menscWichen ~ 'timm und -,prachorgane-; '" 
Mer kel C. L.-tol. A mii azel8tt jelent meg, mielött G a rei a ol.r- egyszeri\ é oly lánge zii talá.lm;ínya 
kiz~ákmányolhat6 lett Yolna, de Merkel azután is fentnrlha.t.ui vélte minden fonto n.l1b nezetct. miután a 
gégetükör a baugktpzé ~ tüneteinek közvetlen szemlélését lehetővé tette. Művének riliígo ·. agn azou 
körülmény folytan szeuvetl. hogy ab ha szorgalmának minden ereclményforg:icsát föh rlte. s így minclen 
fontos tétel föle a mellékeseknek egész heg.vét lialmozta. 

Tárgynnkról kiirülheliil következő képet a.d: 
.A lllUSC'ulns vocali a falsetben nem müköclik. Con,;taf álja azonhan. h<1gy a musculn~ voca.li. 

eg.•ik főcélja. hogy a lcg-csöben meg""űrílett levegő uyonui át P-lleu~nlyozva, a hang>:z;ilngok clt:í"f'olítá~át 
egymástól megakarlályozza, és igy meg<lönti első állítás.1t. merl a légnyomá..;;, :kivált a mag.1 fal etlum
goknál szintén erö · lévén. az ellensuly itt sem nélktilözhetö . 

. :\ melllrn . .ngsorozatban a musculu ·· vocali, ~zt'rinte akként mii.köclik, hog'Y a hangsz<ílagok szélétől 
kifelé részletenkint lépve ucti«Íba. öntesté,el i:;zaporítja a közretlenül 1·ezgö1 ha.ug„zillö ZPlTel. l\lár a 
kérdése.;:, izom honctan,i em bím0gatja ezen né tetet. mert at egye~ ré zletek uiucsenek el dla ·ztva egy
nii:i5tól, hogy önálló, különvált müköclé ük elfogadható ,·olua. Egyéhiránt e nézet lényegileg ug,vannzonos 
Müllerével, s okaimat ellene már fentehh előadtam. 

Fontossá te:0:zi e nézetet l\I e r k e 1 az által. hoo·y a muscnlu~ vocali · ö. zs'l..ehnzódásáunk a haua-o. ~ 

szálag szélii feszíté ·ét tulajdonítva. a vélemén.,•hől kifolsó türréuyt úgy fejezi ki hogy a falsetheH csak a 
hosszfoszítés játszik szerepet. míg a mellhangual a hang.szálagok minden iranyhau ho~sznkhau e,., sze1-
tükben fe zitvélc Bámn1nto ·. hog)' ezen 'e1emény :ütahíuo. elfugaclii ra találhatott! A musc. yor. ellen
híhasa a feszítő-izmoknak. ha szabadon működik, a haugstálng megrövidül és ö zeráncosodik, miként 
fe-zithetné tehM azt? Egyultaláhan mi l)efolyá a lehetne n haug~z;ilag feszülé i állapotarn annak, ho~ 
a vele parallel fek'ö izom mellette ös. zehnzódik. A fe-.zíté fogalma Slerint a feszített hirg_rrn egvm 1stól 
elleukez8 irányhau eJtá,olodó Prök miiködnek. Yan-e bármely e eke1.v er8 i . a mely a hang -zálngok ~ze1ét 
tartva. azoknak szélti fe zíté ét lehetövé tenne? E fog~lomról h• kell tennünk. A hangkepzesuél e aki~ 

~) Physiologie ues )fensche n. 



ho zfo~zítéc: ,i:ir-.zik szi>repPt. , egyedül a hang--ziilagok ruganyos .;;zele képezi az eLö1l1eges bang~ziilii 
szervet. 

Az njabh ·dz ... g tlok uem tudják magokat emancipálni az elöclöktöl. mindegyik hnjfandó coru
plicált megoklá"t kE-n· ni. 

R o ·"ha e h 1
) 1mhét cgé. zhen ·~Jerke1 mifre kivonntiínak 1Phetne nevezni alkalma alakban. Ezen 

... zP-rzö ugyanoly mó<lon képzeli a haugok é<; h:mg-soroz.ttok képzé et, mint Merkel. e npán azon elövigyá
i:ittnl él, hogy a. houctanilag külön lH'lll választhato ré z]etek helyett ucce ·:...íve ~zámo abh es '7.amOsahb 
izomra tok ö-;szehuzóctis~it é e atlakoza. át a hang zülö szervhez fogadja el. a mi termé!'zetesen még 
keyf'-..ebb -.aló ·zinű eggel hir. 

B a t ta.i lle ~) ki orvos é · éneke '\"Olt, mon1lhab1ók kejeleg a hangkepzé. complicált képzeletében 
s a mu~c. voc. kül ·ő . a kánporc kUl. ö lapja é· kül ö széléhez fölfntu ro·tjalt, melyeknek egyéb céljuk uem 
lehet. mint a kánporcot hefel1· fordítani, az oldalfalat kiegyenebílem eg1tve elömozclítani a hnng~zala
gok ö.,.szetartbatá ··it öuálli) ·ít,iu, ' azon functiot tttlajdouítja nekik, hogy a fal ethen a mu:r. \'O\'.a.li ·
nak a baugszáln.gban rejlő tühbi, :::.ze1·i11te meglazult ré 'zéf, kifelt' vouva, létrehoíizák a hangré~ ezeu 
hangsornzatnalt megfelelő elliplilrns alakját. .d.zoukivül nagy ré:zt lula,iclouít nekik a. hang z;ílagok l'.élti 
l ·-..:ttte-:éhen i . mi a mellhauguak z.eriutr i létrehoi~in. 

~li t,eh1ít a mn t. vocnli' fnnetiója? Hogy iönt.'k ll'lrr a hangok. ' miben rejlik a feltüuö killöub
ég n két fÖhang.-orozat kiizötl ? 

Azt hi:-:zem le~'r'ilrigo. abh képet nyerünk. ha a bnng~zert a termé:.iet- é elettan követelmeuyl i 
--zerint ula11jából fölepítjük. 

A. t ermé zet a takaréko,;:.;;ág 1rno:y me~ tere. hanggal akarni felrnházni a.z embert, fel ha. ználtn e 
célra a tüdőt, vag\'ls inkább tt1. ;iltala. éleuyétöl megfosztott. el1Ja,z111Ht levegőt. Levegő lévén az anyag, 
a haug-,zeruek l'nv6hnngszeniek kellelt 1enuiP. Hogy to-ráhh:í a föcél: <t 1égzé e legyen akaclá.lyozTn, a 
ha11g~zerbe elh:íríthato uyelvkésziiléket alkalmazott . .Az ajkakat rendezhette volna lJe e ee1ra, tg\ azonban 
a hang a púk ö együtlrezgö Jé~oszlopának hifí:ny:íhan gyönge, a nyelv alhili tagolas hián) ábau pecli~ 

kif'ejPzéstelen lett volna. A . z:íjilreg nagyon níltozó tlime11siói11ál fogva magában véve mint púlc ö 
elégtelen 1ett volna, mint ilyenre .;;zli.kség volt a garatiirre is - a nyelveke~ tehát e mögé kellett alkal
mazui. A légvezetö csőnek gömhül~ ünek kellett lennie, hogy az szükség e etén lehető legnagyobb cava
l·itá ·c;;al büjou: ezen alnk pedig két nyelv allmlmazá ara vezet. :\fert ha egy nyelv alkalmaztatik Ílol, 

a11nak. hogy n1. adott ,·iszouyok között legho zabb legyen azaz legerö ebb hangot adha ~son, <L légc 'Ö 

teu•rclyén kellett :ittntuia. Hogy a tfülöböl jö"ö lég;\ramlat ereje re;Í '\'ezettessék, vele zem ben obturatort 
kellett volna alkalmazni. , okkal t'él zerübh teh~it. ha ezen obtlU'ator egy nuísik nyel-r. 

Ha ket uvek hizonyo., a le~nvomás fele fordított . zög alatt talalkozik, a hang . okkal könnye1J-
11t>11 ... iólal meg. 1Iegfelel ennf>k n hangszála.gok alakja. Hog) azonban a légnyomá · teljes ereje reéijok 

n~zettes.-ék, a. hangszála~ok inínynlnm, a szöget megtartva el kell 1ámtnia a légcső egé:z uyílasának. A 
nycíkhártya ezt telj<"•Íli n!.!yau. 1le a légnyomá.:;nak ellenállni képe~ nem volna. s egyáltaláhan a ~zám
tnlanswr ismételt. e' néha tcl emes légnyomá t hiirmily erös hál:tyaszen'.i. ké ·zülék sem lett volna képe· 
emberéleteu i-lt ellensulyozui - kilngn1t, elhasználtatott. volna; - ;iz elzáró anyagnak má ·részt a lég:t.és 
céljából elháríthatóuak is kell vén lennie az uem lehetett . em porc, sem csont, - izomnak kellett 
tehát lennie. 

'"' ezzel az egy hang tí hangsier ké~zen van. 1 [angja. maga.han véve gyöuge, s hatalmas erejét 
csak n p<itcső (a garat- ~ .-z:íjüreg) alka1mazkochi~a. és le'\"egöjéuek együttrezgé étöl nyeri 

Hogy a hang~7.er képe legyen különböző maga ·~~igú zenek léfrehozására, a fölötte rugauyu 
bnng zálagok mcgl«:>hetö~en complicált izomzat hatalmába vannak adva, mely feszültLi állapotukat vál
foztntva, változtatja a re1,gé ·ek számát - azaz a zen maga".lságát. 

A hang zála!!ok küli;nbeu oly ruganyo ·a.k, hog~· még reurles hosszüságukon tetemesen alól i:; 
tömfü\\lhetnek e rezgesképe. ek maradnak. 

) Physiologi1• lle. "'bmme '\YUrzlmrg. "tuher 1 tJll. 
l ~ournlle11 rech••rch~.: "'m· ln phonation. Pnris Victor ,:\fasson et filR 1 tii 
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Hogy a haug:-1.ála~ok 1·eigé„hP hoza. :ia.nak. ::.zük ége.;;, hog,r a tlidö le\ t>géijP. hizonvo' u \ omás 
alatt tóduljon a lé~e ·övön át a hangrésre. Hn itt. a ornscnlus vocnlis részéröl semmi ellcmíll1i-.rn uem 
talál is. jöhet létre hang. mint a ki~érletek a holt gégén bi7.ouyítják, még pedig fül "etlumg. Kt. t>l"1ethE111 

azonban termé. 1.ete:-;. hog~ nz eröuek egy része elfecqérlödik hel\ íele11 irányban - az obturntor 1•ngcdé
keny ége folytán. - 1mí ré zt ugyanezen okl>ól n hangszálagok kelleténél kijebh i n.vomnlunk. A kö
-vetkP.zé · az. horrr a létre.iütt fal c>thnug gyöngéhh, csengés-shegenyehh. zené.;:zc>tileg kevé hé ha. zmllhntó, 
mint a milyennek lennie kell. ha az izom itt i. tartja az egyen ul.vt n légn~ omás ellí'ne1>en .. így enne!, 
teljes ereje a zarnrtalan "'i zonvok közt levő hangrésre terelletik: Az utóhhit kell tehát Wrv„u~·Hl rlfogad.
nunk. annrinl i-. iukábh. mert a légnyomás a maga fal. Pthaugokrníl . okkal teteme.:;!'bh. hogy sem 
ellen ulyozá. a a kérdé e-: ponton elkerülhetö volna. Hang ulyoznom kell ki.iHinlJen. hog~· a musc. vorafü• 
működé ·ét a fol ·etheu. c--nki ezen ellen..;ul rnzásm ·v.orítkozónak Lartom. 

Bármih erő en fe~zit ük i a haugszálngokat a holt gégéu. azoknak szélei Pg~ z lto-.<1zu-.:iguk
ban érintkezé he nem jönnek. a hangré· kissé elliptiku. ma.racl, , a létrehozot.t hnug n fal se ~uroznf ba 
tartozik. Mihelyt azouhan a hang ziílagokra olilalnvomá ·t gyakoroh-n, utáuozzuk a lllnc;:c, 'oculii:: kirg\ e
nesedésig hala.dú a.c-tiójál; n hnngszálagok szélei egész hos. zú. ágnkhan érintkezéshe lépnek, e:; n hang n 
mellhangba e ·ap át. Kéfaégtrlen tehát. hogy a mellhang létrejöttéhez zükséges. hog) a wnsr. vorali 
teljesen actióha l?pjPn. míg a fal etnél e ak mintegy hi~ouro , különböző foluí tonust keJJ megbirtnnin. 

Tulajdoukepeni határ a mellhang é. fal et között nPm létezik. Ha a melllrnngra állít ni h haug
szálagokra a.z oldalnyomást laq .. ankint szünte~ük, a hangrés alakja keztl az elliptíknsba ;ltmcuni. s n 
hangba falsetjelleg >Pgyül. mely jelleg az elliptiku alak fejlöd?-ével minclinkábh előtérbe lép. 

Ennek me~felelöleg. ha mellhangot éneklő gégébe belenézünk, a hang zálagoknt egyeue:-eknek. 
ai oldalfalakat kieg, eneq«>clve é mereveknek látjuk - azaz: a tulajclonképeni feszítö izmokon kiviil tel
jes erövel mt1ködik. úgr a mu e. vocalis. mint az oldalfalak . egé !izomzata. , 'zük ég is vau rea, mert n 
lég ütja a légc öböl fölfelé a nyel"Veknek min<len két excnriója kiizött telje eu el lévén ziírm, a légnyo
máf' igen maga: fokot ér el. 

A fal etnél enged a mn. r. "Vocali~, a hangré~ elliphkussá válik. s ígr az elzái'.í. soha sem leheh i:n 
töke1etes, a légn:omií... em hághat ugyanoly maga fokra iucq tehát sziik~ég anu~·i ~cgétleszköur. -
az oldalfalak engednek és kör. zerüvé válnak. 

A mellhan~ é. fal et közötti jellegkülönhség oka eg) t>clül a hangrés alukjtí.uak különht.ir.elén 
alapszik. 

Halló idegeink a külvilág jelen~égei köziil e ak a mozg:ht képesek percipiálm. -·pPciaJic:i alkatuk
nál fogva eeyetlPu mozuulatot i-- e aki~ mint hangot érezhetnéuek. dtl az ökct elzáró ré zek ruganyo -
~ága miatt az egye' mozdulat i-- .;;zahályo iclöközökhPn j métlödik - rez<Yé .• é válik. nli1·e hoz:t.ájuk hat. 
Hog~· különhen az eJ..;liclle<Ye. en mozgo tárgyak mozgá--a által köz'\"etlenül hefol.vá. oltassnnak. az <·. ak 
ki~étele ·en történik. r ·akuem mindig a földszinén mindent hehurkoló lé~ az, mely maga.s foln1 rugunyns
'á!!ánál fog>a a mozgást reá,iok vc.'zetve. an·ól miuket értesít. 

A lég felferlezese előtt ezPn viszonyok ö ztön zerü érzet~re. ké ·öbli a lég tnlajclous:fgaiirnk tu1ln
m~inyos i ·meretére alapíttattak a fuvó hang~zerek. Az alapkülöuhség közöttük az: hogy miként hozntik 
általuk a lég re1:gé..ihe? l\Iinclezen hang.:;zereknél ruindenekeléHt áramlatba hozzuk azt. Ha "ien áramlat 
minden rezgé nél tclje"ell megszakíttatik. a lég a széle„öheu haogon16 eréjlm1:) nagvohh nyomá~ ahdt ~ill. a 
léget érö eg,ve. üté eknf'k sokkal határozottahbakuak. mintegy tisztáblmknak. caeleri~ parilms i>ri):;;ehlwk
nek kell lenniök - a hnug e eugésteljesehh, erősebb, mowlhah16k Japo ahlJ. 

Ha az áramlat folytono : a lég a szélcsöben hasonló eröknél kisebh nyouuí · alatt ~rn. az 
ütések lágyabbak. ca~teri' parihns gyöngébbek - a hang e engés- zegényehh. moutlbat111ík göruhölyítl1h . 

• ' ezzel elmondtam a mellhang é fal~et közötti jellegkiilönh érr magyarázatát. A mellbaugnál 
a hangré-: vonal lerü. az elzárás töke1etes. a lég tehat a légc.,.őben mint ._zélc öben uagyohh feszülés alatt 
áll. a hangré· minden rezgé .... uél elzáratik - a hanrr c- engöbb. erősehh. telje ebb. mintha lap.;zerú. ke
mény hullámok jönnének <lohhártyáinkra. 

A fabetuél a hangré elliptiku lé\'"én. az elzárá qoJiasem tökélete ·. a l~g zakndatlauul áramlik 
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ki. tehát a . zp}cqóhen nem j<ihet oly feszUJt ... éghe, a hull:imok minteg' ki ,·nnn lk héllelve - a hang 
l:ígyahb. c;-;eugP, ... - ... zegéuyel1h. g:\·iingt~bb. mrntha lágy gol~·6..,.zerii hnllamok érintenék dobh:írt.váiukat 

Beliizonyít>a. tal:ílom ezt követknö phy-;ikai ki. érlet által i~: 
Egy ~ cm. nyíhí 1í facsúre áh-ittem azou szöget, a mel,rhen a h.rng z.ilagok találkoinak. " a:>: 

u,i nyíl:í-.: mintlkét felét beraga zlottnm Yékonv falappal, a szögtől H-.-!1 mm.-nyit hagy"a e np:iu za
lJtulon. A fenthag\·ott nyílcí ... r.1 vékony kaut-.:uk-szalagokat ( n. 11. _ iroda:-:zalagokat -) fe.;;zítettem, meg 
y1edi!{ az "::..ryeulö fek>1~. célj:íli61 1így. hogy a nyíla" ea~·ik véa,~nél a hnlolilali ,zalaa tulhajlo vég€' födt~ 
a johliat, a tnlsó ,·égen pedicr megfonlíh'a. A tulha.iló végeket erö ... en leköt•e a e ö körül c..;arnrt fonni 
egít ·egé,e1. b1zto ítottam n lrnng~z·ilagok hPlrzetét. 

Az 1gy képezett gég,:n a mn-.cnlu \ocaJi, mint ohtnrntor miutleu körülménrek között nn1kcidik 
(a. falap) . .Az izom kiegyeui:> .... etlé. ét vagy ellankadá át mutató nj,iainkknl ntá11ozrnk. azoknak hi>gyeit kt=t 
olclalt a lmngszálngokuak al. ohturntoron f ek•Ö ré zére nyomrn. 

IJa most (nagyohh bizto~':íg ke1l\"éért tükör előtt) e1.eu gégébe. -.,zoro..,au egymá mellett fek,c'l 
liaug zálagok. - tehát vonal-.zerü hnugresuél. ak;ir piano, aluír forte helefuvunk. a mellhaugnéil leírt 
jelh~gii hangot hoznuk létre. 

Ha pe•lig mutató njjainkknl gyiingéd huzást alkalmaznnk kifelé. a hang piauohan tígr mint 
fortehan falsetjellegiivé válik. holott 'f>tnlllit'élP izommükörlés utánzata ucm '"áltozolt. eg,,•es eg.\·Pdül a 
liaugré:-1 alakia. (.\ mutatón.i.i huzií-.:a iwmun1köde:- utánzatának e ak aun~ ihau \ehetö. a nwnnyiheu a 
termé~zethen a m1i-.e. •ncnJiq e 11nzn1 :i" a hozza létre ugyanazon Pr•1dm ~nyt.) 

A fol-:et .... orozat m.1!,!n .... alib zennél kez1löclik. é ... maga ... ahhlliil v1•gzÖilik. mint a mellhang ... oroznt 
:. ennek ok.1 j, nr. elzár.í i kiilii11h ... égh1•u Ynu A legma•J'a ahb mellha.nghoz 1:rkez\e. az izomzatnak itinc· ... 
tühl1é elég ere.ic. h~gy a li>gmn~asahh fokra hágott légnvomá:-it i elJen ,nlvoz,a. a hangszálagokn.t mé~ 
tov:íhb fe"izit ·e, ha. azonba.11 a liaugot fal<;etre valto;datjnk. n t<ikcqeflen elzárá fol~·tán a léguyomá 
ahíhhszáll. s az cdclig .iltal:t igénybe vett izomerö a hangsz1ílagok to,áhhi fe.;z1té.:;ere fordítható. 

Yiszont hizon.r-os me1,rségig lehalaclrn a fal 'etbP.n, a hangré. tulságo tág le 7. • . euni>k foktán 
a lég1.é) izmok el\"eszítik a liíwpontot. a légre nem gyakorolhatunk elég erös nyomást. hogy a meglazult 
hnugszálngokat rczgésl,e hm~za. - míg ha ezek cgyma hoz . zoríttatnak (mellhang). a légnyomás i-.,ruét 
elég erös le ·z. ho,....y ruP~ neh:iny zen léhejöhes eu. 

Még nehány zót az emhl'ri hang legmélyehh zeneiröl: 
Ila a hang:-.z1ílaf1'oka.t a nyugalomban mutatott hosc;zfr ... ii~ukhau meghag V;t ille..,ztjük ös..;ze é ... 

rt!zgésbe hozznk. a lcgm1qJl'hlmél jórnl magasabb zi>u jö létre•. Jnuen lefP.]é a fe. zítö izomzat mint ol·rnu 
uetu mükii<lik Wlihé. s a mu..;c. \ocalis tnl nlyrn jutrn fokonkint rövitllti a hang .... zálagokat. mía vé!{r~ 
•1.ekn ·k rua;m,·o ·..;áaa kimPrill, s a hall'' \'éirét éri 0 • 0 .... 0 . 

Az izonnmikö1lés "\'fötgiih~ .... p folvtán ala zállt lé•„11romá-.: és a kimerülö l"U•tanyo::; ... áct kii•etkP.Z-o. - 0 .., . 0 

lében a lt·gmélyehh hangok cseugé -:iegc!uyek, ·" azért azokat szalmalrnrok hangj<ÍYal ha-.:onlítva ös-.,ze. 
németül „. trohlin:-;<;--sorozat néY nlatt cgye:c;ítet.ték. 

A >égereclm~nyt kiiYetkezi) pontokhan fogla.llia~juk ()..; ·ze: 
1. A mnsculns YOcalis rögzít •tL paizspon• mellP.tt a k.111porcot kiizépállásha \'ezeti. 
2. Ha a k1ínporc rijgzít ve van, a paizsporcot h:ítfPlé vonja é-.: a hangszálagot rö\'i1líti. 
3. A hangképzé,11él. miul a légnyomásnnk elleu ulyoz6ja minden haug .... orozathan múkiiclik. 
4. Telje ... kiegyenesedé.;énél a hnng-.zálagokat .·zorosan egymás mellé állítva. az elzár.íst ( mi111li.>n 

két excursio között) tükéletP sé teszi. ~jzen mechanismus mPllett c-.a.k mPllhnng jöhet létre. 
5. Ila ki uew egyt1 11e-;e<lve csupáu a légnyomás elleusuh ozá..,ára :-.zorítkozik. a hangrés elliptikus 

mnracl. ~elzárás nem, C'Htpán szük\il~ .... jó létre. EzP.u mechanismus c~upán fol~ethangot sz.ülhet. 
6. A mellbang é .... falset közti különh-:ég oka eU'yNliil ezen kliriilmt!nyekben rejlik. 
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. \ g·yo1nor kin10 ·á. «ínak é ,~n1a1noz«huinak jaTalatai. 
DR. Ru1'11 FrrnJ·.Nc-töl. 

}linthogy egy gyógye. zköz csak akkor hathat Ul1vfü~eu. hu azt ott allmlmazz;ík, a hol hel.YP vau. s 

minthogy eddig még <L gyomor kimosá nuak indicatioju. uinc:s 111eg<illapítva. szlik$égesnek híttam tigy a 
gyomor mo .. á .. ának. mint >i11amozá:-;ának javallatát fapa ztalntoin és melléki. mereteim nyom;ÍU felallílaui.. 

Hog,,· a •rsomor kimos<i~ának ja>allatait iu<l.okoh·a fehíllítha am. min<l.euek r.lött szUkségcsnek 
tartom az általam mosáshoz használni szokott folyadékoknak e 1ct és gyógytani 1.rnt;L ail kifPjtP,ui. 

:Jlo ·ásho:t. ha"zmilui szoktam n:let vag,1 >al:imel_, vize. oldatot. 
J. •Ízet hidegen mg~ melegen alkalmazom. Úgy a hitleg, mint a melt g YÍz alkalmaz<'Ís•Ímíl figyel

münket a YÍZ ph,v icai s hőfokának élettani hat<ÍS<ira kell ini11yítn.1rnnk. 
Ha n g,\ omorl1a. l11lleg víz a kellő mcnuyisegheu, azaz 0.3-töl, egész 0.1 literig öutdik, annak 

szövetében oJ,,· változ~i fog föllépni, mi a hideg behatásának eg,renes követ.kezmé11ye. -~ hi1leg hatnsa 
folytán a g,rnmor ·zövetei i.i-szehúzódnak, és perlig· oly l'okhau, <t mint köz,,etlenill vagy közYl:'tVf' vauuak 

a hideg hatás1i11ak kitéve. Így legeröselJhen a n.viíkhá1 tya mfrigyes rétege. s az ez <Lhitt. i'ek'"ő izowréteg 
(s t r a t n 111 m u e n 1 a re m u e o s u m) fog füszehúzótlnj. Ke>éshé húzódili: össze a közbülső kötsió
veti réreg ( t r a t a ne r' e a), míg az ez alatt fekvő izomrétegek. s a kiilsö hasháJ.·Lyai lnu·ok, vagy igC'n 
kP•eset. >ag~· épen ~emmit. Hogy a hidegnek a gyomorra rnló hatasiir lé1)ésről lépé re követhe-: ilk, cél
. zerü:nek látom a gyomor verkeriugé•ére a figyelmet különö eu fe!hfvni. 

llint a mellékelt <Íhráu. - mely egy belö•elt készítményemuek félig v<falatos n~jza ( 1 t:íhla) - lát
ható. a nag_rohh ecl~ny1:k a kiizhül."ő kötszöveti rét<'gben (s t r a t a 11 e r y e a) futnak; és }H:~ tlig1 hogy a gyomor 
mozgásai alatt vougiilásnak kitéve ne legyenek, hullámzatos alakbau. - Itten nem mulasithatmn el hnhis 
köszönetet mornlaui ~cheuthaner tamir úrnak. mint kinek sz1ves előzékeny ége és szaknvtitolt taucíc. ai 
lehetővé tették, hogy inlézelébe:n a gyomor kórszöveLi elv;tltozásait n"s~heu ecltljg, részben jövőben i 
meg.figyelhcssem. · - Ezen e<léu~·ek ágainak egyik e. oportjn a s t r a t nm m u s e n 1 a r P. m ne o ~nm o t 
átfúnan. a mirigyeket hálózza körül, míg má ik ki ·cbb <'soportja az ágaknak kifelé hajlik, s a kürkörüs 
izomréteg rostjaival egy 1rúnvban fut, minek fol)liíu a kellmeg nagy1tott hn.ráut met.,zeten, mint minőt 
ezen <ihra mntnt. a wredéuyek vörös pontok T"ngy kmt<t men<'lek a.lakj<íl>a.n láthatók. 

_\. hideg ltnbi'."a folytán, a mfrigyeket hehálozo véredények é · a köz.tük felny\lló 11 yirkut.ak ös ze
búzódnak. s még ezenkívül alapjukon, az ö szehlízótlott s l r a t u m m u s e u l ar e m ne o s u m által 
i.. leiizorittatnak. miknek folytáu a mirigyes réteg a lehető ·égig ver~zegényuyé lesz, · így \Így a kfrála z
tá ra, mint fölszfrá. ra egyiclőre alkalmatlanna válik. 

A hideg hatasa., habéÍr fokoza.to an gyöngülve, a s t r a t a ne r v e ár a, a kettő~ iwmrétegre, .; 
talán a hashárb ai reszre is kiterjeJ; cle a t r a t a 11 e r v e a :na k edényei sokkal nagyobbak. hog-y ·em a 
különben is csak közvet..ett lútle

0
0· összehúzó haMsát, a '\'astno·abhan áramló vér meleo·e s amrnk nyomá:-a 

0 0 • 

meg ne . emmisítené. Az izom, .- különösen a hasluírt~·aréreg edényei peclig uemc nk összr ucru hüzúdnak, 
Je elleukezö1eg olualhigo:-; 'érhőségnek kell, hogy legyenek színhelyévé, és pedig azért, lller! míg a s t r a
t a ne r v e a edényeinek Yél'éL a mll:igyes részben foLó edcinyagak a kellő mellllyiségbru fölvenni nem 
képesek; addig az izom és hashártyaréteg edényei csH.k a legközvctettebhen \"annak n hideg ö . zt>húzó hn
t.ásának kitéve. 

Ha. mo~t a gyomorhau lévii vizet abhól kiemeljiik, akkor a gyomor szövetei is más élö <izövetek 
mórlj<íra a visszahatási zakba lepnek, vagyis az elöbh össichlizoilott -:zöHtek elernyellnek. &\ ·zö"tetek 
ezen elernyeclLse <>gyenlepé t tart azok ös ·zehtizódottsúgának fok:íval. vagyis mentül jobhan <>sszehúzó
clott a hi<leg hatása alatt valnmel_r zö>et, annak meg ·züute,·el annál l"l'Ötlenebbi\l fog ellazulni. 

A. vi~ zahatúsi iclö znkba.n. a mirigye · rétegben literes Yérböség lép föl, s így minden mükfülé~e 
fokozott ere1J11ve V<ilik. .l s t r a t a ne r >e á 11 a k eclenyeiheu peclig, minthogy azok a vért könnyen 
ijnthetik, az eclPllJlhú; mirigyes réteg kitágult eclényeibe, a. vérnyomás alá~záll. ~IiuMn pedig a s t r a t a 
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n P r ,. e a. edényeihen a vérnyom i-.. cs·;kkent. mint.ln az L~om e..; ha"hártyn. edényeibeu, az Plóbbeui 
fokozott kitágulá-i folyt 111 a falak rnganyo. saga g~·a.rnpo lott, az izom é hn ... b:irtyarétegheu viszonylagos 
vé; ..;1cgénység fog be<íllani. 

A g ·omor :-;zÖ'retc>i1wk c•zt•11 vi~:-.zahabi i "lak·i rüYidehh mg,· ho•rzahb i:lö múl,a. a .;;zövcti•k 
rende~ z ongj~iuak ád helyet. Az iclö hossza. mely alutt ezen ,-i-c;znhabísi zak leza)ik, függ elöször a hi
<le•„ fokátt;l. ~ ui;ísotbzor az illet<i gyomor beidegzési erdyetöl. 

.Mintán a mérsékelt ellentéte-. '\'"Ísznnyok az :illati -.ziiv •teket eihik. a ayomor11,1k ll!:{Y iint.íplál
kn1.:í-.a. mint mükütlé e hideg vízzel v.110 küuociá által foknzhatú. Ha azonh:m a lehiitt><; ,.i,zou)·hg igen 
··rús, 1igv majd az. izmok giirc. ··, ii-.-..zehúzo<l<i a áltnl ki-..ért f:ijclahnak lépnek fül gyomor•rör" a.ak.1,1ban. 
maj1l pedig n m;Í~odik. a:r,a1. vi.· 1.ahat:í ... i itlii ·zakhan a nvakh.írt.dhan lép fol oly táphilkozií-.i za\ ar. mi 
annak lwveny vagy üliilt loho. uwghetegeck e'hez ve:r,et. \ z ;iltalam é·1.lelt félhHeny ::; illüll nyomorlo
ltoknnk töhh miut fe}p fölhcYiilt :íllapot!Jan raló igen hideg v1z i' ;Ís;írn lépett ful. 

A hideg yizet a g.romor kimos;\:..:íhoi -1 l R. hőfok mellett allrnlmnz.om. Hidegehbre egyiíltaljií11 
ninl'-ieu <11.iik. é•r, mert n YÍ:t. az 1íllati siiivl'tnel ,·obh mele!,!VPzetö lévén. m;ír ily hőfok melletti 1"r.lcnté-o • .......... . . 

k1•ny mPlPget képe. a grnmortól el rnnni. 
(~yomorbetcgeim11él a kórlani YislO l\ olrn:ll fogva, a kimosa,.,hoz t"iblLiör kellett a ,·iit~t mele

gt'n. mint hidcgt•n allrnlmawom. ] )e hís'>uk küzelehlH"öl. miként hat n g) omorr;t a meleg nz . . A melegnek 
phy-.frai hnbi:-.a az. hogy a tc~teket kit.ígíl,ia. Allati szüV'etek mérsékelt hú iíltal ,· \ló k1tá ríl.í-.. alatt ella
zulnak. .... így 11cléuyt>ik, - minthogy azoknak falai kcvé-.hlié le ... znck himogah·a a pctyhüdött l<üruyezö 
.... 1,i),·ett>ldc)l, - kitcignluak. miu<'k folyl:ín a véruyoma csiikkc11. a \éráraru mE'gla..;suclik. Ila a mér::-é
kt•lt mc·leg ezcu t~lettani hnt í ... át a gyomron fejti ki. úg~ a megküunyiilt nech·keriug ~. mely a köz\"P.tle11 
érintkezés alap,i:ín ttlln,rumúlaa ziutén a 11yákh:írtyar1~(po- jav.íru p-.ik. nemc;-;ak a netal íui vérkeri11-
~1~si alrnd:ílyok lekUz.th~. ~re cl 3u,riis, de ketlvezö a loho. t<'rmékd\: lelsz1vat<is;fra i : keth·ezö pe1lig azért. 
mert az 11dé11yekheu le,·ö vér nyom:í-..:inak cs6kkeuése. 111•111t,ak a n~ irhcjtek todhlii kiYámlorl í~át 
:íllítja lic. de mi11t azt górc. ün ,·izsg ílatok k~ts ,gtelcuné le:--zik. azoknak líjhól a V'érkeri11gé lw n1ló ft>l
,·éiclét i lehets<~ges ·1· t P zi. 

Ha a gyomorha öntött YÍ:t. a te ... t höfoká111íl tf>tcmPscn meleu·ehl,, akkor az. 1~p1•u 1íg\· mger" 
le ... ;-. a gromornak. miut a hideg VÍ:t.: de azzal a nagy külöuh ·éggel. hogr jtt az i<legiuger dacára már az 
t>\,(i itlö:;zaklnrn nagyfok1í vérhöség lép föl. mel.'· al ellnznlrís idejében csak fokozó lni fog. 

Míg a hi1kg víznek gyomorha ünté énél a dz physicai hal.t ·a at e1ettnnihoz képest elenyé ·zö 
ntl<lig a1. a meleg YÍZ hat í-..:ílliíl j1•lent~k 'HY tl-n:;ezö. A meleo· YÍ:t.nek ncmc ... ak :íltabíno. oldó haf<i::.a na•ryohh. 
1\P a hcilu é„ ny~ík ·e,itekhe i · nag\'ohh <:'r.:!lyl_rel képe..; hc=->l.Í\-·:írgani, miul a hideg YÍz. ruiuek folyt.ín azokat 
uagy m1~rtékbl:'ll lnegllnzzasztja. mt•nTe.pcs1.ti ~ez által a ll)"tíkot folyúl1há .. künnyeu l·lhivnlíthaló:;í tesl.i. 

:~ ti,z t vízen kiYiil a YÍZlll•k :--1íolrlata az. mit legcryakr.tbhan ha-..lmílok. mert a meleg ,·íz uyák
hiaítú Itatását iokoz<í<lni l:iltam, ha 1,enur 2-10°/,, kondias1ít oldottam fül. De tov;ibbií a konvhn (Í áttim-
~ . . 

lr.!-.i egyeutSrtéke. miuf t11<lj11k. meglclu•tcl ... eu n 1g_\·, s ígr a vér. mint keve-:e l1b jt tartalmaz1í foly.1dék. 
t il,h vizet ad n -..1íoltlatuak. mi 1t 11lt'llllJ"it ii abból feh ""z ' hogy n a vérkeringés kiinnyítésére zintéu 
kc1lvezu. azt hi 1.em 1lcmouslnll11om nem -..ziik é-!e ·; cle miutiín én ll l!mcsak a p) logastritis idiilt e ·etei
hen, (le a '"ér ·zeg.:uység folytan fc>ll1=pelt cmészte"i zaYaru:íl is. fényP. ·iker~q láttam a laugyo~ .... cílll<lattal 
Ynlú kimo ásnak, a1.t hi:-.Zűin , a :cíol1lat az em1~sz11yesejteknek :--ó aYképzii képes. égére is hefoly. 

_\. sóolctitou kírtil még gyakr lll ha zmílom a szénsan-al telttett vizel, vagr a szeu~aYa~ á"Yáuy
,·izeket a g,' omor kimos:í-:..íhoz. lJ ogy a szénsav a gyomor nyákhárLduak kellemes mger . azt miuduyájnu 
j1íl tncljnk. cle mint íu hat:íroznUau iuger. még pedig a uélki.il, hogy a meleg víz nltló hnt Í:-,:Í( 11 1uc1 l11i kéJI"' 
volna. at.t nem a meleg dz, <lt> a hi1leg inger~uek emelése lélj.tl,ól hiclegPn, a tiszta hilleg ví:1. helyet 
ha..;z11rilom 

Yegtt!re a légeu ·s n-a-. ezüstnek g,·,•nge oldata az. mit p<ír ... 1.or gyo uorfeka~· e-:et ;heu megki-.ér
ldll·m .. Miut;in nzonhau LehHtam, hog,r n gyomor azon giircsö:. fö, ... zelt1\1ó<l:í.;a, mi a h;irz:;ing knta. z 11e
Yezet.1~ ... Jre - kiilijnö ·en Pleiute - mindin· beiHl. f><T\' fekélye ... •rromnrra ke lvezíi 'Olta ... t'tn lehel. ~öt a:t. o e„ . =" 

vé~zet~.;;,é i..; nilhatik, n l't>kJlna<:: •r\·omrok mo ·ásáról ldettem. . o. 
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~lz eddig elöre hoc atottak alapján a gyomor kimosásáuak javalatát a kön>tkezt)kben állítom 
ö,..~ze. r~ hideg v1zzel vnló kimo~ás javalva. va11 a gyomor mindazon idült zavaraimll, melyeket, mint 
emé~ ztetlenséget zoktunk megnevezni, hol a gyomor működésének zavarn gyenge öntáplálkozá ·ou, 
s nem lobos tenuésietü folyamaton nyug zik. Ezeukíviil célszerűen használható még a, meggyógyult idült 
lmrutos lohok ntán. a szövetek ellentalló képe. ségének 11övelése céljából. Itt nyomó au kívánom 
kiemelni, hogy va1a.h<iuy~zor oly szernek oldatával A.karjuk a gyomrot kimo ui, melynek felszívódása 
nem kivánato , a hideg YÍZnek e1ettani hatá. árnil mondot.tak alarnán azt. mint hideg vízolclatot alkal
mazznk, mert igy a fPlszívódá c~aknem emmi, ruíg ha azt·meleg oldatban ulkalmauuk, a febl.ÍYÓ1.his 
tiHibé keve~bhé j lentekeuy le z. A hideg vizet a gJnmorlio1 c~nknem az utobó e eppig kihozha.tom. De 
a meleghöl miullig jelentéke11y meunyiseg fog hiá11yomi. 

Ha a ti. zta. hicleg viz helyett szén. avrnl telített \ 1z. rng) :-;zéu ·avas ásnin-' v1z ha zu.lltatik, a 
kdlö in0crert. :> e1 rP a vis:.zahata t már kevéshbé alac om· hilfok melletti elérhetni, s nzert er.t a hideu 
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vízzel való kimo-.ás javallatainak azon eseteiLeu a.iáulom, hol a. vér zecreny-ég vagy túlerzckenJ ség foly-
tán kellő hitkgsegii vizet nehezen tt'ir el a heteg. 

A hitlc g vízzel \aló kiruosásuál a gyomor- cs li~lgörcsök kikerülése végeLt, az el ·ü ii.lésekbcn 
állott vizet hasz.nalok, s esak ezután kezdek fokonkinl híivösebbre térui át. A kimo ashor. Hosenthal 
eszközét ha znal0m, nH>lylyel 1 1 ~-2 liter vizet vezetek <Ít a gyomron folyto110' ármnlmu. llu a kimof:1Ís 
alatt rngy után idege · tiiuetek. gyomol'l'epkellé • gön·~ stb. lépuek fel, a kimosá utan a beteggel l kort)' 
konyákot vag_\· kony:íku ·vizet 1tatok .. \z idüH g)omorlobmH a hi<leg nael való kimoséi t .1 hideg élettani 
hata ·anak alapján e1le11ja,·altnak t kintem. ;\liuekelötte a hideg vízzel való kimo~a tol hncsút >ennék. 
annak gyógytani enlek~ben ,...zük·ége ·nek tartom felt\intetui. mi különbség van a hiJeg vízzel való kimo-
a . ~- a hi<leg víz 1•gy zern íva n között. Ha ,·alaki i>g) adag hicleg rizet ruegi:-zik. az u. te tlöl a uyelé 
kezdetétől fogva, höt von magához. s 1~y fokonkiut csökkenő mértelrben fog meleget rnuni el a gyomor
rol, mindaddig. m1g a te:;t meleg égi fokát el nem érte. f cry a megfrott hiJ.eg víz egy dy i11gert ;i<l a gyo
mornak. melynek hnhí"a fokoukent csökkeu, s íg' a VJs'zuhu.tási idő tak be uem állhat. n\g~· aranytala
uul gyenge lesz .. ~ Hoseutbal-féle kimo ·éísmíl azon lnm a hideg dz n g,romrou folyturws :-.ug;írbnn. a szó 
telje~ ertelméheu csak atlintetik. ,.. így az niobó p1llnuatlrn11 i ép oly ioku hi1h•g v1z t'riuti a gyomrot, 
mint az elsőben. Euuek foJytan a gyomor a hidt•g vízzel való kimosns alatt eg) bell<·1:iéhen dltozatlan 
oly ingernek vnu kitéve. 11lf'l,r milllleu átmenet nélkül e~.\ szerre siakud meg, s 1gy teljes c1·él~ lye1 költi 
fel a viss:i:abatá t. mel ' 'is. zahatá nelkül a. hidrg n szövet.e kel c::;ak lehütui képes, míg munkakitar· 
tá ·ukat emelni nem . .A gvomorna.k hideg vízzel történt lnmo~~í ·a hatas tekiutetébeu ha onló a kiil. ő 
hi<leg TÍZ ke.tel<· hc:i:. míg a huleg víz ivá ·ának bat.1su oh ~Lll, Uliut egy oly fonlöé, mely csak az el ·ő 
pillanatlnw hideg. míg ké öbb a kellő fokokhau melegedő. A lri magát a w<leg ·dz inger~túl akm:i a 
e<lzetni. az hizou~ rira Pg\' il~ fönlöbe uem illne. 

Az egp•zerü meleg vfazel való kiwosást c,..uk a gyomorra nézve ideg<'nné V'alt ételmaradékok,. ;, 
a gyomorl a jutuU mt=rgek felhigít.i ára é · clbivolíbí ~íra, turLom kielégítőnek:; míg nz iilült lobos gy11-
morbajokmil inkábh a meleg súo1datot ajánlom. É pedig mirnlazon megbetegccle ek11él. hol az idült 
lobos fnlyumal l'sak a 11 ,\ ;íkhártyára te1:ied ki, 'agyi ' azou lnininlomnál, ruit idült gyornorhurutunk ue' e
zü.nk. a langyos :-.óolclatot, míg a, hol az idült lob ruélycl1h nHegrt• is kiterjed, rngyis a n\lócli itliilt g) omor
lolJoknál, éi; nz e11nek kfü elkeztéLeu fellépett gyomorc ·uki szükületckuél, nz ert)sEin wclrg ooldntot kell 
a legnlkalmasablmak tc-kintenew . . \ lang) os oldat alatt értem n 20- 2.J. H .. nlig tuelcg alatt u. 2ti 32 H. 
só vizet . 

.Jljut.fo a g_\ omor kimo a <iuak javalatait a moutlol takban felállítottam. még a gyomornak weg
zakított villamárannual \'aló kezelesét akarom kürillírui. 

A jól alkalmazott. megszak1tott villamiíntm legszewbetiluöbhen <t gyoruor iznrurétt•gcire hut. a 
menn) ibeu azokat, ruiut eljarásom kézzelfoghatóv;i le zi, z~ongos ös zehúzodá ·ba hozza. Hogy ezeu kfri.l l 
a villamáram, ugy az dnhipl:ilkoz~í.;;i, mmt az elv;íla ·:1.tasi id~gek miiköclé ·ét fokozni kepcs, ketséget nem 
zenved, de hogy az hogy és miként tiirténik, ni-ról ez idők .szerint közelebl1et moudani nem lehet. 

A meg ·zak1tolt villamaram az 1.iltal, hogJ tt g~ omor iiomrétegeit ös::.tehnzodtí ·ra ~ erkc11ti1 azolrnt 
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erejökben gyarapitnni fogjn .. s ig\ alkulmaziisa jatnlva vau mindazon •sr>t••klien, hol a gyomor izomen"!.i t•, 

a gyomor c-;nká részének -;zíikiileh• nélkiil hnu ·atlott; vngyis nz elsiidleges cryomortágulat kPzdfül.ö és 
kit'e,ilöcli.ift e'e!eibeu Minthogy azouhau nz erö·en ö ·s:1ehnzotlott izmok szl'tkségképen jelentékPuy válto
za,t fogunk a gyomor yerc•loszüisiíhan t>löillezni, a ll1P1111yilw11 a mirigyPs rétPg" .:s a s t r n 1 n n e r v P 11. 
ecléuyeiheu az izmok hatalmas ti:-;szelníz1ícl:í<:n alutt a vér tovnfolyása megakad, minthogy ugyunc:ak n;1, 

izmok Ö:-; zehilzóclá-.n folyt.ín ezen relegek kisehl1 térfogatra ·zonttatnak, mi :íltal az e<lényc·kben a v~r

fr-.ziilé' n m1·g-pukkarni,ig fokozható. a megszakított vil1an11íram alkalmaza. :inti} hizonyo. 6rn!oc::. :íg ;;;ziik
·ége sé ,·alik. Küliinhen kellemc•tleu ·égek kikerülése Yégett. elegt•111lö 'zcm c•l1jtt tarh111111k nzt, ho"y oly 
erP,iü rillamaramot. mi a ~yomrot az :irnmniH továhh tartó tler111é, i)s,zelnizódá'.'tba hozza, ne alkalmazzunk . 

. \ meu. znkítotL •illmu;!rnmol cllenjnrnltuak tt•kintPru, a gyomor ·sukó ré'zének sziikiilete foly
t:iu föllt•pett oly 1111Í'odlago..: ayomortiígulatnál. hol a loho: folyamat még le l!Pm zajlott. Ily · Pth"n azt 
a heteg ro~zul i.q tilri, wía 11 loh lefolyta után a mérsékelt Prejii mPg~znkHott ármn ah izmok zsn·o · 
elfajulásnak meggallá ·n. n•lj:íliól hnszuo-. lt'het. 

A meo· zakitott áramou kíviil piír.;zor az ;illancl<l :íramot, is haszuált:un, még pedig c•gy hndai 
fiatal 11<3 mch ·zeun. makac·, h:iny:ís1imil oly sikerrel. hogy a 111Í11yás. mi h1íunpokon át tartott. 6--.zori 
alkalmaza ra teljesen m~g,ziint. Ennek folytán n gyomor licidcgzé i hajaiuál a. .i<ivöhen . em fogok ké ·ni 
az ;i1lnndó iíram alkalmaz1ísnvnl. ~l<>gki--:érthetö11i>k inrtom még az :íllancló :iramot a csnkú rész loho~ 
zükület"inel. cle ez e,<•then tllhlw1 Y.irhatui a gyomornak 1•rö,en tUPl1•1r •Ízzel rnló kimo~;i ... tít.ól. ~ a ,zii

kiilt csnknnk erömiivi M•rít:í:.::ltcíl. 
A gyomor 'illamozá ... ~ít már 11

0 11 tant ajáulottn. de az Plj:ini tökélrtleu-:ége ' ha ... zuan•hetet
}1•11 ·é!!e fohtáu. nz ma!.{:lll.lk tért hó1lífnui nem rnlt k1~pe . A leS?nto} ... ó iclökheu pcrvmástól teli e 'P.Jl füu-
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~Ptlcniil J\u,,manl, Lenl11• Z11•m!'l:P1111cl, é c:-.ekéh qz<>mél.n•m voltunk azok. kik a g~~omor izomerc>jének 
ért ... 'két 'zt1mlnwé,e. a J{yomor fat·:Hli,tilá-.a köriil faradoztnnk. 

Dc hí,.;..;nk a'l. elj:ír.ísoknt e~yeuként: 1\\1 ... ...:manl 1 7!J. 1lec1•mheréhP11 ti•. zi k<izz1: rljárií..;iit, mi h:ír 
határozott halatlás. 1le még minclig i!!e11 ~ok hatranynpl hir. <> l'11y oly h~írz ing~:-.övet tol a már eWr • víz
ZP.l lllegtöltött gyomorha, melynt:>k végét egy fémgömb képrii. a mely giimhb1il fémhnzal fnt a C'-'Ö helst·
jén egé:...z aunak kiil o 11y1l;i,:íig. A huzal ezen ve~ehez kiiti a meg:zakított ~iram egyik ark1ít. míg a 
má iknt a hetP.g kezehe adja )Iiudaclilia, míg a lnrzsmgcsö ft~nwégr c ... ak helPmeriil a ayomorha öntött 
folyadékba. az áramnak az izomrétegre való hatás:H kifogásolni nem lehet. 1h• ha az a '"yomorfalához 
valahol hozz:íér. - mit el1«'111irze11i majcluem lehetetlen, - akkor túluyomólag-. ntgy e!{é-.zen j, az é.rint
kezé: po11tj1ín fot! a1. 1ir:un ;Ílh11tol11i, " nem a ~yomor eg1~'Z izomr.~tP.gére kitP1:je1lten. zoral az izom
ii,.; ... zel11ízúdri' partiali„ IP~z. mi ,-. g ·ógyelj:ír:í„uak cdja nem lehet. 

Z1t:m .... en é" Li·nlw clj:írá,n. melyet pár hóYal ezelött tettek közzé. e lwjon már ... egít. a meunyiben 
iik a wzeto -.odronyt nem egy a knt.1,z c<:uc•s1ít képezü fémgiimhl11·, dc a h:irz:->Íllgl·::Ö Urében elri;jtett szi,·ac...:
clarahba •ezetik. E :--zirnc..,darnli az iíltal. hogy a gyomorha iiutiitt folnuléktól megdagad, elöször a huzal
uak a csőben maraclá..;1ít hizto.,ítjn. mii ·ocL zor pedig a gvomor Jolyndt>ka és a hnznl kiizütt a Yillamáram ra 

11ezve összekötő hillnl zolgál. J~ljlir.í. uk a töhhil1e11 Kns.-maul P.1jar;i-.á ,·al telje:r.u megegyezik. ' í !.!;.· 
közös 1~ét hibájuk elösziir az. hogy \'eZPtöill mindketten ideg1>H anyngrn szorulnak, a fémh1íznlrn. min"k 
killönfcle megro111lá"'a a mfüét alatt is be.illha.t. de JO<Í"'o<l~7.or s föképcn az, hogy eljárásuk :iltal a gyo
mor ö~,zehüzóclá..,,it ki uem mutathatj:ik. így azt nem Pllenörízhetik. 

)Jinekelötte a :-ajiH elj:inísomat, mi a nfiezett bilHiknt uélkiilözi. körülménYe en leíruiím, annak 
Predeti:ége érdekében kidnom felemlítem. hogy én eljárá oma.t m:ir 1 "'i7. uynr<Íll, tPbat Kn .... .;maul elj:i 
rásának közzététele előtt egy félénel a N\iháno · Gyógyintézetlwu alkalmaztam, hog,\ azt m:í:féhh-i 
ala110 megfigyelé, é ... ha ·zualat után 1 7~l. januárjában a íiyógyá znthan kiizzétettem. tehát j,mét vagy 
t·gy félévr-el elöhh. mint Zic·m :'len és Leuh<>. 

Eljara:-.om a kovethzo: Egy (leciliterekre fokozott pál' litere:-. fivegedénr kaucsuk e ·ö :íltal van 
(is,zeki.itve a hárz-.inucsö,·cl. A h1ír1.. inac. öuek gyomorba tolá ... u után. az. iivegedenynek maga ha emelé e 
által a benne lHö 10°/„ sóol<lathól 4-G dec. liternyit a gyomorba öntiik, s most az üvegeden~ t a beteg 
mellett elhelyezett a. ztalra, vagy:~ magam :Htal con<Jtruált mo ·ú a ·z tnlnak za.ruyára helyezem: mire az. 
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eJény folyadéktükre Pgy ikba .iövén a gyomorban levő folyadék tükré\•el, za csakhamar ym1galomha 
jö; az üvegeclényht'll a folyadéknak nyugalomba jövetele tehát azt mutatja, hogy a gyomorban lerö víz 
felszíne ar. ü vegeuény folyadék:inak fel zínével 1rieg~·e111ítctte magát. Eljárá 'Om által ngyanis, n gyomrot 
és az liYegedéuyt a közlekNlö e övek törvénye ahí helyeztem, miután a hennök levő fol~·adék, a lmntsnk
csö és a hárzsingc öben. a levegő nyomása által fentartott fol~·adéko. zlo11 által közyet1en ö-·s~ekötte
té.., hen ~m. Ezek uMn a katodet az üvegedényb("n leTÖ j óvPzl'tő folyadékba m<írtom. míg nz anoc1et a 

gyomor te le felett a hasfalra ille ztem. Ez :íltul az áram 1t készülékből az ii""egecleny fol~·aMkába. innét 
a brnesnk é. héfrz ii1gc,.,öhen n lég nromása által fenfartott folyadékon :lt a gw1morlin11 helyt foglaló 

folyaclékba. innét a g,vomorfa1ának azou teriiletéu át. mely a folynclélrkal érinlke:t.ik. a ha falra ille~z
tctt anocleba. ismét a batteríriha megy vis~za . .Az áram behatása alatt a mily mértekh1'11 tt g\ omor n . ze
húzótlik. s a mily mérte1~hen folyaclékának fE'1~zínél fl:'le111el11i fogja.. ~pt>n oly mfrtfkhr.u fog a. külső 

ü~egctlényhen a folyadék fehzíue is emelkedni. Eljiirá~omnak el8nye teh:í! elö ''l.ilr nz, hogy v<>zetö 

közegiil uem idegen romlékon.v nn.vagot, df' magát a gyomorba öntött jó vezető folyadr1wt has1.uálom, 
másodf.:zor pedig az. hog_f a g~-omornak összehúz6dá"<ít nerucsa,k lúnnem kell, cle azl látnom is lc·hct. Ez 
uto1Jhi előnynek értékét c~ak akkor hecsülhetjü.k eléggé. ha meggondoljuk, hogy a villainára.murnl vnló 
öc:;szehl1zatá.-.ít a g,\ omornuk. csak akkor alkalmazlrntjnk cél ·zerüleg, ha az.on erélyröl meggyőződést Rze
i:ezhetiink. m elylye1 ml amely gyomor egy bizonyos crrjű Ti1lamáramra ö~szehúzódik. )lost pedig miuflk

elótte a gyomor V"illamozását a sznkülé előtt betegen végrehajtva bemutatuám. szahnc\ion megismer
tetnem az általam con. frnált g_vomormos6 a ztalt. mint mrlylyel úg_'' a gyomor mn ií·.:cít, mint annak 
ríllamozását kényelmesen. minden zeny. !\ minden segédlet nélkül elvégezbetni. \.z ide mellékelt ábra 
a ztalom pontos rnjza. (~. bíhla.) 

A r<'ndes magas ·1ígtí a. ztalou fontos a két a 7.tallnp. a lrnl el ö lál1 s a tartó o~zlop. 
l„ gy a felsö, mint az alsó a ztallap egrenlö mél vség és zélességben résr.aráu~ osau tígy V"an ki

vágva. hog,r- ahhn b:írmily tci·mete~ egyén, kényelroe:-.cn J,eléü1hes en. A bal első hibra. llgJ n felső. mint 

az al 6 asztallap alatt, Pgy-egy forgatható va gyűrli készülék van alkalmazva. A fel ö gyii.rilhül kifntó 
karkészii.lék Pgy moscltHál fölvételére szolgál, míg a't nlsóhól kiuyu1ó. egy töhh liternyi ilvegedényt Lnrl. 

A tart.ó oszlop. n fe1 ... ő a ztnllap hal száruyábo1 emelkedik fel egy méter magn.o:ságig, s a rnjla leY11 
horog a rncsás vagy villamozá·hoz ~zükséges vfata1•tó felfüggeszt". ére szol~ll1. 

Az asztal hnszuálati móc1ja a következő: A beteg. mineltelötte a mo. dó tálat fr!li·ehajtotta volna. 
a 1..-izágásba elhelyezett ·zékre iil1 a tálat üjból be. illeUHeg az öléhe lní.zza. a ~zájliúl net1liín kifol) ó 
nyál sth. fölvPtelére. Mo. t a folyadéklrn1 telt edén~-. a l;trtri oszlop horg.íra felfi:iggesúetik. hollllét a folya

dék n gmnmi és hár.Gsi11g-c!"Ö se~e1yézel a gyomorba vezettetik. Ha a. gyomor akár szivattyiiztatik, akár a 
Rosenthal vags· .A.dam kv eljárá a zerint mosatik. a belőle kiemelt víz gummicsö,·en, u már említelt alsó 
gyüriiuek fo1·hét k~pe1.Ö ih·egedénybe D vezettetik. Ha 11e<lig a gyomor yilJamozuudó. akkor kellő meu~ -
nyi égli folyadéknak a. gyomorba ömlé e után az . .J víztartó a fel. ő asztallap jobb szám.vára, mely helyet 
B-vel jeleltem meg. helyezendő. Ha peclig a nllalllOZ<Í <t lD<ÍT leírt módon eln~geztetett, akkol' az A 
edéuY. hogT fo1,rndék tükre a ~yomor alá ülyedjen. ~hogy így n fol.vm1ék.ot abból te\jese11 kiszivaUyüzza. 
az alsó a~ztallap johh szárnyára - mit C-vel jPgyzetl hel~4 mutat - tétetik. 

Ezenkívül n feJ..;ö lap Pge z <:zi>lességéhen egy hos~zú fiók fut a hár:c'>ingc..:iivek, lrnhi ·zok stb. 
tartác:ára. 

Végül azon hete g kórlöl'ténetét vag_t"ok hiítor röviden előa.clui, kin n gyom11runk villnmáraruurnl 
V<I1ó ö. z.ehuzalá. át le<:1zek hátor a t. szakülés f'lött hemntatni. Y. N. ~6 éve tiszfriselö eg_, 2 év elött 

kiállott s:·phili-- ntan. Liudewie éhe ment. honnét pár het.i tartózkoclá ntáu látogatóba níu<lult 
<1rlifeuherghe. hová az 1ít fáradalmaitól rendk:íviil felhevülten érkezett meg. Ily <lllapotban ivott ott 
meg e~' pohárnyi jéghicleg vizet. mitr5] rögtiin hevP.<:; gyomorlájdalmat kapott, mihez még az nap este 
erős láz járult. Ez iclőtöl fog~a több hétig fol,,~tonos láz. foh'tonos ~yomorf:íjá~ kínozla. n.nuyira. hogy 
Yégre álltúnyi ereje alig maradt. A láz megsziinte után teljes étHigvta1anság. gyakori hányás s fogainak 
állandó el-•á. ultsá!!a maradt vis za. Ez állapotot egy érnél továbh volt kénvte1en \'iseliii. dacára. hogy 
mint az elömuta.tott vényekhöl k:itüut. csaknem minclen kigondolható szerelé„ben ré,..zcsiilt. "Jlindössze 
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t\Jlllyi va'1tozá t arzett. hogy a bán á ok muul eredmén tclenebbek kt zdtek 11•11111, " m1•1lctt gvakor 1 

bön>gé e teltségi érz6 tetWk dllamlcSlaig mug kmo ubbtt állnpotnt. 1 i mujna olejdn lcerP ett 
fi 1 a beteg, a kö etkeza jelen álla11ottnl beteg erc'S "s mtreml11ierl\, cl urig~ on 1•Ja,zott, mi levetkllzé 
után még szelUbetl\nabbé ált; bllrezme aurgafekete, a conjunctiva lmlbi Hmtt!11 HBrgáit. felh ut erő 1•11 

kidomborodik, a rR zttájok ki zéle edtek, a kcildökgöcldr r. nkuem el 1mult, ~ aloHIÍl(O IJ1íll'.aha . mcg-
i ott víz locac auá R kimutatható a köldök alatt kougatri szinten u kiildllk lll • erc)uek mutatja a gyom-
rot. z egé z has puha ló zörpnrna tapintatú. zajban idUlt hurnt. ~ knt ltu az alsó met zófogakt.ól z 1-

m1tva 65 cmnyiro tolatható le a g omorba. Daganat a gyomron ehol ki nem mutatbato. \ Jep e mai 
ki é duzwltak. mindketta fel, a lep kianutatbatólag meg h itn' 1s tolt t' uko r„ z n~om l8rn 1•11. kt n . 
Panai za telje étvagytalansag, telteeg erzete, aUJan•ló fojdalom " pylor a re zt•u, n '~~ gyeu~e •·i.c nz t •, 
néha n akbánvás, a fogak ollamló elvásultsága Miml e tnuetek legkiállb &tiltlanahbak par or &val a1. 
evé után, zéke ren be. Ezek al lpjun t\ diagno isoau gyomortugnlat lett, ullllt g, omorloh folytáu, 1g 
a kezelé 9 10 .-o kon hasó olclRttal való kimoaa hol, u loho tllm t t 11 hnlt •vel (1,r11.cliul' hul &' 

etkezé re11dezé éhöl allott. Mar két hónapi kez~lé után " kurtl\netek tt>ljf' en m !( znnt k. llo t p •thg 
a kezele bevégeztével mn kapjn az utol ó v1llamozá t a t.nomor z nngja mny1ra t •ljt>s, hot(y, nuut 
megg azö<lni alkalmuk le z, abba a kut:asz csak 56 cmre t-0lhnto. t\ volt hPtf.g. nnnt n ti delt z1tkll)e 

látja, jelenleg te U> , virágzo kmezé u. 

' 
111 1 „1 1• • 1 t z 1 „ e t. 

Dn \ F.RZ(R-tc 1. 

Azon h) ev alatt, mely a IUB)(~ ar orvo ok t rm zetviz galuk ílu l 'l' • t 11 „ •lt nt )1 o tu)nlk ,_ 
zasa óta lefolJt.. fóváro uuk ol~ gyogyH\rtloH~I gnzclago lott, o. melyet l att n Zt'g) ült kartárs ur11k 
figyelmére érdeme nek tartvan, ürommel n1g' lom m •g ezen alkahn ,t, nmlön t1 1.t lt l\g feleuu t. o.z or
zág ö ze vidékercll itten ö ze eregelve ti ztelhetem , hogy ' ~l11r~ts1.1getró), mmt gyóg~ belv-

röl szoljak. 
Margitsziget hazai fUrd6iuk kozt u lt!g6n.talabh. Minthog) nzoubaw a reaule hazRi motl tol 

eltérve, nem lnss\1 tejlödé altal jott letre, hanem korszako es fé11ye11 1Jt•rt>lllleie altal már ke)etkezé e
nel az els6 rendü fnrdök köz helyezke<lett, fenállásaíuak el ö iclosztlkahan, rov1d ev alatt m•mt ak, hogy 
onzágszerte 1 merete e lön, és a hazai klfaonseg 1lhl zamo an lett lntogatl)tt. Je az elken~Pztet tt 
i~énytelje klilföld figyelmet is magar' vonta. 

margitszigeti g,og\'Íorrás keletkezé eröl csuk annnt tartok itt xllk ege nek meg m 1tt•111, 

hogy miután Z igmontly V1lmo a bU&lape ti geologicu vi zonvokbol kiautlulva, a Margi Xlbteten eg} t r
mészete melegforrus felfedeze ét uem~sak val6 zmúnek. de hiito nak nv1lvámtotta, a ziget feusege 
tnlajdonosa által a znks~ges munkálatok már 1 1; -ik evhen elrentleltettek, e a füra ug' anazou ev 

december 21. megin,httatoU. 
A rendelkeze emre nlló rovid idöre valu tekintetből, mell6zne1n kell a fürá érdeke résdt•teit, 

melyek Zsigmondy tanúi ágo müveben megtalálhatók, ezúttal e ak annyit emhtek meg, hog' a hóforrB! 
kitörése már a füras 5-ik havában, t i. május ho 18. meg is törrent . 

.A kútnak össze mély ége 62 3'. • z átfúrt r~teg orozata 1. 1 zap, 2. homok, 3. zilurd tályng, 
4. igen kemény mé zmárga. A 35 . ll fokú kifolyó víz mennyi ~ge 24 óm al11tt 0,000 akót te z ki. 

A víz maga tiszta, a forrás közelében erö kénkönenyezagu, mely "zugát 111.onbau a levegön csak
hamar elve zíti, ize a dús zénsav tartalom miatt kelleme en e ipö , é~ a f 1•rra uall eg~ z fömege tele van 

finom léggyöngyökkel. 
A hévviz fob állandó, é i metelt meré ek folytán az tap \„zt tlt ltott, hogy arra a valtozo idönek 

semmi befolyá a sincs. 
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A margit zigeti hévforrá Than Károly egyetemi tanár elemezé e szerint a következő alkatrésze
k et tartalmazza: 

Szénsavas mészen} 
Kénsavas mészeny 
C'hlor natrium 

zénsava magnesrnm 
Chlorkaünm 
Kova~ava nátrium 
'zénsava, nátrium 

, 'zéns. ma.ngan (vasnyomaival) 
Kén avas trontium 

zéusava lithium 
J óclkáli u lll 

Brómkálium 
1zabacl szénsav 

Félio- kötött 0 zénsav 
' zénelen·kéneu 0 0 

10.000 súlyrésiben 
Ca CO:~ 

Ca ·o, 
Na Cl 
Mg GOs 
KCl 
Nru iO 
.N" a_ ro;J 
Mn CO 

r ·o~ 

Li2 'OJ 
KJ 
KBr 
í10i 
co~ 
co . 

~·2585 

2·1087 
1 ·3794 
1 ·3041 
0•8267 
0•600 
o·3J56 
0·014-1 
0·0092 
o·oo-; 
0·0008 
0·0006 
;3·9 20 
1'8304 
0•0462 

s. z. 

~ 

Bgy polg. fo11tbn11. 
l ·7 3J 5 ~ze1ne r 

1'6195 ~ 
! •0594 
1·00l !l 
0·63.H'.I 
0· 1G l :'i 
0·2651 
0·01111 
o·oo7o 
Q·0060 
o·ooou 
0·0000 
3 •058~ 

l "40;)8 
0'0355 

Bórsav és illékony szervi savak nvomai . 

.dt. oldott alkatré~zek száma 

A vízben oldott lrgnemek térfogata: 

• · zabacl "Zénsav 
Fe1ig kötött qzen av 
'zénélegkéneg 

A forrcísból lcifejló légnemek (([kata : 

LélYenv 
0 

i 'zén"lav . 

.A dz fc1jszíl yr1. -= 1·0015 

A /
. ' 7 ~ ' '1 o,.,·a.„ wmr·1·se1íe : 

. 14"71 5~ s. z. . 11·:301:3 szemer . 

10.000 gramUlban 

:w1n·s köhcentimeter 
!128•5 

Egy po1g. foulb.m. 

6·18 köbhü•elyk 
2·8..W 

] 7 ·2 

1868-ik okt. 30-án 

l 
' '3·9•>' (i 
~, -- . 
:1-!·5 1 R . 

0·05~ 

70·46 téifogat 
29•54 

100·00 

1869-ilr 'Ze]lt l -én 
-13·33° e 
3J·72° R 

Jelen rövid i ·merteté ·em nem te1jeszkedhetik ezen alkatré' zek és gyógyhatá uk elméleti fejte
getésére. csak azt kivánom felemlíteni, hogy Than tauar veleménye sterint, a margit zigeti YÍZ az eleme
zésnek ezen eredméuyéne1, klUönösen annak állanc.16 kéntnrtalmánál és maga hömér'éké11é1 fogva, a 
kénes vizek közé orolandó. E zen osztály társai közül a margitszigeti víz szénélegkéneg tartalma által 
ttln.ik ki. 

Ezen vegyliletuek a . zervezetre való erélyes élet tani hattisát tekint1P, igen niló ·zíuii. hogy a 
forrás gyógyhatásában épen a szénélegkéueg csekelr mennyisége dacnrn. is iellemzö. e · hathulós tényező. 

Legyen sznha.d melle leg felemlíteni, hogy Than tanár volt az első. a ki 1813 -ik évben a zen
élegkéneg jelenletét elös1.ör a harkányi kénes vízben, azután a mnrg1t.:;zigeti hévforráshan !'elismerte, és 
tanulmányozta tüzetesen . . \z említett két forriísnál a kénkiiuen.r (Hrurotlúon) a .· zénélegkéuegböl fejlö
dilr.: Ezen homlási termeket illetőleg énlekes azon körülmény. hogy a margit zigeti forni-inal a kén_zag 
intensitá ra nézve gya~ran változik. a mit Than tanár ahhól hajlandó magyarázni, hog\ a szene1egkéneg 
bizonyos lehé zeti hehat<ísok alatt kénkönenynyé alaknl át, melr sokkal erősebb szaggal bír. és élénkeb
ben érezheti\, mint a kit6dn1~ gázokban tartalmazott. zc·nélegkénPg akkor. mdiön még fel uem bom lott. 
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Mint az elenwzt•:i m1it· l'l. ö tl•kinh·tre mutntju, a 1111u·git~í'.igPti forní. HuJ1•n (Bécs uwlh·tt) e 
~'l'renc:;én) Teplitz kéut'onásnihoz till legkiizeh•hh, a lUPnuyiheu minda11uyinkh1111 a e ckcly 111ennyi1:11~gü 

kttnvt•gyületek mellett R chlorvegyekkt•l szemhcn tiílnyomók u 8Zéu és kt:u ILVU::l t'i>ltl1·k, e nkhogy a lnuleui 
forr1ishau a nem ilhí ré Zl'k ös zegc kétszer, n kéutnrtal•Hll 1wdig uégy zer akkum, mint u 111rugi~:1.i

geti v1zuel. 

Mielött e helyen n murgit.<nigPti g~·6g~ to1·rá hntá„u kéMil telt !óiuj1ít tupn ztnlntaimrc)) zúh11•k 
l'Zt•k helye megítt.H~ ·e célj1ihól t•gé. i nyilt~1iggal kf•ll nlf'gjegyezucm, hogy 1L Margit ziget telje hetcg
forgalm1irn kiterjedö pontos statisl ik1ít :szerkeszt cni 1íltuliíhau lehetetlen, mert f'ltekiut\'c, hogy a ha:t.ni 
fiinlöven<légt>iuk a fürdészcti cli eipli111iho:1. itthon szoktatva 11iuc f'tll'k, uugy umtingc>n:;t k1~p1•z a ~lur
gitszigettn azon betegek sz1ímu, kik ·ujiit ol'\'O ·aik rendelete fol~·bíu a murgitszigeti gyr>gyforrá t t• nk 
i1írólag lm zuáljiik, és ennélfogva a szigeti reudelü orvo. -.al épt·ll lll'lll l:rintk1•Zfll•k. Má~otl zor a zigcti 
lnkók egy része is kirnujn mug1ít az észlelt::< alól rngy az 1iltal. hogy miuJl'll utasíMs ne1kiil :-aj1H J,..látá a 
·zerint haszniilja a renclelkt•zésére tlllú gJogyt" zközöket, rngy }Jt'Jig a föv:iros orvo. ni iíltal hitJa el mawit 
utu„ítá snl, é~ így a fürthl remlelö nrvns1iuak észlt•lé„1• al1i nz li~:-;ze hetcgekuck c~mk azon Wredéke kerl\l. 
n mely orvo~IL által e gyelle!ó!t•n ahoz utn~Ítt:itik. 

Ezen :iltnlános, é" uemcsnk n :\largitszigcteu ,;~zl<'ll1etö vi zonyok fölomlítésé\'cl nzt kiv1i11tat11 
kinmtntni, hogy tapnsztnlatom :szcri11t m•m te1:jetlhet ki 11:1. (.is:;zcs lwtegfoq(alomra . 

.Ezen e löl"gt" . tle tau 1wm t•gé-.zen feleslege~ megjegyzc„ck ut1ín w hrul leg) eu fitt :rni a mnruit
„zigeti ht~vvíz hahhínnk tár~ynlií ·1íra. 

:\liut miml1•11 melc•g víz, \\gy a kéfü• · vizek i„ kiil ö lm z111ílut111ll •rynr-.í~ják n ~zÍ\·mükijJé t. 

:-zaporítjiik a légi >. t, é ungy 1u(rtéklwn elörunz.Jítj1ík n mirigy"k. kiilii11ö~e11 petlig a hór mükötl~ ·ét: 
1·„ilJnpítólag hatunk az itlegrentlsz 'l'l'C. \Italnuo-. tapa ztnlat, hogy t>gy f:ira!'ztó lít. vagy 1whé1. munka 
ntiíu kimerült tet egy mell'~ tiinlli utau lt•lii<llil ~ a i.Zl'llt•mi mnköM ek •léukehbek le„zuek, ·&t meg a 
i::D omoruniköJé!'re i:s Lt•folyií„t ~yakol'ol. kúp1•s ótv:ígmt clciillézni. 

Ezen t>gyes tények hövehh tih•ttaui fejtt•get >,.. ~he ho • ... fitkozui ltnilkkel ,zl•lllhc•u fole legl :rnrk 
tartom. é" azokat t' aki::i azért "oroltnm föl. hogy annál rih·ich•bhen :lllítJm„snm fel a:t. Önök l•lütt 1ígyis j1.il 
i mert jnvalntokat. mely1•k n hévvíuk1wl 1íltalónosnn. kiilii11ii~e11 l'"•lig 11 k1·11t•s mel1•gvizekuél 1•l<ifnrtl11Jn lk . 

. .:\ margitszigeti hé\'vÍZ g~ og\ kczeté„i célb61 }rn ... zunltntik: 1. küböleg, miut für!.lü; :!. bcJ ... ül ·g: 
:3. a látcí1lnlv gözök, mint hPleliell•„ek. 

Jlint majtlnrm mi111len ke11P tiird1iu •1. úgy nz :íltalum a Margit zig„ten é ... zl ·lt kórnlnkok köt.t 
is. a ruelyl·k ellcu a gy1ígyforr1b hn :.mnltntott, az PbÖ hel~·en voltak: 

A. ~ÚZM h.íntnlom kiili>11ft>l1• alakjai (.~ k6rtnnll'U) ei. 
E bánt.almaknril ulknlnrnzutt k<'ZP)é tlllídj:H illt·t-Ol1•g ft-.l"mlít •m. hogy nz etltlig „zoklí,hnn ,·olt 

mnga!ó! höfoktí fiirdüket melliiztem. mi11tá11 nzt tnpn. ztnltam, hogy n '.!...,., :!9 H. höfokknl 11 1rya11nzon i1lö 
alatt c„ak nly ereclményf'khr.z jutottam, miut nzelött n :311. a2° foktí YÍZZPI: azon eetekhen, a hol mn• 
kncsahb izzndmá nyok magnsnlih Ju)fokot lrítszottak ja' alni, ott a magn;o;ahh höméf,..t:ket melc:.{ iszap alkal
mazása által. még peclig tl'lje~ „ikerrr.l pcítnltam. 

2. l\lá~odik sorhnn \"Oltak n c.;;ont. '-onth1írtyn. t!s kiilönhiizö iziileti h1ínt:almak. \ fnrtlü mind
ezen bántalmakuál hat:í„os1Mk hiznnyult. kiilönij„eu azon esetekben. melyek tranmnficn-. hehatá utiín 
tejlö<ltek. 

a. A köszvényheu i„ gyakran jöttek a fiirclök 11lkalmnz1bha, melp•k hnbís:lt 'snki a köSZ\'t'll)'e' 

h:íntalnm fejlödé~ének kndetén tapa. ztnltam. Kiiliinbcn ezen makac · h:íntnlom fiir1lé„zeti kezclésébeu 
füstílyt fektett~m az alcalicn :í,níny\"izek helsö ha znnlnbira, nagyohh mozgrí,.,tételre. és a kellö étrend 
:-:zigortí megtarbí 1íra. 

l. Ha9.uáltattuk a ritk1ihl1au elötortlnló idillt hörh.íntalmakhan. n \"i ... zketeg •'" a pikkelyt·~ sömör 
m•háuy t eteihen, a mcl) ekheu lénn•gr·s euyhühr állt bl•. killih1ö„e11 (lft, u hol n meleg víz a hür lt·luimlá-



_át elösLg1lÖ haliisou kivill, ml'g a kén sajátlagos habí. a is jelentékeny szerepet jatszik. g tekiuletbe>u 
azonban a zigc·t gn5g~ lorní a sem :--uimítha.t ol~ -.íkPrre, lillnt a tudománynak épeu PZen irán.1bn11 igP11 
hata os el_i•irnsa, a ruPl\. m1ucl biztos:sagra. mind gyor~asági·n nézve a kéne fürdőket ieliilmtílja. 

5. A ti~ ztelt knrlar:-:ak figyelmére külii11fo~cn még érclt mesuPk tahilom megetlllíteui, hogy a mar
g1t:-:zigeti höforrá '. - a rui mnjtluem tanc•lleue nek linngúk - az apoplecticu · hüclé ·ck zámo ~· ·etébt>n 
.iótcko1rr hat.is ·ul volt: a ja\ ulást ezen e ·etekbt n alig leheb11> m:í. kép .~rtelmezni, miut tíuy, hogy a für
tlök bata~n. által a keriurré:--i ·d zonyok Plénldté. e. 's falán az iz:r.auások .dla! n. föl Zlvó<l.í hath.ttú rámo
<ratast uyerL Eu•n P. etekheu a leg11agyohl1 óvalo::;s<íggal hasz1i':ílt . .:. :!.7 1:. fokra lehiiU.itt fürclök e aki. 
rende ·zfr- es ~.\ omormiíküde~nd alk.1hna1.laltak. czeu óvatos 1íg ZÍ!{or1í meglurb «t mellett, egyetlen 
t-'gy ~::-etbeu ·em tapn ztallall1 ujah h roliamot. 

ö. Ila .,,uáltattak a fünlők a kimerült itlf'11Tendszer tevt>keny tgt'11ek elé11kíti:sére. ott. hol magok 
az i<legsejlek léuyc e kóro. t>lv.íltoz.1~t uern -.z.{•11vedtek. 1í e. aki az i1legek 1uukö1lési kc1 e ... sége -rolt 
e ·ökke1ne. 

Ott. a hol a lol1os folyamatok m :g fejlü<lli fokC1n numak. é. az izgat.í .dtal 11ja J,h izz.atlmam 1.1k
tul lehet tartaui. a hév,·íz husrnalata lrnt.írozoltan c•lleDjavah·a rnuuak. 

_\ h~nizek helsű hnszn<ilata i..; ngyimazo11 ja valatoko11 alap..;zik. miut azt fenel1h a kill..;Ö alkal
m11zá-.nál eliia1ltam: fokozza az élctmükijtlé. ekct, gynr-.ít.:a uz auyagtorgahuat, által:íhun alkalmazzuk 
a ll}'itkh1frtyák idült h11rntjiínúl 1 hol a mc•}P.g víz11ck gyengéd izgató ereje \:slllapítólag hat a nyiikluír y.1 k 
kórosan iu~eriílt ejijl'ire. l'lömoz1lítja a u.\íikh:irty:ílian történt lol,tenmh1yek kfr,\hn~bísát. p- az elfajult 
lllÍrigyekbeu i't.i bíplálkoz:ísi vi ... zou~okat i1l1~z elii: r>z1•11 t!lett;mi eh--cknel fo~rn. a margit~zi<tt.!ti hérnz 
ha ·mriltatott lH?l iilf'g: 

l. a protel1sszerü hantabunk ... okfde „gein ·1. 1111•! ·ek ha i ~érhci l~rrre " pm1gc'i,okra .-iht>
tök vissza. 

2. Az itliilt !4Y011llll'- és hélhnl'lltlHÍI. hnl a HH~leg hat:i.30ll kíviil u k ;UP:. nzeknek tt ~:D omorhu 
.1utá H után képzötlült k1;11e:. sók hat}tsn t'ol.Yt:íu él1;11kí>l1b l1élmoz~;Í ok :illaunk dö. ?\Iakac-.uhb (' ... ptekn •J. 
kiilöuüsen~ a. hol -,z1~rek{•dé-.ckre Yolt hajlundós,í~. igPn j1) 1•rt·llml·nyt faltam a hc\'YÍz: carl-.l1n1li -:ó\•ali 
vegyíté. e nltín~ nwg l'l'llig 1így. a miut újahh idöheu aí'.t Xemetor. z:igbnu külünii elő zeretettel Lm't.IHilni 
-.zokták. fel liter ~í;i;hen l t•vükamllnyi ~.ít té\·P. 1~:- ull nt·~~ r.- zlP.tben 10 percnvi i1liik.'.iz(h1 kéut h.1-.znáhii. 

3. Jge11 kP.lkezü er1•1lményuyel haszmíltatott a margit"t.i~eti hcmz helsöleg nz itliilt húlyag

h u rn tiuil. 

K~t köriilméu: nt·l t'ogrn. t. i. szerent:s1~, \'e!.{ralknbt é-- -~en knh"·~ö höf'oka miatt. a fnrni.;; g1';z

l>eleh1>llt sekre igr>n alknlma-. a~. idi.ilt ~nrn.t-. gl'gl'- l! lé<rc öhnnnokmíl. 
l\UlUlhis uyonrntékknl említem fel a ford.- f•ien sajlit 1g.ít. mert az: c•thlig nem r~:-.le"illl a IÍ«7-

telt urrosi közö11. ég méllanyhí nhan, a minek okn vu]ó ·zü11'.ileog nhban rejlik, hogy a ~1ar.1.ót zi,„d, kcllóC'n 
here11clezetl iuhalationalis k1~::,;zletekkPl lll'lll reu1lt•lkezik. ( 'l'l,zedh•n 1 ótolja e hiányt t·~~ f'lÖre <1 ki-. ím
e 'arnok, mcl,\ l'P e céll ól letL bek1•rífrP. 1~ hclyi..;i·glll'n vnlci hnzamo ·h tartózkoJa._, mely idü alatt n ze11-

P}egkl'neg r.s a \ 1zgöz il'rmészPte tlton jnluak a légntnkhn. tükélete en ptitolja .1 rnns filnlökl1~n hiiliiu „ 
céh·a hereutlez<·tt. klilöuüseu a p~rt·enen i gyogyhcl,rek~n nuu) ira kelh·clt galéric · 1lf'-> lnpcnrs-1. \ sznl1::hl 
l1•o·ze - erT' LL·kiutPthen lrnl:írozott elöuvm el hír, a meuuviheu .tltn.la az ohhílu00· é- lwvonóla!! hnfo 'fagijz o e. • . . " 

a légntakkul t"•akngJall ld:izvetle11ül ériulkez :,lit• jön. iu1g a llll"terkdl purin :ttok .ill.11 permetezett víz-
~Öz relllleseu 1mír n :-.z:íjürhen ler. ap1_ídik, ~s a légző zervekn· hat:L· uelkül mnrad. Ezen cljar.1som _ió 
hatn <it h:il'Om esetben, miuchtllll! 1. zot· klilt'Cil1h l1etegelrnél. volt nllrnlnuun é:-zlelni. kik iJiilt szemc:-é8 
~arntloh mintl p1íri ·i orrn:ok által a margit 1.igf'ti t\1rd!iht• nt:isíttntink; :1 fünlé:zdi 1llsciplinri1 rueo-
-.zokva ez<>n kUlföhli bcle1telrnél könudi volt az nlkalmnzotl aró0rryelj1ir<ist L'S u1111ak lt•folv<isit llenürizni. 

' 0 J ..., • ' • 

ész1e1ui. ÖrömmPl con:-<tabílt::nu 111iml u három es >then a sikert. 
l gy hí.l:-izik kl\lö11 hen, hogy a közöUSl'g uug~ hiznlornmnl vi eltd il, ;1 "7.igct t'o1-rasgö1.eihe-z, t? 
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azok ha. znát mindegy ö,.;ztiln zi>r1ilt>g ejti, mely fl'lteYésr<· azon ki:irUlmt~nyl1131 inclnlok ki. hug~· gyakrnn 
fordnluak a forrií ki>riil olyanok, kik a legcomicn. a hh módon ivurkothrnk anuak kigiiztllgéseit haszuukra 
fordítani. az egyik helégzé:'I. el i.;; het;ri. a m:íí'ik a sMíj:ít iihlinti. 11 harmadik v1=gre valóságo. equilihristi
cn. helyzethen arra törek. zik. hog~· n ,·ízgc'lziiket a ki\lfülj;írat ha juttassa. ~lindezt ·rnló~zínüleg aj:it h~
látá nk 1::zeri11 t mincleu orvo. i n tnsÍtlÍí' nélkü 1 teszik. 

~Iieli'itt elöadá.;;omat hefe,ie:t.111=m. ki kell emel11em a .Margit zigt•tn~k. miut climntien..; hPlynek is, 
kiilöuii~cn a fŐ\':Íro Ta nézve nagy horden•jü fonto:-siig·:ít. Tiitlö- és szívl11íutalmakha11 -.ínl1itlöknél. kimt>
rítü kórfolyamatok - typhn"' - utáni recouvalP:-t'eufoíhan a szigP-ti leYegö feltiiuö üch-fos hahi t gyakorol. 

~hír a :-;ziget megnyit:isa ota a lakhPlyek jelente'ken~· ré~zt> mi1ule11 évhcn a fÖ'ráros lako-.:-;ága 
.iltal lett igényhc véve. mnt n .Mnrgit ... zi~c>tet iiclülö helynek tekintn•, eg1=sz c:-;ahídok vér:.;zt>géuy gyerme
k1>ikkel költc:iznek ki. hogy mcg,zahadulja11nk a föyáro5 tikknszM Illl'lcgétöl é porral telt lHt>g13jútöl. 

Hogy mily kitUniik kiiliinhen i a szigeten az általiinos egé·z~1:gi viszonyok. sz11hnd legyen nzt 
megemlíteni. l1og~- a !'lzig11 tnf'k, mint gyúg~ hc!Jnek fcuu;íll;í..;a tlta. dac:íra a födros~al Yal1i folytouo~ 

érintkezésnek. ... ohn himlij rngy nuís heveny kiiteg é:'l cliphteritis a jPlP11t1~keny sdmmal lakó gyermekek 
közt. mint .i~irvány nem mutatl,ozott. é=- azon foutQ:-: kiiriilmé11y. hog,· midőn 1 7:3. éV"ht>u a Duna mind
két partján. küliinö ... e11 0-Bndán n sziget közvetlen szom~zé1l,ng:íhan a cholera 11agy mértéklJcm ..,.zedt11 
11hlozntait. a szigeten cg)ctlenegy e„l•t „cm fordult P]Ü. Mindet. c.-alhatntlauul az f'mlített ke1kezö ei.ré .... z
"'é1,i yj,zo1wok nw1lr>tt tamí,ko1lik. e . 

Y ~gül kiHelec::..:ég„mnek tartom nwn tévhitP.t, a melyd a )far0t.-zi~etcn állítólag fejlödü mocsár-
1.!l'rj tekintetben tö lil1 oldalon. üt az on-o..;i kiiziinstiguél i folmerü l 11 i tapasztaltam. nem melle:sleg. hanPm 
l'g1>~ze11 hitele> adatok nlapjáu ,~10,zlut11i. 

Ha :-zoro ... an a sziget hcl)'YÍ~zunyaihoz ragaszkodnnk. é:- zámha\e:-z'zlik. hogy a ,.;zigetet folyó
víz környezi. é"' hogy pnng11..;ra 11 vízn11k s1>hol ~ÜlC'" alkalma. mert a uyugat olclali mélyedések lijnhb idö
li1.>11 az ;írvíz ntán ren!!e~•t mc1111Yisé1

0"h<>u li<ítramaraclt hnmokkal kitültf!ttck. toY~ihh:í. hogy a hndai 
~ e • • 

h('O'\·ek felől iaeu 1;léuk le!!iir.nnlntnak van kitéve. tÍ!!\. m;ír Plméletileg -.cm tii11ik >alószíuünck. 110
0
„,,. a o . 0 ~ ...,. ~ • 

sziget kiiZcf.!észségéröl fi.ilm11riilt aggiíl~·ok alaposak volu:ínak. .Miuclcz érrl1Pz c..:atlakozik azon tagadhatat-
lan. statistiee is kimutatható tény. hogy a szigetnek :ill.rn1hí Iako,ai. ,~„ mintegy l :;11 fön• IDPUÖ uap zií
mosai k<izt a Vlíli<íláz C',nk ritkfo. é-. ,zórv:iu~·osm1 mutatkM.ik. 

J,,t~ll\ te11•11 •rtekezé,..~mnck vé!!é111..•z értem. lh.• i)uiiku"k. ti ... ztPlt karhí1" 1k. kik .::zín:•1::ek WJltak e • ~ 

n1.t fiuvPlemre méltatni. tudom, uehezte]f~ ·ét vonnám ma0cramra. h .1 ez i;;mcrtetést beft>jezném n nélkül, e. • 
hocT\' n ~(aru·itst.i•rc>tllf'k, mint 

0
1ry150"rl1cln1ek, az iiclülés e lii'íJ'kcrtJ'ének. tÖ\":fro,nnk e:t. egvik le0"11ag,·ohb 

o. o e · · ~· ~· 

dí„zt• és 1·ke ·ségén(>k elötercmWjérül. auuak fcno;;ége' tnlajdono ií:ról .Tóz,,•f föhereegröl - szóltam légyen. 
Xincs Üuök l,ii:t.t, uraim. e~y sem. ki ne gyönynrkiicll.itt volna miir a .Margit 1.i!.!'ct für1löhá1.áu 1k 

c11uceptiújiin<il tí~)„ mint 11cmc~ . tylszerü kivitelénél fogrn cg_riránt megragadó sz·~p 1~piiletéhc11, ki ne 
tudná ho'"· a fen .... é•tes t nla1'tlono .. J 1faspf föh1•rceg, c.;ak hog-r na!!\ :1.críit teremt--en. uem vrfrt t hatiírt az 

• 5.1 0 • ~ ~~ ~-· 

építész tern~uek. 
A tisztelt karbír.;;ak isrnr.rik a :sziget gazdag fforáját, tudják. hogy a tnilom:íuy emliere. hogy a 

. zenvedélye..; hotanicu.-.. n ritknsti~oklmn gyönyörkü<lö kielégít.~st, g,·iinyürt tahll a szigPt ligt.>teil1t•n. vir.1g

c ... oportniban é ih·egházaihau. 
De míg a tuclomrí:ny emhere fcltal:llja itt a ritka erdei fák gaz1lagságát. é. mcghono:ított kerti 

tlí~zfák, melyek közül c..;ak pél(l:íul a Wellingtonen gigante:ít, .Madnra nuran„iac<ít. Lyriodon<lron h1lipi· 
ferát említem fel. a<ldig a természet f'gyszerit harátja. a csak a szép nr:Í<i~züuyt>g1•khe11 gyi>nyörk<hlö nagy 
közi)n..,ég is elraga<ltabí .... al szeml1~lheti a kerti mtivé ·zet alkot:í ait. és 11 nl'dve' éghajlatok p:izsitjával 
vetekedő ii<le fü~1.1)n'\"'eO'ét azon szi•rt tnek. ho>a lllt>nekiil a Hákos nn~g- miudi0r, :-;zahadon röpülü homok1' a. 

• 0 0 • 

elöl a tö,·.íro uak tiszta lHcg-öt keresü lako~a. 



É látnt, hogy ezeu páz~it, melynek smaragd színe nem fakul el a legforr6bb nyárhau em. eg; 
állandó mnnkástelep folytonos gondozá ának tárgya, bizonyosan álchíssal gondol a sziget fon éges tulaj 
donosára, ki azok részére, kiket az életgond, a kötelesség, a hivatn a fővároshoz köt le, a tikka ztó évszak 
alatt is, egy kis édent teremtett a Duna közepén, egy oly oazist, melyet ép ügy uevezhetni el Budapest 
tüdejének, mint London square-jeit és parkjait nevezték el London tüdeinek . 

.Azonban a fensége tulajdonos maga i a tndomány embere, lelkes bará~;a a terwész.etnek; gaz
dag érze1rkel bír minden iránt, a mi zép1 a Margit ziget term~szeti szépségeinek förnclhallan gondozása 
a dús beruházások a fen éges tu1njdono ~ e tulajdonaiban i. találják fel indokukat. 

A mi. uraim, áldozalképességé1·e a nagyszerli ég tigmáiát nyomja, a mi a tetlet erdemrué emeli, 
az. maim. azon elszántság, azaz erös akarnt, az a megtörhellen bátor ág, melyl) el ö C'lfogaclta a küzdé t 
a hatalmas Dnnaval, azon meg nem fékezett erövel, mel) én·öl évre egy-egy ré. zét uyeli el a szép sziget
nek, a Duna <írjaival, mel.r, mmtLa hatalmát kivánn:í ci'rcztetni a merészszel, ki az ösz lsler ro11111ohí kar
jaitól meg akarná menteni a/, ember gyönyörűségére a ll!a1·gitszigetet, mind h.--isebb térrf szoríb a n maga. 

rultura ez egyik székhelyét. 

A sziget, uraim ily nagy harc színtere. 

Em1e1reznek Önök az 1876. évi áradásra. midön a Duua romboló hullámaival elönte a i\Iai·gitsó
getet is. Tudják, hogy mennyit rontott itt, hány évi szorgalom ml\vét borítti el akkor a Duna; halmok, 
dombok keletkeztek a folvam iszapjából a sziget termékeny részén; és azon év nyarán már ismét virult 
a ~ziget, a homokmezökön i mét a vixág, a páz it foglalta. el helyét. 

A DUlla el tudta borítani a -zigetet, de nem hírta megtörni a sziget urának harcerejét. áldozat
készségét. hogJ a szigetben is, melynek megmeuté.·ere, a fövái\l ' ércleke1Jen a tulajdona~ erö - akaratával. 
hiszem. egye Ului f-..g az állam gondo kodása i , hogy mondom, a szigetben is József föherC'eg érderndüs 
e1etének egy oly aere perennin · monumentuma mamdjon, miut maradt a ruoJern Untlape..;then azon 
nagy nádornak. kmek hozzá méltó fia. az áldott emlékű atya }íltn.l újjáalkotott föv<íro nak eg~ ik leg11rt
gyobb ékességét teremté meg - a mai Margitszigetet. 

X\'l. 

Közleinéuy a , Victoria nevii budai )lag·ueshun-forr•1~ró1. 
Dr. LC1w !'4nn 1::1 -töl 

Azon mü, melyet Budapest föniro - idei uug.vg.''ülésünkuek emlekül ajánlott fel, Budapest e 
környe1re kimerítö természetrajzi. orvosi é ltölmivelödesi leíráscit ta.rtalmazván 1 a nagylúrü h u da i 
kese r ü vizek r ö 1 i · megemlékezik. Az ide r-onatkozó fejezet, mel.v a nevezett mű 2. kötetéheu foglal
tatik, é- melyben fövárosunk hévvizei és fürdői is lárgyaHatnak, k' a y i\I ó r igazgató tauar nr illeték<' 
tollából eredt. 

•'a y m· a keseríi vizek i mertetését azon megjegyhéssel zá1ja be, hogy a hu<lai keserii YÍzkntakunk 
zárna változik; a használatban volt egyik másik kutat abba hagyják, ellenbeu folyton új kutakat <Í nnk. 

Egy ilyen új fords, mely az igar.gató tanár th- ismertetésében meg nem emlí~tetik, ép ezen okhól képe1.i 
mai közleményem tárgyát. Közleményemet rövidre .·zabom, miután egy beható tanulmányt, nemcsak a 
_Victor1a'" neíÜ lí.j forrásról, melyre n t. szakgytilé.:; figyelmét ma fellúvom. hanem a lmclai ke erü
•izeböl egyáltalán, magamnak ruá alkalomra feutartok. 

A t. szakgyülé előtt ismeretes. hogy Bucla1)est ke erű rizPÍ a K e 1 e n f ö l 11 n e k neYezett lmílai 
nagy síkságon vannak. és e síkqéig harom külön iilló területén találhatók. Az egyik c~oport a L ~i gy m ;i
n y o " o n fekszik, és a. l\I a t t o ni és \Y itt e nrak által egye. ített fonásokat tartalmazza. A má odik 
c~oport n Lágymányost61 clélnyugotra az ö r mer. ö 1 i'kou fekc:izik; itt vannak a TI un y a cl y L á z 1 ó. 
Rákóczy és Fereucz J óz . ef-forní ok: ugrnuitt. e ' tknak minteg.r központj~l.n. Ya11 a _Yictoria -
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1orrií „ i . _\ harmadik c„op1)rt .1 l > o L o !.! ó alarti lapály ban ft'k-.1.ik. e - :-- a 1 e lt u t' r .A u '1 i· a :
iorr.í ... ai t ÍO:.!laljn wagáhan. melyek a H n n.) ad .r .János kli:li) né' alatt hozatm\k ,-il:íg zerte 
forgalomL.1. 

A • Y i e t o r i a · forr.is tu•m véletleuuék kö:-züui •redet1;t. Tuln j1luno ... a az e~é-.z keseriivíz-te.r-. -
rainulllon közel fel „zftl'. pn)baford't ;1~gz.t'tt. azon 1ul<lekd. hol a lt>gtömüttubb ,·izet talrílta. tnlnjtlo1uinl 
111 ·~ z1•rczte. é ... a l""'allrn.lma,alih hely •ken kutakat ;í ... atott . . \7. e!!.' ik forrá-. fölötti:' gazdag ma,, 11 i' „ i u m

tartahmímíl fogni, a r.üLbi ke-.erü vizekkPl -.zemben. mint \',11ó~á!!O klilö11le~es.;cg rünt fel: e forrtí nz, 
nwl~ • \' i e tori a - Hé'· alatt for~alomha hozatott. ,;. l':-akhamar llf'lll l"'ak itthon. d · a ki\ltöltlöu j,.,, 

„zere.uc„ ~ ... luídítá-.okat t •tt. 

Igaz. hogy a bu1lui ke. er1i vizek i)„,zetél lükre nézve e!.!ym:í ... hoi'. közd iillnak; dP ha m.ir t•rre 
u •z\" • i · rn11uak J···l..-utékPll\' cltéré. 1•k. 1ítrr klilönö:-c.>u az eu·w ... vizekheu lt>;Ö „zilártl a11n1u·ok meuu,·i-J -.. o. . 0 • 

"i!.!t;" fö]i;ttt: változik. é~ e?. igt•u ung, • kiflij11h:::-ég1•t tatnál. B kii}ijub:-égre 11agy nyomatékkal mutatott r;Í 
H r 11 f' k .Ja K n h tr., az ~ g r z"' é 11 fl t - . · ó,., f ü r dö r öl írt moIH>graphi;ij;ibau. B r u e k tr. igt>u jugo
au a glanl11•r ... 1í e:„ n kcscdi .'li \'étltozú tartalm<Ít hozl,a f ·l jcllegzéi pél1hí11l. X1·mely bullai forníshan a 

•rl:rnlJl'r,.,(Í t{'teme eu ua
0
•'\ ohli menu\ i„é

0
1rhen for1l11l clö. miut a ke,nrü -.ó: 1u,1.-okhau a két „ó meu11vi,é•rc „ • ... 0 

mnjtluem t•gy •ulö: ,. :!.!re ,,,„ hnnuadik e ·oportban a kcscrii -.e) miílja föliil a glanlier..,ót. 

Ezen hnrmailik c'uporf 1~lt•11 n ~ Y i e tori a · -forr;ís :íll, iw•ly k e' t' r ü ó tart a lm.ír a u t' z v e 
n f ö h }, i k 1• ... 1' r ü v i z 1• k <> f in i u 11 föl n 1mú1.i a . .A lcgtümfütel1li kt"•erti \"lzf>k l UUO ré,z \'Ízre 
:!O '.!4 ré'7. ke„ rü ót tnrt.almrt7.llnk: n • Yict<11·üt • -fon·;i"' ellenht•u ;{:! rtbzt. EzPn ue,ezett> ... büwlkt:dé--e 
• ,·íz111•k a kéu--a\'as magu •..,iumlm.n kép1•:1.i lc~jellegllllih. a Wbhi ke-.eni vizcktöl megkíilüuhüztet1i ... aj.tt-
.1~.ít, 11lf'lynt•k kövcikezléb1•11 " mc<t11evezé„t: . ~p ciffrn.- mague-.ium-ford • tök.;lete ·eu Ille"'tfrd •wli. 

_\ hudni k ''"rü 'i?.ck 11uí ik, Hf'lll k .,.~ ... hé fuuto ... alkatn! ... z„, a kclNtYa na.trimu. a cr la u h e r. ó, ;::, 

1orrá-1111kl>an <:zintA 1lú„an két" i..;ch 1• \'1111. E fon:í-: 1 l)Ull ré:-z \'Ízre :! 1 r ;::.z !.!la.11Ler:-.Ót ta.rtahuaz. td1.ít 
nlig k1•vc. Phhet, miut a l ·~liimiiUcl1h ke.:crii vizt•k, 111 ·1.' t>k azoul111n n ke«i>rü 'ó tartalmára nézye ,okkal 

"'!. •ueuy ·hL •k. 
lJa n:grt• 1wmrsnk 1•1.1•11 két legtunto-.nbh „<)t, ha1wm az ü .... ·ze.., ~zihínl alkatré ... zekrt vc-..z t.iik 

t-<'ki11h•tlll'. lrit,ink. hogy a "Vidoria · -forr:i · 1így bannouiku~ iisszetételére. rnlmuiut a szilcírcl alkatré~:wk 
gaz'1ng:-;n•t1íra néz\'l'. ln\rnwl,r kt-... nii vízzel ki1í11ja a ,·er-.euyt. .\. sziliír1l allrntré~zek ős zege ezer stilsré,.,z 
'Íí'.b•'ll ;, J ... ,íl.)·n=:-ozt ti• z: ily Wmütts~get "gyetll'll egy kc:-.erii HZ :-.cm mutat. Jlcgjegyzem, hogy e „:r.:ímuk 
tükl-lct •;o;t•n mp~liízlmtó dl'mz,:„Pk •11 alapulnak. A • \"''il'torja • -fon:íst Bal 1 ó fö,·áro ·i vegy~,.,z. toníbli<í 
H o e o t> mn11cb<' ... t •ri iarnfr ,:,., 1 e• x hamhnrgi hite-.. vegyí~sz Plemeztt>. 

\ k<.•<:t>l'Ü víz1•k tiimHftsPg1:rr· m:zvc lnítor vagyok e lll'lyiitt 1•gy wegjegyze:-t kock:íztatui. B a 1 l ú 
fö, áro:-i nai„!) ; ·z 1ír t'MY 1íjnhh 1=rl1•k1•zés :1u~n figyelmeztet arra. horry a ke nii \'Ízek tömiitt~Jge az t:\",zak, 
itlöj1irií •-: •g eh kii}„{, kiirülnwnyck szerint föllitt' dltoz.ó: a léimiHt":g majcl ungyouli , urnjil ki elilt. 
Ez1·11. a7. at1uosphiiriku. 'isz11U) októl fült =t1•)pzett ·niltoz;í„oknil :-'a\' tauár 1ír i meg1.>ml~kezik. 11 el le r 
• \ ''O. tolt larnír úr e!!\ é-. ll!!''nuazo1, forníst töhh ·z(ir viz~::r<ih au. m;ir e1rv h1>na1>i i1lúküzheu is léu "'"'l'" 
~ • J " oJ • o 

,altoz1í ... oknt l'Olhtnl:íll; l lit1~r rÍl.lwn c•gy.;;1.r>r c'ak 1 ·!. ttHí:-:kor :!:! orramm 'út talcilt. _.\ kP .... erü viZl'k 
tn!.!ya-:zt1íi11nk pz1•11 iu~11tlo1.;Í 1Jkníl nine · tn1lom:ísnk. miut:í11 az ii\•pgpk Ptikettjén csak az ~rPdcti r.Jem
zé kor ta];ílt a1latok rauua.k tl!ljegyezn·. 

Hogy :i:t. 11eut kfo~fimbös dolog. mi.ion 1•~y ,·ízben ao rnrry .Ju rngy 50 ~ramm ~ií foglaltatik-e. 
mi111ll'll orvo„ tu1lj11. 1%h1il pe1lig rll'mc ... nk az következik. ho~y ne reucleljiiuk hetegeillkuek. :i miut t•zc 
ké11yPlmi\11k ketl\'cr.rt H•u11i ... zoktuk. egy,.,zeríieu 11 u da i k "s l' r u v i 'I. ,. t. mint:í11 1•zPk tiiruiitt„ :grc 
nézv1• oly ua!!y l•lhfré.::l'kct mutatnak, haiwm n·lllleljük hehítá~u11k é ... az l"set követPlmcuyt•i szpri11t a 
k„lli), tiihh1: ,·a~y k1•' é~i,,; tiimi)ti. meghat ár o 'I. o t t f o r r :í s t ; <11• kiiwLk1·zik az i:-. hogy ai' "gy1·:
ih ~·t l'tikcttjt.Ín Ucl'"ak az 1•recll'ti t I 'lllz1•: IP~Ycu ki\'ehetö. hanem azon kürilh111~ny i-., horry azon idöhPu, 
1ni1liiu az. illctö palack víz a küthcíl lllt'rÍttetett, a .;;zilcird an~ agok DQ:-zege mil) cu nn!.!y volt. 

E kü,·eti>lml~ll) u •k n. ktM'.riivi1.1•k kiiziil c::-aki:- a ~ Victoria „ -fon-.í' felel meg. A }Pgnauyohb 
"lllllldal ,=„ ponto:-s:iggal. fi tP1·lwika l1·~•íjahb \'Ívruanyui ft>lhn ... z111íl;í ... ával tört~nc1 töltt~snél e ionto" 
k()riihuPn •re i„ ti~)l'lt•m fnrclíttatik . .A tömött„,:g idüröl-iuör •1 kii]ijuü„en ,1z i<l<ijár.í válto1;á:,aimíl. a 
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felügyelő vegyé z által meghatároztatik. é- minden palackon feljegyeztetik. R o s e o e tanár ezen újítást 
fontos haladásnak nevezi . 

..A. tölté röl levén szú. honátehetem, hogr az egyéb telrintetbeu is mintaszer ű, a mint err81 a t. 
ügyfelek, ha egyszer a K e 1 e u f ö 1 dr e vetöclnek, ·zemél.vesen meggyőzödhetnek. Egyáltalán ezen síkság 
nagyszámú ke e1·üvíz- telepeivel megszemlélésre éi·demes volna. Ha meggondoljuk. hogy a budai keserü 
vizek csak 25 év előtt fedeztettek fel, azoknak ily rövid időben történt nagyszerű fejlődése valóban lélek
emelő látv"ányt nyújt. 

A. budai ke erü vfa me szihh Ti zi hazánk hírét. mint hornuk, gabonánk é li:-../.tün.k. Neme ak 
egész Európálmu, ue a föld miu<l.en mívelt államában találkozunk e ,ízzel, melyet a leghfre ebb veg~ é
zek és klinikusok viz géllnak é ajánlanak. , a y tanár fü a. bndai keserüv"il.ek é;i forgalmát ;; millio 

palackra bec üli; ellenben a ~ Pe ter Lloyd~ 1879. évi marcius 5-lri zámábau egyedül azé,; ki>itel töhb 
mint 10 millió palackban <Hlapíttatik meg. 

A ~ Victoria ~ -forrá gyógyhatásáról Önökkel szemben nem kell bővebben szólnom. N ag' buu 
megegyez az az egye1' tömöttehb ö ~zetételil keserű vizek ismert. hatásával. Kiváló tömöttsége é gazdag 
keserűsó -tartalmánál fogva hatá a biztos, a nélkül, hogy ~mdort vagy hascsikarást okozna; az érintett 
körülményekhöl foly azon nagy előny is, hogy hatásn már sokk~ kisebb adagolásnál. egr fe1, sőt egy 
negyed pohátnál i~ mutatkozik. ~Miután gondos elővigyázattal véve, sem a gyomor. em a belek nyák
hártyáját nem izgatja, ho ~zabb é rendszeres szerelésre is igen alkalmas. 

Végül megemlítem, hogy a. „ Yictoria ~ -forrá ból kiváló gonddal sót i készítnek. E ó a keserü
viz lepárlása által nyeretik. é annak össze s szilárd alkatrészeit tartalmazza. E óból két minőség hoza
tik árúba, egy finomabb belső ~zerelé re. és egy <lurvábh fürdök zámára. Az e sóval imprüguált fürdök 
gyógyjavalatai más . 6 fün.lökéivel megegyeznek; fel.-oroléi ·ukkal a tisztelt ~zakgyülé ·t nem fárasztom. 

:XXII. 

Hólyag-hiiYely ipoly, végbél-hUYcly sipolyképlé. , hiivclyclz,ír•ílii. 
DR . ..á.NI'AL GEZA magántanártól. 

Yannak oly foktí. hólyag-hil'vely sipoly e etek. melyeknél nz anyag Teszteséguek nagy 1.-iterje<lése. 
es a heges sipolysze1eknek rögzített. ége mia~t, a restitutio ad integrum. az ismert e:- gyakorlatban le•Ö 
sipoly mfüéti eljárások"llak cgyik(frel sem eszközölhető. 

Ily eseteknél kényszeriilve vagyunk a baj lehető corrigálá a, nevezetesen a vizelete nrgJs meg
szüntetése végett, egyik e etben a méh hüvelyes ré,;z~t hasinálui fel ez anyaghiány elzárá ára. st'.)t má~ 
e~efüen a hüvelyt magát maga~abban vagy mélyebben z<frni el. 

Jóllehet ilynemii műtétek által az illetök nem csekély fontosságú tenyé ·zéleti működésükben 
c orbíttatnak meg, azonhan. ha meggondoljuk. hogy ily miitétek, az illetőket képe ek. a társadalomnak. 
melyből úgyszúlva ki voltak zárva. újho1 visszaadni, a fenuehhi műtéteket a ten.„észe1et megbémtas1iunk 
árán megvá~árolva is J. 0 0

11·osultaknak fo
0
aJ·uk tartani Az utúhhiakhan ecr'l' il'{"' nao-vfokú lió1vaO'hiivelr o.r ,1 o. . o , 

<:ipolyos egyének sikeres míitétét óhajtom közleni. 
Ch. Zs u zs ú u 11 a, 22 éve napszámosnö. 1rjhányai (Uar m.), :3 1/~ óv előtt szti.lt clüször. mi<löu 

a szülöfájdnlmak 8 napi tartama után a magzat falusi tudatlan asszonyok ~íltal erörcl vétetett el. A mag
zat eltávolítása után n nőnél Yizeletc urO'<l' lépett fel. E mellett <uro l>etea- lett, PlY) évirr iin·, hau feküdt. 

0 • 0 o. 0 o. 
A különben jól t.1plált, ép és erőteljes l>etegne1 a helyi viz ' gálat a hólyag, hüYely é„ húgyc 'Önek 

nagyfokú roncsolását é anra~e~zteségét tüntette clö. 
A szcméremrésen alma nag~'ságban elötii.remkedett. fölmaróuott nyákhártyájú hól~·ag vi 'Za.tolat

ván. a sípoly egész tei:iedehuébeu szemlélhetővé •alt. A. ·ipolyuak fel ö széle. é a mell ö hüvelyfalua.k 
fel ö megmaradt reszlete, hege 'en hátra volt vonva a hatsó hüvelyfalhoz. úgy, hogy a méh hl1velyes része
hez csak a mutatóújj e ·üc át átengedö 1 cm. hossz1í csatornán át lehetett eljutni. _\ sipoly oldal ze1ei 
a medence oldalfalához, al ú karimája a fani\hez Yoltak hc

0
0'C en rfürátve. A. húcT\C 'Ő al.o fafa nacry-, ~ o~ e. 



ré,zt hi<tm':lOtt. 'így, hn~y auuak c,..ak külső 1 t ~ cm.- ny1 re,zlcte volt ép .. \ hUvely hát.;;lÍ fala ,zinléu 
hr·ge-. \olt egé~z a hlitsó ere~ztékig. 

Ily ,j ·zonyok között a ipolynak direct eh:ir.ísa . zóhau 'em ji.ihetett. Azonban remélb'm. hot.~' 

a h1íg) csönek megmaradt ré:-:zletéhe egy mmak Urét helyesen kit<iltü. :- küunyr.n kezelhetö z;írkésziilékkeJ 
ellátott gummic,ün·t lieille:-:ztve. beteg a folytouo · Yizelctc"nrgiL tói megmeuthdö le z. Ezen tr.n kivitell' 
zcmpon\iiiból l " / "' ' dt•l·emher ~l - :íu a hüvelyt nLú harmad:iban 3 cm ..... zt!le~ g~ ürfü'.ilakhau ft>l<::ehezYe. 

11 ezi.i. t"odrony \arrattal haníuttil egye~ítettem. ::\li'"el a b;ít ó hii\'elyhil hege:- •olta miatt a Yarratok 
tetNJl(•..; fe,ziilé:-t mntaltuk. a vl>gbélhe egy kcizpouti u~·ílá..;sal ellátott ! 1·m. ~ítméröjíi kürtenlakü fémmii
,zer ille ... ztetett he. mel~ n h:itsó hiiYelyfalat a mell. öhez közelehh hozta. Ezen kürtealakü műszer .4 
óráig hagyatott lwnu .. \ htígycsöbe egy annak ürét heh es 'll kitöHö gnuuuicsii illesztetett he. melyen ~ít 

üriilt ki a vizelet . .Az (•,...11·vesülés a kiizé1> vonalhan hehescu "'ikerült.1' ohh o1dalon eav hor,..Ón\'Í, hal oldalon „ „ • e_.. "' 
f'~Y balmyi folytono. sághiáuy maradt 'issza. E fols touosságbiáuyok .,.z,:Jei az elsö mühit után ~ héttel 
tltermocauterrel wegégP.ttettek .. \ johh oldali 10 uapra lelje. eu zaróllott, a hal oldaliuak hege~ szélei 
::;zéfr;,fek. S a fo)ytono :-;1Íghiány, reszhen :iz e}Ö<lncloroclÓ hólyag ;Í}tal Í!-> tágíttat1'áll. il cm. <ítmér()jii TI}Í

l:í ':Í nötL Eg~ ma..;odik hnr:íut elz;íras a hege=- képletek által. újhól eredméuy nélkül maradt. Egy a-ik. 
t..:7n. márciu:-; ltav:íha11 vegctt dzánísi míitét alkalruáYal. a. uyílas keriill'te 1 cm. tá.,..olbau a szelektiiJ 
kiiriilmP.t~zeh-éu. a bii\'d~, s részben a hólyag ny1íkh;frty:íja kéirfü„-kih'Ul alapj:Hól fel\:ilasztatoH, ~ az 
így 11) ert ,,~ liríhz.erti lt·heny ki\1sö ·zélei heforditta.t•a. ~z1ic:q·arrattal ii-.. zerarrattak, midöu a n~·füí. l'Z<'n 

nyákhárljal„l11~11y állal fp)jt>sell elzára.totL :\Io ·t a hli'\'P.l} é. re 1.heu a ha] oldali ki. ajk fal:íból "gy 
hí<l<:zt'l'Íi lebPll\' kt~,zíttc•f <!tt. meh a mlÍr 11\ákh:irtv:Í1'al eldrt iníl1í-..rn ráii.ltettetett .. \ lehenv azonbau • ... „ „ „ . 

:)-atl 11apr.1 f')halt. é. az alatb1 1t•Yc1 ny:íkhiírtyarészlet :-z1~t11i;l11ntt. 1így. hogy a nyihí meg uagyobh:í 
nílt ..... (it a lnígvc .... ö 11ls1í fahíuak méo· mpcr}e\'Ö 1/"! cm.-nvi ré:-zlelc is át,zakatlt. 

-~ ö ~ 

E ::.z:'Ílllu:-- crednH~uytelcu elz:íl'<isi kisérletek által. ügy a hett'g, mint magam kif:frasztva. m;fr a.:1.011 

pouto11 \'Oltam. hogy a lo\'áhbi kis~rletekkel feJhng,ok. mitlíín e~.'· lí.j lt>r> litlött t>sz11mbe. urn•zetesc>n. 
ho11·) a vizrh•t kiiirítését n!ghélhiiwly . ípolyképll's ;lltal a vegbélhe hclyPZn' :ít. a hüYelyt a kis ·~jkakuak 
nwgfelel<ileg ho. ,..zában t'ogom elzárni. Ismertem ugyan ,·~gbélhulyag--.ipolyoknál n, vegbélhen paugó 
Yizclelnek k:íros habis<it a véghél nyakldrlyájára. ~öt tnclom~isom rnlt nehány icle•ágó kísérletnek 
1•retlméuytt>le11-.:lrgéröl is, cle reméltem. hogy jelen esetben. az ahíbh kif,..jteudö helJ; YÍ!':zOnYok a feladat
nak oly megnld;í ... :it enge<lik 1llt'${. ruely mellett egy ily hólyag \'égh1~l - ·ipolJna.k káro. kcjvc>tkPzményei a 
v~ghél uy:ikhártynjára ki le-..znek keriilhelők. 

E ter'" ki,·itel" :-zempn11tj:íhcíl el ·1i sorban egy ,·éghélhii\ely-c::ip11ht keszítettem .. \. hiiYelr hát 'IÍ 
fol:íhúl. Pgész a Yé!,!lwllw :ithaMlag. 1 cm. hos~zú é.:-; a 4 cm. :-;zéle~ ovalls ré,zletet kimet ztem. cs a seb.·ze
leket a hlively •' · Yé•rJ11;luyákh:irty:ijá•al kiszegtem. _\ .... ipoly nyílá .... t a hih·ely 1>ziikiilt re.-zéuek megfelP
l1ilc0· helyeztem el. ntt. hol a mell ... íi hii'"elyfalnak ma.ratl\ituya hcgeseu hátfdé \om·a a. bát:-;ó hiiYelyfalra 
r:ífokii.<Wtt. T1,lfl•m ezt. azon ,z<ímít:í~--al. hogy a sipoly nyíl:isra fe<lüszeriileg fekvő mell!':Ö hii\'elyfal egy
„,~ .... zt a •izclt' tnck fol.) touos :íWmlé él a n gbélbe meg fogja g;Holui . cle m:ísn>szt, hogy a béls:ír lwhato]á
,ríuak a hólyagba litjiít fogja állaui. :\liut:íu a ndkh;írty:íval ki. zeg1•tt hiheh véghél-.,.ipolyuyíla semmi 
,ziikiil«>ti haj lamot sem mulatott, 187!1. julius elscjeu a -.ipolyképlés után ~héttel a hüvelybemenetet a 
h1ígycsö kiilsü 11) ílásának me~t'l'lt'lö]eg ;j cm. szélcsségla•n fel ·ebene, 10 11zil t .... oclrony \arral tal el1,1Íl'tam 

h· >" ·zidn y bau. 
A h<ilyagha a v1~gheJe11. éq az újounau képzett sipoly11yílasou :it J cm. átmeröjii. ho szLÍ gummi

'''(iwl illesztettem bt•. uwlycn át a vizelet eg,v az :így mellett elhelyezett edénybe •ezettetetL le. E gummi-
1!„ii ~> napig marudt fek,·e. A gummic.ö elt:ívolíta ... a után heteg ,·i~cletét a. \'éghélen át tirítette ki. 1

/ { 
1 

"! 

\Ír,1i i11öközökheu .• \. rnrralok a 10-ik napon távolíttattak el. mi<li)n a hügycsön~ thisnak m<>gfelelöleg 
e~y goml10:-tlifP.i nagys:ig1í , ipoly maraclt >is ·za.. Ez töbl1,zör eclzct t•tt thermocanterrP.1. <le ereclmény nél
klil. ::;Üt az e1h.ésre ho1·s1ÍU.'lll'\'s;í•rúni nött. E U\Íhl::; úJ'hól felseheztt>t\·Pn. kt~t fém-varrattal elr\'f• ... Htetett. 

Ow 0 • w 

mrlyek elhivolítií a ntán a hilYc}yelzélrás teljesen léfrejött . 
. \ h1ílyag e közben a n~ghden át bevezetett pü~:sapou kere ztiil naponta 1 

:
0 

o- 0" carbol nzzel 
f1•1.: kelllle1.tell1 tt ki. E kifecskemlé ·ekre a hóhaghurut teljesen meg..:1.iillt. 

•)•. _,, 
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Eu.;1 eltt ró H o u r g n 1• t ') 11• z1•t(', ki nz 11111',~ t„11 llt'rnin-k k1•l1tkt1.1• 1Jf•• vonntkozol1'g r o fi 111 r 
ellem•hl'n n kö t•tkezóket h027.ll ft'l: C n Cl p f' r llt'ZI tt•t 1 oh 1•Rfltr1• ülBJlltott 11 llU1 I~ 11t ii 111lllo(IL Ul'fll észl,•lt, 
csnk mii ok le1rn ál)(Sl is1m,rt. }4Jzek kl1zl\l ~ l'Nothen n hn1• •' l\Z 0111l1h: mor hllv1•h t• lmrolrja {• g v llrl 
kt~peztt•k; n harmadik esetr1• néni• nz. n ki khziill 11. 1•gH•nf'M1•11 munilJn. horo n hel 1i tiitnl11 11 11 " J r, 
laig ékgyiirütöl eredt, o neg edikbon pedig n on· n Mg~ t~e 1tor1111 m1il-(litt volt. B fi 11 r g 11 o t m 1ga 
1 á -hnn ~zerencsc kimenetellel végiett egy e ctbeu mt1lt•tolt, hol n urnvul t"lt h111 , ng. l\r1•111•k m•·g
m itó ll után ennek al o égén a her~t t.a\ 1ltn, ft•l ö 'égéu nom h1rt n hn l\rh1• hntnl 11, l1111M11 ott u , alml 
ervtiimlö volt, mel nek megn:\ itR n utain n belek• t tnlalta. B o 11 r g 11 <' t Coop• r "ll' u ·111•11 11~p magrn

rázzn e érvek l~trejötteti hog~ n pro<'. vng. n b t' 1 ";; lngH:Jcgynrílnél z rudv m, uz ih kt·1w11 k•·lt tk• 7.t•tt 

tllmlö fel ú polu a egy n ha hnrt) u t'nli lt>mezéhöl kl'pZlilfott znc·HkoJÓVul eg\ lUt rlötolulo hd alt 11 ldl'l•, 
n pror. vog. fömlójént>k Uróhe tl\rt•tik he oh k•'pen, hog\ a Rl•f\ t &rtalom k•i7.v„tlenl\l n ,. r' töm l • 
(peritoneum) által födetik, melylya: l a proc• vag. lefelé tolt, hC'tllrt>mlett ré 7.1• zorosnu üs zefllg~ Ez•·k 
tekintetbe vételé el B. 87. encylftccl heruiáknt zerzt>tt t• uem velt• zUlt~t tt erv •knt'k t 1rtju. 

1
) 

B o u r g u e t fejtegeté ei nem dönthetik nu•g Coop r r nt•zl't1•t u 11zuh m levó ervek rumd•·u 
e etere vunatkozolag, mert eg~ rt>szt tenv, hogy n m itm maradt ll oc. vngioalis ii zcforrhnt n lágy1:Jc
csatorna akármelyik pontjan, mnsrt• zt pedig nz olyan (•rveket. melJ ek ervtömlóje mar Rzfllewsu1•l el6-
k4wtve volt, a velesznletett s~rvek köz~ zoktuk orolni 

z ujabb seb i munlmk maJdnem mindegyikA>en más-múk pen határo tatik meg a oo r-

fi galma 
Barcleleben 9) enc1 dh ru1& neve aLltt u ol an T 1 ágy 

kaletkeat.ek, hogy a proc. nginalia h a tl r 1 nyilúa záródvan a 
tire fel betllremlik bQ elótoluláaa kG etkeztében. 

L 1 n ha r t ) a fentebbi ln 'f alatt a 'fel znl tett sen k uaon nem t erh, wely keletk zt.k. 
ha a pro Yaginar ak a lllgyék to 11áo nó .Ssne u Ö88 nové hel rv Ital a nyaba maradt 

proce u vaginab1ba elótolAtik. 
valódi TIIZOD)'Ok:nak 1 ginkább megf eilelónek. é gyakorlati zempuntbul leginkább elfogad-

batdnak tart.om e érvek fogalmúak eh m 1 dt •) által adott meghatározúat : 
Ha a proce ua vaginalis nem teljesen, é pedig a lagyékc atomáb n ngy ahbo köz 1 zarúdik, 

teste pedig mint nagyobb ~ marad, ngy ha a érrilimlö hoaszabb ideig llre8 maradvao, beliö n ílúán 
úddik lérv leniillhat olykdpen, hogy a töm16a nrnek fel86 polusat maga el a töm16 tlreöe tolja Dy 

módon aa Oooper ailtal ne md hemia of the tunt a aginala n vvel jelz tt én JÖD létre 
Oooper-féle ének u eddig k61l tt e tekben mint ol anok ak émn tné alat é ekk 

sem mindig; lettek feli men i pedig a kórm gbatározáaban hiba csati akkor fordulhat el«\, ha a n
metnéa azaba1yai tekint.atbe nem étetnek. Mdtétnél a tun vaginali megnyitáaa után. melyet a ebé 
ela6 tekintetre n16di Béntam16nek tart, annak tlrében ti ata vagy - mint alabb k6 lendó e temben -
roatonya cafamkbl keTert aavot agy, mmt Mér esetében, gen e vagy eve fol adékot talá 01; a 
tun1ca vagioalis unnak fela6 részében a bel cl - kett6 falat képeaö - rrlöm16 található. Hogy nem 
bQlel Tan dol~ uokon kívtll, melyek által a belet mint olyant febamerhetjllk. megtmljuk az altal, 
hogy a e st.a ilrébe bevezetett djj fölfelé vakon Tégaódo tlrbe, nem pedig a fe ze zélú érvgyürui_g jut 
(1 hmidt e. h.). Hogy a képletekben valcS tájékozódA megkönn)'ltte ék, ztlksege a rvmetsze nek ma 

1) B kkli V: ér 1 egy ~t, m lyben a müt teln61 belMS rvt6mlG ln k tartatott rv Illat i t ml 
1> b tl 10 fo l ad k és a beW taml nek 1 galaó NI ben n 04 volt m 1 t 11 r y wu~tn l belátfuródáa k 
tartott. lluoal6 ebhes L e e eeete. mel ben ily n OMon 't Wlkaca a pr ag. Orel tolult, e e nyilúbaa 1 
ún& '.'fOlt. a n 4 r, u b a a r B e e k r éa D a p u t re n " t ibPn " proc v gmab UJm16J n k Wt.6 
fála ~tt volt uon ketMt falban, mely ~ml6 aae1W és a pro viag há !11.l ltal képest tett nyiláa 
támad\ mel1en 4t a lérvtartalomb61 ceepleaa bél h toltak be a tan vag Orebe 

') Lehrbuch cler Chirargie und Opera.tio l hre 111 Dd 6 Au gabto 6 1 és e munka leg1ijabb 

k1adúlibau 
Vorlemngen ilber Unterleibehenuea 60 61 lap 

') Die Unterleib.brllche Pit.ha-Billroth Haodbucb der Chirurg1e 1ll Bd S L1 t'erung 111 lap 
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mar általáuo:au eli~mert zab}Hynit követni: a . érvtömlüt feclő rétegeket hos zü, a lrigyPkgyüriin túl 
haladó metszi~ -.el felhn ítuni. to,áhbá - mire már f' o o p e r 1

) ft ktetett nagy súlyt - a ·érvtömlöt 
l)zintén e1ég maga. ra. közelig a kizáras helyéhez megnyitni: szük-.~ges továbbá, hogy. miután herniotom
mal tágitoLtnk n.z elzárti g) üriit, e1öreln1zzuk ah let. e11nek vi<:~·zahelyezése után hatoljnnk he üjj;1l a 
ha.slirbe, és rizsga ljuk a l1eLü lág_,·ékgyürüt körö. körliJ, vajjon ez miwlen ponton ~zahad-e, vajjon e 
mögött l'sak puha é~ kitérö belek érezhetök? -i 

Ila ..,érvmetszé" minden e etében ilyképt'n j:ir el a. müte,·ö. lehetetlen a Cooper-féle ~érvet föl nem 
í~mernie. :JJiut:in meguyittatott a kühö tömlő. é~ nz ehl>en tartiilmazott folyadék Jribocsátta.tott átmet~ze

tik n Lel"Ö lömlö. melJ clac:íra auuak, hogy két húrt) iíbcíl képzfülött. gyakra11 igeu vekouy. LPrrcel zerübL 
i> bcl ü tömlőt n hél vi ·-.zahelyezese után 1ehPtök~ l'gé:-zen C'lbi\olírani. miut B o 11 r g u e t e eteöen i5 
történt. Ha a tömlő n.~kou). azt újjal i.., lehet e Ha' f>lítani. 

I1yképcu jitrtam cl ('0011er-fé1e ér" 1.frretk zci esetéht•u, welyht>n e uyáro11 o~ztályomon 11111tétet 
\"1><rez11i alkalurnm volt: ,., 

<hümrnhl BenuH, 1 (j én . há<logol' hmunc, pe ti ·ziiJeté::.ti. fö]yételett 187fl. márcin~ 15-én 
reggeli ü órakor a. pe ti izr. kórhiLdia .. Ulítólng mindig ege. z~c~h volt. \ lagye'kbíjon sén·f>t :,oha :-em 
vett észre. 1Iiil'eins 1.J.-l'n délelőtt 12 orakor a jobl1 ).1gye'ktaj fájdalurn kezdett lenni. A következő éjjel. 
ntlaminl márcin ' 1 :-1~éu roggel folyac.lékot é étchnaradekot hiínyt ki. Fölntelekor nz arc liee-.:ett. kek 
gyfüük mutatkoztak a zemek köriH. ~zekrekedé-.e, g) akon h~illy;ísa es hé1 árhányá, a ,·olt:. BF~teg kulünö-
en gyomorfiíjtlalmakrul paua zkotlott. .\ johh };ig,rektájou egy ki alma mekkora,iígú terimenagyohl>oclá 

volt, melynek ho · zal1h úhnéröje a Pon11art-~zalaggal Ynlt piirhnzamo. ; kopogtatrn a terimenagyohboclá" 
tompa hantJ'ot adott.. A hö 31·.). én·erés i . Ttibb n ·sz:il1elrezé-.i kb.frlet .-.ikertelen mu.rad,án, 11 ~ órárnl 
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fölvetele után. aza7. lU 1 
1 1írakor ... ~rnnetszé--t kezdettem ~Iiuhin a én- tt'rimenagyolihochí <Ínak ho z-

éÍtméröjében átIDet zettem ~ J,ört é' a hünyé.s rétegeket. telh.l-.1tottam egy rétfaet. melyet kiilönö-.en v., -
tag ág ki.iHinhüzc•teihöl é t:ignlt \i~szerejeiböl kih'etkeztetYC é1Ttilmlöuek tnrtolla1u Kifolyt mintegy 
evökan:ílnyi sárg:is s1n·ó 1 melyben ok sárga, a. tejnlvadék fö.;<:ze>nllá ·ávitl biró rög u zk<ílt„ 

A törulöhen lc.>galol a here volt lntható, l~-: miubín n~ ilasat vajt k11t.u..:zoH hígítottnm. egy fiuom 
fehér burokra akadtam, mely oly Yékony és olv knl ·1i ~7.Ínncl hírt. miut a t} úlqwte Lebö hártyiíjn. E hurok 
mell ü fel:ö ré:.zén a \',íjtlrntasz l" ücsn uyihi t ejtett 'olt, melyeu ai a ~öletpiro bél volt é:szlclhetö. ~lo t 

líjjal. a meuuyit lehetett, eltnvolítotlatu a tiuom lrnrokhol, ainláu bí~ítotfaw -.enrnetszővel a ·érvkapuL 
P miután a. mozgatluüó' <Í lelt bélkncsot elörel111ztam. 1.• lly nHí1lon me~gyözöJt ~m arrol. hogy a bélz:í
ní<lá, meg ldt ,züntetn~. ,1s-..zuhdye1.tem a helet; aznt:in johli mutató újjummal ismét hehatoltam a 
:-ér\"csatorniíha. é · om1a11 a vékony (hel ö) érvWmlüuek mt!g maradt rJ-.ze1t eltáyo}itottam. 

Azntáu ~ 0 u-os tarbolrízzel ti ·ztílottnm a kiil-:ö ~érvtümlö (1lroc. \"aginali ) beh''t felületét oly
képen. hogy ez alatt khiilnil g) akorlott nyomu ·sal a -.én knput elz,írtam. Draim''Ó heille ·zté e után 
fr,,zevarrlarn n hör~el1et. n rnrratha a kiihö ~l'l'\ h>mlö qeliét i · foglolrnn. Li-.ter-köté'. 

A miltt~t köriillwltll 1 „ órát ,·ett igen) be 
11 óridror heleg hauyt (<'hloroform hntn~n), 1foluhín töhh ízben zelek mentek el. 4 órnkor a hó 

:r·ti, én·cré~ l ll2 E le 1 
1 G-kor hrin) t. .\ z :ípolónö i urakor n uelkiil1 hogy ueki ml'.'geugetll telt "\"Olna 

1 ~ me~ zely tejt•t atlott ,·oH a betegnek. Este 1
' 1 !I orakor n hó 3 ·..J. éneres 104. ~larciu-. 16-<Íu r ggel n 

hü 3 ·3, é1\eré 911, tt küfés meg1íjjíttatotl; e te :t hö :~ "'. ervrres 6; zelek mentek i:>}, ép ngJ m.n·em. 
17-én. 18-áu es 19-éu, mikor a láz 3 e 3 ·s közt ingnrlozott. l\far<'in 19-en két nllövet: (' ·nk 21-en 
rt>-<mel .) orakor rnlt hi01ry ,zeke, melv \ilaitos hanrn. e' ki sr kemenvebh tihutsi:ek:kel lü 'erve Yolt. i\hirciu~ 

00 • • 0 ' ..... 

:!l-én e te a ho 10, uz ~r-nre · flO rnll; heven.\ tc>kcl)e torokhurnt lét rtt fel. rueh ~llcn knli chloricu-
mot rendeltíiuk hirokYízheu. ::\Iarriu ~ :!~-éu reggel a hő :r;·n. nz en Pr~. i~: l c:te a héi :19. en ere 7 ... . 
Azóta a hö rrncl<' marudt l\farlüu-. :! -áu a hett'g si'épeu urjnllzú kis --ehhel bocl":nttatolL el n kúrhaiból. 
::;érvkötöt llf'lll lisel: 1lararn ennek, uem rJg hemutatváu mng:tt, rajta s~rvnt"k 1>lt'itoluL.sat uem lehetett 
i:~z.lelni, akkor sem, ha. ki1lwgött. 

') A 1\,1· r l f„l·hrl1uch 1ler Cb1rnrgie nml Opera1tinu ... fd1re Ill. Ud Jíi. lup. 
~) A 1b1• 1• t r. ni. Ill. B1l. l 2. lop. 
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\. leírt Psetben a be!et k<izn·tleniil fodö bel 'Íi tümlö,; harlJ•l oly v~konyu tk mutatko1.ott. l1n·r~ 
.umak meghnt;íroztbn, n1jjon két htirty:íhól fejlödött. leheh,tlcu volt. 

A hel ·ü sérvtömlü vugy a IH'lsö LLg,Yékgyüriitéil 'agy a híg) ekrsalorn.íuak a.hoz iJell kfo;el esti 
ré:-zéhöl mdult ki .• \. beteg ah beh alltta::'a t. bog) ·él"re c ... a 1.. a tcl yétcll' e lötti 11apo11 tám.ult. azon köri.i 1-
mény folytáu. hogy a hel 'Ö, vekoin ti.imlö csak a be1 eliitolnlá~a :illal képzüuhetctt. HH.~g ,·alo!'iilllŰUPk 

::.cm lehet tartani. 
~Iagától értetik, hogy C'ooper-t'éle sérr felismeré .... e t•sak a s ér,. l ö w l Ü m e g n) i t á !':' á y a 1 

j <Í ró .s ér,. m P. tsz(. s 11 é 1 le hclsL•gt'"'· lla , en-met,iesnél a nn1tevönek nincs sz~ímlék 1iha11 a ·érrtömlüt 
megnritui. ha tí 0crru. F r a n t' o-félt• s..:rnueh1.1~st akar \"'é•re1.11i. '001ler-f~le sén: e ·eteben sem fo

0
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nyitni a proces'n~ '\'agiualis iirét. Ily c--ethcn lehet ·égt·~. hogy uemt·~ak n ralódt (belso) 'érrtömlü tarlal-
ui.lt ht>l) zi n ·~za a ha~iirhe. lmuem t'l'.cukn·iil - feltéve, hogy mint az iíltalam operált esetbeu, a helsö 

'tfrdii111lü C" a proc. vagillnlisunk azt feJö rr'>ze igen elrékonyo<lottak - u vi zahely ezé'>i ki ·ér lett •l 
j1íní uyomkmhís.;;al e hel'ö hiirty:lt i.;; mcgrepP zh. é · a proc. vaginalis al ó Ureben levö híg ta1·talmat 1 

heu)·omhatja a hasiirhe. olr rnlamit. mi. ha tekintcthe vesz-;zük Mer.r <',etét 1
), melyben a .'éH alatti 

tihulöben eves-gein e· foly;ttll'k rnlt - e P.tleg gcnyes ha h:írl.yalohot okozhat, é · a beteg életét ,·esi1·

l.''t>Ztethcti. 
E lehetö 'ég a sérvliirulii meJ11yit:í--•ín1l eszkozleuclö ·.!n·melszés mellett "t.ól. mely az autisepti 

cu ... kezelé' nlta] sokat vug," rui11dellt yp ... zÍtett Ye:->zelyc;-;ségéhtil 

Xl\ 

.A.clatok a l«ító ideg· orYfHlcí 1it okozó ag·yda~anatok kórtan1thoz. 

Tisztelt nr.tiru ! füitor lt"szl'k Üutiknck egy v1íllatot a lui két ug,,·u·1gauatról. melyek a hítói legv•·
,, •k kiivetkezm~nyi --orrnd:L :ihoz ,·ezettek. Az illetö g•frc ·ü•i készítméu' ekct kérni fogom elÖ.llhís mt 
uuín megte~intP.ui. 

.Az ebö dag ~i érc hetC'gé. ki 1 '"' 7 I-ik éYheu fokozódó l:ítá..;z,1n1rok miatt kereste fel o,ztályomat 
.1 =:;1.ent .T 1ino' kórluizhau. 

Beteg gyakori fej f:íj i sokníl l:, miuclinkáhb fokoz6<lú l Ít<h-za\'arokról paua tko<lott. Betegnek 
amhlyopiája Yolt. A viz-.g;i111t ki1lcrítctle. hogy a betegnek hujnkóro ... psona..;1',t volt. A sze:nuek opthal
u10,copiai y'iz,g íluta. miuflk(.t old tli uagyfok\l hitidegr~ceglobot mutatott. A kórhataroz i , volt: lmju
kóro ... l:ítide0 ·recegloh. mcl~ az alknti hnjjal iisszeflig!4Ö agybáutalomm1d mu k.tpLsol ttban. 

EzPn .íltalam t •tt k1li-:1atározat folytán a hetlürz.;iilési kunit rendeltem meg. 211 bekenés után a 
huj tk1)ro, liörkütcg rncg,zünt tle u lát:í--képe ... séJ javulatla.n llln1-.1<lt. Beteg hos,zabb iueig kali hplrojo
tlikumot ,·ett. de liít~í:'Jképe .;é~Jre nézve eredmény u é lklil nz·rt kirnuatára elhagyla a 
l~úrházn.t. ·1 hóuap mnlrn teljes am.rnro:-i„:-..tl tért ris:za n. kúrlui1.ha _\ z ophthalruo ·copicu' YÜ. gálat 
min<lkét oldalt a l<ítitlc1rvé1rek f'ehén'' sziirké elfa1'ulás<it mutalta. Bete

0
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fcjfüjtlalmalm.51 panaszkodik. mcly1•khez szc.lelg~ ... j rohamok. h1í11y~bi11g1!r csatlakoztak. Az agygyulad;i i 
iu!!ertüu •tek a lh•nrtelonp-f éle ké ·ziilc'k alkalmnz<biira a haJ;íutt~k tájon és a tarkón ille,;.,ztett g· e 11 ~·

' /. a la g használutilra l<i-· időre eugt•lltek. De nem sokára epileptir.ns rohamok, a „zemmozgató cs arcideg 
hiiclése állottak be: la c:ankiut álomkóro lett a heterr. e•ré,zeu :-upor1lsu .... rnlt ke ·öbb: egy erős röviden 
tartó t«Lugóu·örc 'roham után hahil következett be. 

A boncolat a kö\"'etk«>zöket mutatta: 
A kemény agykér é ... a pókhál<.ikér yér ;e;egény ntólihi cafatokhau le,·onható. Az agy általában 

lmlduy. nedYe . A jobb agyfélteke h ít ·ú lebenyéhe11 a. corpus c.illo..;ummal egJ·i.itt JH~pe~eu elpuhult. 
mely törue~ egy pete alak1í. tyukpd~ nu~kkora~áglÍ fe..,1.e:-. ro ·t-.zeril daganatot fogial mag<íhau. 

1) 1 B o 11 r g u e t e. h . 
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A két olualgyomrocs tágult, mi11tegy ~O gramm sárgá" folyadékot tartalmaztak. .\ choroiclea.lis 
fonatok hahányok, cs1kolt Le. t, láttelep és tér<lelt te. t joLb oldalt llépeseu elpuhnltak. 

A hiitsó ag) ere ·zték es a.z ikerte tek: sziirkéseu el ·ziuesecltek . 
.'cheuthauer tanár ur ,zíve:-. H11t a daganatot meg~i1.sgal11i. 
Áll edénsfonatokból, ruel) ek ejtekkel föd,·ék, mint u milJ enek az agy és agy kér edényein for

duluak elö, es az emlothelsejh khez ha. onlíta11ak. Wald e y e r :sierint ilr daganat neve: angioma -
-.arcom a plexiforme, de má nevei is Yannak: t n 111 o r fi b rop 1 a :s ti e u s Le h e r t ·zerint, fi h rom a 
et myxosarcoma plexiforme Billroth é C'zern"y zeriut, ('aucroitl El1erth zeri.ut. 
Papi 11 o ma m y x <>ma t o u e • R i u cl f1 e i"' eh :-zerint. kinek az eclényfoualkac ·ok domborulatai 
pupillomáknak lát.,wttak. A dagok ez1::11 neme gyakuri a. kemény a.gykér belol1lalúu, ritkáhL az edéuyek 
mentében, a1, ag·) han. mint az en e~etPml1en fejlódütt. 

(l-::-ó alira) _\ láti1leg-töri - e" a receg górcsö\"'i vizsg<ilata Eli, cher h-.-tól, ~chcuthanr.r tanár 
volt segedj1•töl t~tetett. A lelet következö: 

A ~füller-fele folyauékba,n kemPnyített 1\t··zítmény tiszta horszesz állal ví-lt.11rl.alm1Hól megi·osz
ta.toit. at.UfaU S:t<>gfuoh~jhun átlátszÓ\"cÍ tétetett. é egészben egy olaj, na~z és tearinból iiJlÚ keYerekhe 
beágyaltatott, azutan a l<itiJeg ho·sztengelye irányában ,·éghez.vitt wet~zelek ,-izsgálta.ttak. 

A hítiueg nagyhaui vizsgál.ba ennek fcltiiuö tömött·égét é. lapultabb va tag ág;át mutatja; de 
a látideg g_rarapodott térfogata csak a köhozövetet illeti. 

A kiizpout1 recegütér falai nagyon t.ígultak é. vastagok: l;ftni az ütér o ':ttód<t ·át több ágra. 
melyek a látid< g dombr:sán örvény ·ze rlileg . ok ·zoro~au egyimi ha fonódnak, és finom nemez~zeni állo
man} ba (neuroglia) heágn1lvák. melyhöl aznbíu a receg (a wiut a metszeten é ·zlelhetu1) mmukét 
ol<la 1 t iejlii1 lik. 

Az idegállomány mmimumrn e ükkent: a meg meglevő idegro ·tok z irosa. n elfajultak. é tömecs
zerúen dm.11lottak. és erő~. a. mély~eg felé hahuló kötszövet-kutegektöl környezve'k. 

A hitideg domhc ·án kereszlill tett gúrc ... övi meb•zetek a kön•tkezö v:llto;1,a~okat runb1tják . • \.z 
ideg hüvelye ket:„zer akkora va tag é:,; vastag nemezt külölő ro ~tos kötszövetLöl áll, mol) uck egyes köte
gei. ré zinL kac 'karingós, r é ziut hulhim;,ó menet.ben eg ,rrnás:-al kere~ztezöllnek. A tnU~bárf 3 a <iltahíban 
töhbc-kevé:o,he lazult. egyes kötegei küi receket képPznek. mel_rek közt különösen az crhárl..\ a közdeheu 
egye. színtelen vértt'kecsek (genytestec. ek) helyezve"k. A1. érhártya ~az<lagou fout 1 \érrel Lett e:s va tago
clott achentitiával (melvuek magvai igen ti ·ztriu kifejlettek) ellátott edényeken J,íviil, a Leljc:sen le•ált 
(é- csak a látideg<lomh közeleüeu ragadu) receggel <itelleuuen g1my:-ejtekhöl ;illó rakoiliminyt mutat. mely 
geny ejtek. mint mnr az ellények körül helyezett csoportjaikbúl látható, a véredényekliól kivándorolt 
vértekecsck gyanant tekinteuclök. Ezeknek hetolóJá,a ~Utal a receg é' érhártya. nevezetesen .1 p.dcikák 
még csapok é. az érhiírt.va, legkülsöhh folytono fe · tenyrétege közé a recegnek m<ír emhh•tt leemelke
dését mag) ará.zza. 

A nceg a 1lombcsa környi reszleteiu viz ·gálva. ponlo an mutatja a kiil ü -;zemcsés é rostos, a 
külsö magc as, bel ·ö szeme es e' belsó magc~ás réteget, e a dtíc- ·ejt é~ idegro tréf eg helyett eg~Y inkáhb 
lrötsiövettermc•szetii re leget. De az imt:!nt felemlített rétegek élettaui miL enléte a ke ·zítmenyhe11 hár fel
i-smerhetö, mégis homalyos: mert c::iapokbo1 é palcikakból kevés hdyeu alig mutatkoznak marnthranyolr 
1ri ehh bunkók alakjáhnn. minl azok inílcikák e· csapok alva<lá'a által táma.llnak. 

Legtöl>bnyire azonban csak egy :fiuomnn "Zl'm<'scs é:s egyes fe:-teuyWmecsekkel ;íthatol! ·zt 1 
helyette íti az eredeti palcika- e c~apo· reteget. 

~.\ kül~ö ro. to ' és magc -á. reteg elleuhen to zlatott ke:színnénybeu mutatja, hogy az eléhhi 
ideg:ejtek kötszövetnek enge<ltek hel) t. 

Az egyébkor haj ·uilve1ronrágti es kevc mugc uval elhitott kötszöYeLh<lló két;;zer akkora. va .... tag. 
zamo magc~ával elhíiott, nemezt képvi el, melynek eg) es, nagy magrnkkal e:- mag-e ákkal ell1lt-0tt ejtjei 

könuyeu elki.ilöníthetök. 
A belsö szeme ereteg után. mely különösen erő .en fénylett ugár~zerüleg elhelyezett rn-..t.ag hí ma z

rostoknak egy rétege következik, melyek köze egy finom köt zövet ·zerü és mngc akt ól ;ithntolt nemez 

„ 



vau <'lhelyezv11 : ez pc1liµ- eg~ ki:-; k<irnyi lll'l,Yt>ll kívül n 1hi<·-sc•jtek tt>ljc>s hi;í11y:it mutatJa .. \ láti<lt•gro tok 
kit~r.ics1.kedése helyt>tt liitni kert•s1.f rziiclii kiih:t.i)vetkiitegc•kct és :ltf ii11Ö rnst:LgodotL hajsz:iledéuy,·kc!t. 
mely"k<'n 1\7. adveutitin. mttgl•s1íi ig1•11 vil:ígo nn észlclhc•téik. Emez és n kiilsij mngrsn.réleg kiizt találui 
epert'ormn e. nportokha. egyt•siilt védcstc·e~t<imegcket, mrl.n'k re' zlwll a sziivPtli •n ~z"Herje:oizlvc'k. r1;szlic·u 
kiizeléhcn r nnuak az Pmlítctl 1•dt•11yck11ek (Yérömleuyt>k) . 

• \ vázolt kórlefolyibrúl h:í t nr rngyok Jlll~g a kiiwtkezöt 111egcnilít 1•11 i : 
Hogy a hctegu1•k a :zemtilkiir vizs~:ílnt által kimutatott 1u•nror1•ti11itisét hujakórn nak tartott'lm. 

atm\ih:m oknd;itnlrn. \'olt, miuthng\ a '1l!!e11lt>\'1) hörkiite!! lm1'akóna utalt. JOP}v tndn1l1•\Ö]err i"eu haJ'la-
.,, "'" • '-"' IL • ;:') C 

1110 ... retinitis fejlesztésére. Úg\' a l:ítidegvég lnhja a kopo11ynlirii11 iJPllil l1•vö lmjakóro:s dag (< :umrna 
:-yphilit.) folytáu lép fel. :- ugyanazon módon oko1. p a 11 g :í' i i cl l' ,, l o h o t. mint m:í~. llí'lll huja
ktíro..; ng.nlng . 

• \ hou clelet kinrnl a.ti a, hogy az ag~ 1lao·aua.t miuö ·égen' vouat k111.ólag tévedtem. hogy a1wio11rn -
"nrr.oma plcxíforma és nem gumma syphiliticum ,·olt jcleu. 

Yajjou az ;1ltala11os kiírnak 1wm rolt-e hizonyn" ré,ze a dag kcletkczé:->eben, uem akarom ,·itat111. 
V1:grt> arrn. akarok utalni. hogy a ,zcm1iikörképnek bizonyos j„llemzii ji•lh·g„ihöl sem láti<leglobot a 
kopornyaiireu hclil.li k1írfolynmnt ra. :--l'lll pedig t'Z é-.. a hitidr.grr.t·cglol1 kiizt1 fo•szefiig-gés móllj;íra. li a t :í
l' o z o t t következtcté:-.:.t vouui m•m 11,liet. 

A 111;is1)tlik 1la!.!anai, uwh· lm1u.:. ... olatbnn :11. a~Y!!\"Hl. ~[iilh·r-f1~]e folrndekhnn tarh·a \'olt. l·,,)Pulcrr, 
~ 1 ... ... „_.... ... • 0 

mint p.ír nappal az elüLt nu·gg}Üzii1hem. hPmntat<Í:-.ra ucm alkalma. Azonbau a bl'1öle v<>lt gún·,(i\Í 
kt:-.zílm1foyck fd rnuuak c'illíl\a. A 1lagnnnt l'g'." ~n én„· l'sP.lé1lt.öl való, ki 11 

! év úta het1•c1P. kf•c]vl:Il, 

l 77-k-i :-1.eptl•tnh1•r hav:lliau 11a~y fuk1í híplálkoz.í,i zavar é · mindkct -.zt:mnPk előhaladott nmhlyopiajn 
fol t:íu os7.bilrnmra fökétetfr ma~1íf. K1íris111éztet •tt 111ila: cukro lní~,·:ír. :! l 1Sr,1 alatt miute:.!Y -; lit••r 

~ . . 
,•iz1•1IP.t •t hne~árott. a h\Í•-'Y ti zta ,:.., halniny volt. -.u.vi ,·1•gyhatá 1í. uagy foj~tílyt mut tfoH l.Oati záznd-
ré-.z. A fl't·hling-féle titnilt fnlyn.1lékknl ntlc) kémlt!-. 7 ,ziízal15k ·ukrot ti rít "tt ki. azonkh·iil ·ok i'elu~rnyét 
tartalmazott a Yizelll't. 

i\Iiuclkét .;;zem nng-yl'okti hítat1ígnlal ki\"ételével t:irg) ilagos tiilwtt·L n 'Ul mutatott. Ilett·g nacty
tokú lüt:ísgyenges~gríil pnunszko<lntt: l'sak a lml szemmel bírt aprú pén.rnemcket mcgkiilöulié.izt •tui .• \. 
pt>ri111Pt cr uúudkét :--1.em l.ílú mezejének kiibö hatanít 2j fokra kiselibci!Pttnek mutatt'l .• \ fö11~-érz Zs a 
kt:k érzésére ~zorítkozotl. .\ lil!!t•g a javait dia.hete t>lleui •~trc11tl mellett. az tí.jahb idöbe.u alkalmazott 
-.ien•kkel. mint karlsLatli vizzel. nntron .·alicylitnm é" carhol avval k "Z •ltcfett l!:bstein zeriut 1

J:t grammet 
,, ~," nnpoukint. E kczPlé húnapokig tartott. Breclményc az volt. hogy egyidöre a vizellet mem1yis1~g1> 
mintt·gy :3 literre, a cukoré 2 ;;1.1ízalckra -..z,íllt alá. Egé-.zeu a r.nkor -.oha-.cm tiiut cl. 1 71-ik Ú\' oktoLt.:r 
:!IJ-1í11 > • 1 {~. jauu:ir 1 ~-uikén 1>n)-. a•-') rohamok léptek föl féln•he-..1.clé-.-..el. melyek azonhau alkalmas 
kezelé-. mellett i:-.mét P,llliut-ck. Ez i1\1ih"11 a ,zemtiikiirrel vnhí 'iz,_•,,ílat minclkét l:itidegn~g fehér ebzu1c
setlé. ét é:. zsugorud1ísi djulutát mutatta, a hí:hí-. telje„en meg„zünt. telje ama u r o i :-. l 7 -ik év 

foi.Jrmír ~3-:íu a heteg rüglön 1ueghalt. 
.\. lioucolat mi11tlnwu Y1lltoz<isokat mntatta. melyek cnkro-. h1ígyárnál elöfor1lnlni „zokt.ik. A 

l<•gfoutosnbh. mi itt, említcll!lű, a1. rnlt, lwgy az agy ki\•;tele a kopo11~ lL alap.iiíu nkml:Hyozva \Olt az :iltal. hogy 
ott az ngy cg,r diómekkora :igu kemény daganat :iltnl mely az a:4ylapb(il indult ki, a koponyaalap kemény 
agykéréhez volt nőve, a török uyPrgen. az ikc ·out kis ~:aírny<iu és un!{y sz:irnyainak közép 'Ö részén székelt . 

(II-dik ábra.) Bab e s in tmlor \Ír a k1írbonctani intézet :')egétljll szíve..; rnlt az agyat é:- az :íl
képlt•tet vi:t.:-;g~ílni, és n górc:')Ö\'i ké,zítméuycket elötíllitaui. ({ o l il z i eh e r egy. mbir. úr ·zh·e · Yolt a két 
z1·1utekét vizc::gálui. és a hitideg é.-, rcccg neháuy gcin>öYi ké~zíhnéuyét elké-.zíteni .• \ z 1\j<lonképlet elfog

lalta a hypophy ·i:. az infüudilmlmu. a chia:')ma és a tr.tctn optici. valamint a l:ít<í idegek szomszéd ré zci

uck helyét. tígyszintén a corpns geniculahnn és corpus callu um. a. homlokt •ken·én,nk hát:-ó részének. 
a :-.cptum pe1lucidum és corporn stria.tn helyét. A da<.tanathúl kiimlul1)lag luítrafelé a Yarol-félc híd és 
nynltagy folött. •alamint olilalt a . 'yh ius ~trkok11a Pgy m.illimeter vastag szlirké" eröseLb hártya teriil el. 
mely az agygyal laz<in ös zcfüg~ötl. .\ 1-ik ag_vgyomrocs hasonló ;ílhiírtya-..zeni tömeggel "olt kitől h P, 

mely kifP.jthetö tömeg hü lenyomat~it adta a határos ré ·zeknek .• \ g ó re' ö ,. i \" i zs g á 1 a t szp1·i11t a 

2ri 
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daganat csak kötszövetelemekből állott, melyeknek majdnem minden neme a nyák zövettöl a kemény 
rostos szövetig abban képviselve van. Az edényekbeni bőség, mely a daganat képzé éhen mutatkozik, 
valamint az, hogy a lágy agykéren (pia) és a 4-ik gyomrocslJan sajátlagos izzadmányképzés volt, úgy 
tüntetik fel az tíjdonképletet, hogy az edény újdonképlés és idült lob által támadt újdonképletnek tek:in
tendö. A kórbonctani lelet kimutatta, hogy az agyhántalom az elsödlege. baj, a cukro bügyár következ
ménye volt. E fölvétel jogosult, minthogy az líjdonképlet épen az agynak azon tájait lepte el, melyeknek 
meg érté e Claude Bemard, chiff és Pawy szerint culo-os húgyárt okoz. Különö!>en kiemelE>ndö itt a 4-ik 
agygyomrocsban volt álhártya, valamint az is, hogy a dülényded. árok közelében és a \'" árolhíd felületén 
levő agyro tok szétestek volt, mely változások a Bernard-fe1e szm·á~ és , chiffnek a Várolhíd megsérté é
vel tett kisérletévcl 1)árhuzambn tehetők, minek fol.r-tán a jelen volt e u k r o <: h ügy ár mint a z 
agy b ó 1 kii n dul e) tekinthet ö. A mindkét oldali amauro<iis nemcsak következmén) ének tekintendő 
egy Yalószíuűleg eredeti pangás i re e e g lob na k, mel.v a látidegvég sorvadasá,al végzöclött, hanem 
inkább azon nyomásnak tulajdonítandó, mely a látidegek keresztezödé~e helyére, a traclus optikusokra 
gyakoroltatott. Ezen eseLben a fehérnye fellépése a vizeletben nem veselob által volt fellételezve, hanem 
a fehérnye kiválasztása és a cukorvizelé okául azon kóros elváltozások tel'"inthetök, melyek a uag követ
keztében a 4-clik gyomroc ban é~ a szomszéd agyré zekhen jöttek létre. 

Az irodalomban Le be r tanár zerint eddigelé 5 hasonló eset mn följegyezve Vázolt esetem 
agyi diabetes li-ik esetének lenne tekinteudö. 

Az állrák ma~ya1·ázata. 

I-ső ábra. Egy a jobb nyak zfrt lebenyben ülő angiosarcoma plexiformeben elhaltnak látideg-szemölcse 
és annak környéke : 

Sz. láticleg- zemölc. ; 
L H K, a látideg rostok hüvelyei és köt zövete : 
D, a duc. ejl:réteg vastagult tám zövete; 
B .z, bel ö szemcseréteg ~ 
B M, belső magc á réteg ; 
K Sz, kül ö zemcseréteg ; 
K R .M, külső rost é magc á ·réteg; 
P l\I, a c~ap-pálcika rétegmaradványai: 
Ch, érhárt1 a ; 

kl, tülklufrtya ; 
Y Ö, \érömleuyec kék; 
H, bajszáledények é kisebb véredények; 
KI Ü. központi ideghártya-ütér; 
Zs I, elzsü·osoclott idegrostok. 

Il-dik ábra. Egy n homloklebenyben ülö sarjadzá i dag harántmet·zete: 
a) a1jadz<isi sejtektöl körülvett agyedény; 
a,) a dag véredényei ; 
b) lágyult agJvelö a dag szomszéJságában; 
e). zemölc szerűen az agyba beemelke<lö va tagult véredény: 
e,) snrjadzá. i szöYet látszólag egy oblitenilt etlény köriil; 
cl) euyvszerü korong; 
e) laza finom ro tos kötszövet : 
f) nyirkalvadék egy nyirkrésben: 
9) kocsouyás1 halavány orsó ejtekben bövelke<lö szövet; 
7t) nyirkrések ; 
i) sihű elzsirosotló orsósejtekböl összetett recézet. 
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xx. 
A ~ynipathiku. zeiugynlad:~ ról. 

DR. l;OLDZIEIIER ' II )llll) tr.-tól. 

Ha a -.zern het,•gség1•i köziil valnmelnk. úgy h1zonyara n s y mp a t h i k u ... szem 1 o h ér1leme' 
arra. hogy e!!y uag''· or'f"osok t:, tenné z1>thHló oklJól álló gyülekezet elött hrhatóan tárrr-raltns ·ék. 

Azon meghetegeclések köz~ tartozik ez. melyek e!.!rnr:íut ér1leklik üa" a <Tvako;.ló orvost mint 
~ ........ o... e. • 

az 1~l<·thuvárt is. kiiliiuiis klinikai jelentfü:égénél fog'f'a kiemplkedik n :-.pecialit;i keretéhöl, es kfr~inatos, 

hugy "' hajt miuclt>n orvo . kivétel uélkül. ép oly behatóan i ... merjc>, nnkt>tlt létrejötte. kórtana az or\'o ... tan 
l1•rrtalányszert1bh. é emH!l.fogrn legértlekese hlJ fejezetei közt~ tartozik. 

Ha még hozz~itesz~ziik, hogy a therapia ... zempontj(ihól i · E> tén'll ·ok a teendő. akkor reméll11•
tcm, hogy a 1i,ztt>lt gyülekezet mega1lja az intlemuihist, midön l~pen e kóralakot, melynek tanulm:inro
z:i~a eug1•w, mint g~·akorló ,zemon·o. t. e.- kórhoucuokot nuir évek út.a foglalkoztat. ,:,na ztottam el~a
dá~om t.ir~ff<Íul. X eru lehet ma feladatom. e helyen a bírgy mouographi:iját nyujtani: erre az itlli. mely 
iPlett renclelkcozhf'tr·m. uagyou is riivill Ecr,·ecltili '1,ánclékom. minclazou adatok elő orolásn, melvekröl 
meg vaayok gyözödvr„ hogy kép1"'ek azon fiíÍyolt fellebbenteni, mel) e1.eu heteg ·ég gene~iset még .elfedi. 
t~s melyek egy-..zer-.ruind tahin gyógyt.u.i tekiutethen i ... g_\ ümólcsiizök lehetnek. 

~Iint i ... mPrete-., -..ympathiku: :-;zemh:iutalom alatt a zanrok azon c.-oportját értjük - leayenek 
azok akár lolio .... akár functionali-. t rmé ... zetüek - melyeket az t•gyik .-zem megbetegeclé:e a m;ísik "<1.em -
lieu 'liii1léz. Az et.ryik Zf'lll 1111•gbetege1lé ... ének knlöuhözö okai ll1het11ek, elméletileg vé•e ez tlefi11iti1ínkm 
11éz•e llle!.{lehl'tö ... en küziimhü .... de a nuísodik ,zem meghetege<lé~éhcz nem zabad IlliÍ oknak j:írnlni. 
miut v,t]amely. az cl .... ö zmnlle11 e]Öremeut }lathologiln1" folyamatnak. 

Enuélfogrn egy p :ír o" ... z e r v egyik felében -:zékclé> mlamel.Y cle..;fructiv foly.unatuak a ,zen· 
1n;í:.;ik. P1hlig rnéu épen maradt fel1~re valr> :ítc:.ap:hárúl van ,7.(Í. 

Ila. mindazon nwzzauatok után h.11tatnnk. melyeku1•k hehabÍsa az egyik .;;zemre. a 1mí ·ik ..,zem 
:-ympa.thikn ... gynhuhísiit vouja. marra ubín. kiiliinü:-'en a kü\etkezükre fogunk akadni : 

1. Elsö ..;orbau ;íllanak a -.érti~sek idegen te<c:h•k álta.l. mel,ek a -.zem hcl ejébe hatolunk, é~ a 
,ngárte the, va•ty annak közvPtlcu ..:zomszéds1íg<íba hefé,zkclüllnek. A.1, idegen testek közé sz,múthn.tjnk 
awn zs1worodott lenc ... ékPt i .... melyek a mai nap nuír fela1lott r t>clmabo kivitele alkalm:!nl, a -.ugárte , t 
közeléhe vitettek. 

:!. A ,zemuek ol · 'érU1~ ... r.i. melyek a corpu:- <"iliare mgy a ..;ziv:irványhártya hege ... hehú10dásá
m uyujtottak alkalnwt ~ 

3. to•á11liá minden lappangó iridocycliti a ki,.,ebhedé:rni>k iIHlul6 ,zcmtekéheu. teh:it oly -.zerv
hen. mely nem tuti uyngu1mi ~íllapotha jutni. s •égre min1leuucmii, phthi iku:-. . zemc onk külfeliiletét érö 
;íllamló izgalom. idl'gen testl'k (müleges szem) •agy hegképlr.tek aJtnl 

Els() ... orhan nznn t''dek ér1leklik az. orrnst, miclön az eddig egé z ·ége ~zem rögtöni ... ért1~..;e, 
lwhatoló idegen t„ .... tt•k altal 1 vagy folytouo,., ... iig-meg ·za.lóhísok (Coutinuitiit trennnngen) a i·ilia.rtest 
táj:iu ké1>ezik az oki mozzatHttot. Mert E'Zekucl a klinikus énleken k:frii.l, még a tisztán emberi momentum 
is lép elötérhe. a me1111yihe11 oly .;zem forog kérdé ·heu, mcl.v a sérti>.- pilln.nat;íig teljes hitók1>pes égg„ l 
hírt. ..;Öt a kata tropha heállta nbín i ... megtartJa mükö<lési képességének többé kevésbé jelentékeny 
részét. )Iá kép áll a dolog. ha olyau szemteke van el13ttiink. mely irnir hMszabb idö ota. JHt:-'ztnhí ... nak 
indul, ,{.., maga a beteg által eorpn-. -vilc-nek tekintetik, mint pélilánl a sorvadt szemteke. vagy oly szem, 
mPlynr.k me11sé1 ft•h• heg képletté "·:illozott. vagy melynek lenc:-;(je elme zesedé.-nek w<lult. Az esetek ezen 
-..oníuál kizárólago.-au az eddig egész:-.éges szem érdeke lép előtérbe, t'' mar ideje korán ennek oltalwa
z:'i..;a ce1jiiból teszi -.zf1k ... égP ...... ~ az operativ elj:írá ... t. míg ellenben az elöhb említett katecrori:íhan, az etl<lig 
prr,{-.zséues -.1.t•mre ~alcí tekinteten kíviil. méa 01' szemi-. 1·ö kér<lt~sbe. tnPl'\"' ecldi!! me!!teltf~ .... 1.0l0rr1llat:il. '=' ~ ' „ „ „ - ·~ 

,~, m1•lyet. a uélkiil. hogy a. beteg egyl'lörP annak ~zükséges:Pgét heliihui, fel kell álcloznnuk. 
~Iiclölt r<ividen mindaz.ou klinikai mozzauatokat Ö:-'siefoglal,iuk. melyek a ... ymp.t.tllik1i... ·zemlob 

knetélJe tartozunk. azon kércle ... re kl•ll felelniink. ~ajjon mennyi ideig tnrr. míg az el ·ö ,zem el ·ö<llPge„ 
26· 
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megbetegedé. e a m~ísodik szem megbetegedé, ét vonhatja. maga után. É itt kell azon tényt felemlíte
nünk, mely az ophtbnlmia sympatb.ica kórtauában oly nagy jl"lcutöséggel hír, azon tényt t. i„ hogy a 
meghetegedés átterje<lé'le mindig hosszabb idöRzakhoz rnu kötve. Azon e etek, melyekben a. má odik 
szem lobja már 2 vagy ~ uappal ai elsc1 szem meghetcged1~sr ntán lépett voluu. fel, pa.r .íuyi kisebl>ségben 

-vannak azon esPtekhez képe. t., melyekben minderre töhh hét volt szük~ége . 
:\Iackenzie 6 hétre te zi ezen időszakot, mit egyelőre tudomásul akartm.k venni. 

A vmpathikn-i r.emlob leggyakrabban p 1 a s tik n s i r i cl o - <' h o r o i dit i.., képe alatt jelent
kezik. Bizto. an megállapított ten_vnek vehe~iiik. és oh- kitüuö, ,i6iau hunirokra. mint W P eke r. kinek 
bizonyára tömérdek bPteg észlelésére volt alkalma, hinitkozhntuuk arra ntZ"\"e, hocry a retina é a látó
icle~ ympalhikn. rueghetegt>clései. tov;fbhá a "th·árnínyhártvalohuak ti-;zt:ín : e r" :- n alakjai eltünó 
e ekély zámban fordulnak eléi azon lobok.hoz k6pe t, melyek oh- JPlleget mntatnuk. hocry n corpn · ciliare 
az i.ivegte t fele Ul'zr) felületen, az ügyuevezett ~ u g ár ll ~· uj l v <Í: n ;.·ok és a zivárniuyb;írtya h:ít <Í 

fal.ln izza<lmányok kévzóclnek, melyek gyorsan organisálótlnnk. -.izámo , etléuynyel bírnak. és mint álh:ir 
tyák az iri..:;t h;íf raJelé vonjál\, 1~s a lencsetok mell~ö falárnl összctapa ztják. Tiy mórlon származnak azon 
edéuychís }heu<lomemhrámík melyek részint folytonos r'lrnctiójnk ;ílta.l. valamint az állal, hog,r a szem
golyó hát ó re. zét elválasr.tj·ík a mell ötöl é· az nnyngc erét nkadál) ozzák. ol) nagy mér\"be11 ;irtanak a 
zemnek. és mi11deu overntiv beavatkozásra csaki. a lobos fo]~·amatok kiúj1tlásával szoktak felelni. 

z i r i L i :-> s e r o a s y mp a t h t e át. mely az által va.11 jellPgezve. hogy a c:->arnornz za·rnro
dik, a cornea hát. ó felületén. rnl111nint a lenc etokon pontalnlní lerakódások képződnek. és a iinpilla :;zélén 
folyton apró. ~ge11 ~zakadékouy ynechhík támadnak. nuír magam i láttam az irido-choroirlitis pla..;ti1..-u:' 
alakjába átmenni. Ezen két ty11ikus kóralakon kfriil még nena.lgiák, a ciliaridegek területén. to'\ábbá 
fénviszony (photophohia) é:- photop, ia azok. melyek rngy n ... ympathiku szemloh kitöré -ét jelzik, vagy 
ho-.:szú i<lön kere ztül e kórn.lak egyeuüli :--ymptom:\i m1mHlhahiak. 

Hitka uga dacára nem hagyhatjuk érintetleuU] a rcceh<írt.ya anaesth~ ·1áj:lt 
ban posifo tükörlelet nem felel meg. de melynel mind:mnyiszor az alkalmatko<lási 
lása, azaz a ciliaris-izom renyhl'hh müköclG e észlelhelö . 

em. melynek azon
képe:o;, ég- a.1áhh. zál-

. A mouc1ottakhól kideriil tehát, hogy a beuniinkl't itt 1.·r<leklö kóros tünetek son~rnlje következő: 

Mindenekelőtt az elsö szem el ödlegcs hántnlmn, melyheu ki\llinö en nng~- mérvhen n cilimfesl la.la ve z 
részt; eg:· h i z. o n y o $ i d ö - átlag 6 hét - m u 1 v n, n m C' g h " t l' g e d é :- k ez d e te a m n s o <l i k 
sz e m b e n, a 1 o h o s f o 1 y ama t ok 1 o e a 1 i ... n r i ó j n, =- z i n t én a l' i l i a r t e t t á j •Í 11, ki v á-
1 ó 1 a g p 1 a s tik u ~ t e 11 cl e n ti á v a 1. 

Ilogya11 képzeljiik mngunlmak a megbetegeilés áttc1:jetlé,..ét az eg:rik zemröl a másikra r i\Iilv 
lltakon jő az létre? És mi módon történik az? talán \'alami kóra.uyag .:iltal, mely :ítv;íudorol, rngy rnla
mely titukszeríi idegmükU<lé:--sel van-e <lolguuk. mire m1ír n ~ sympathikus • zó i-. utalna? 

Azt V<írhatuók. hogy a kc5rhouctan. a kliuika tanítója képes volna e kér<le ekr · felel ui. De föjlla
lom, a tu<lomáuv ezt>u rés;r,e m~g uinc anuvira kimíveh·e. ho,„Y a. lc.,.utolsó szót mondha~ a. minek oka . • o. 0 

nem annyira u kórhoutnokokban, mint a körülmt=uyckbeu ri•jlik. 
Edcl1gelé meg uem volt rá alkalom. l'gy kifejczrtf, ~ympathiku:,, st.emlobhan sz.cnn•d<) hullája. 

megvizsgálás~ra, és így nem is volt leh«:>tséges azon valloz1isolmt szemle1helni, rue)_v·ck n 1.emekeu kn\\l 
mind~ zou szcnekl,en netahín jelen vannak, melyek n•.,.y ·zól \ uu hal u·vauant szol<Ytí!nak a:1. crr, ik ohblrol e. o. t'°'!' o„ 

a m:ísikra, mint p. o. n két látide0•„, mn0rr11 n köztlOnti sien, n:1. cdéuyek, a cilinl'-Ílll"CJ'ek, az ('o·vntl1;rzó- é . n o, 

három osztuhí ide0a. ]~s így hc kell érnünk az el ·ödlco· mc•rbelt>ge<lett. szem me•Yrizsanl;l.saral, meh "-ZÚ-• 0 0 0 0 . 

mos esetben, cnuclcatio líljáu a kórboucuok ket.ehe kcriil. e mcgelegetluil.nk az ily mudon uycrt lelet il z-
zeha ·onlítasával, a klinikus léuyállaclékkal. zereuc érc ezen ULlnlok elegen<lö ttimpoutot n:rnjtauak arrn. 

hogy a tények mugyuraznt.íl megkíst!relhes ük. 

A ciliar-iclegek szerepe a ::1zóban <illó foly1tma.tn:il ll1<Ír n kliniku, e ·zleletekhöl is kitet zik. 
Hiszen az el. ödleg megtrnua.<lott zem óriási füj<lulmn -sagn, melr füképe11 akkor n.vilduul, hn a -.cforat a 
(;orpus ciliarP liijék1111 egy kntasiszal érin~jUk. eléggé bhouyítjn, mennyire meg vnllllnk támallva a l'ho

rioidea ideges részei. 1'uJjuk azoukívül, hogy a loho folyam11lok mind ol.r ltíjckon lépuek föl. mely nem-



" ak hogy rendkíviil idegdú . hanem melyet aját kut ntá aim folyttin 1•gye11es••n iJegapparatusnak mgyon 
hajlandó tartani. 

Engetljc'k meg, hogy ez alkalommal röviden megemlekezzem a choroiclrn é corpu~ ciliare idegei
rí,l, melyek a mint önök mindnyajan tudják, legnagyohh részben a ganglion ciliaréhöl ereJnek, mely 
utóbhinak gyökereit ismét az oculomot riu • _ympathikus é. trigeminus egyes ro tjai képezik. 

Ha újahb munkákat olva nak n choroidea honctanárúl, azt fogj1ik taliílni, hogy ezek benne ~e k 

r•~t(>get különböztetnek m• g, egyike a legújabb kutatóknak tizenhatot ~zámít fel, n inden ~t>jtlemezt egy 
kialön rét.egnek tekintvén. 

:--ajiit nézetem qzerint, kivált gyakor lati. azaz kc.irbourtaui ... zemponthól, n choroiJeáhan csak 
harow rétt>get vehetünk föl, úgymint : 

1-ször, a kül c'j réteget, melyet i tl e g rétegnek ne~ezck, és a mely tauköny' ekhen, mint 
u p r 11 eh o r o i J e a z, rcvel. Ezen r :tcgben még két i\tér vonul, anteriae cilinre longae: 

:!-;;zor, a nngyohh \•ére1leny"k rétege: tÍ' végre 
3-,..zor, a hajsz 1le<lé11yek rétege, az alaktalan lemeizel (Ghorioca pillaris). 
A u p r u eh o r o i 11 "r& t uz(.rt neveztem a zokottól eltéröleg ideg réteg u e k 1 mert uéze

lmn zerint ez nem egyéb. miut egl id('g é: idPgdnch;ilózatuak kiizö)\ hurka, tokja, melynél gazdagabbat 

é-. zebbtt uliglm k(.pesek volnánk u?. Pmheri te:-tbe11 feltalálni. 
~h·g6ryüzödlwt1k pedig t•rról lnírki könnyen, mert egy jól keméuyírett lmlhu 'ról (legjohh ezen 

t•1ílr11 :o;zokt• gyem1ckek zemeit lrn zmilni. mert ezeknél a fe tcny kevéshé van kifejlö<lve) cjpe~z ·egítsé
H •v1 l igen köunyi'u levonhatuuk nagy lemezdarabokat, a mikor aztán ezen e. oJálato, ideghálózatot 

rniudt'n t.o~tihbi fo té 'VBJ:D dók<' zíté nélkül a górrsó alatt nwgláthatjuk. 
L 1tni pedig ·zen hálózath1111 határozott ducraká okat, melyek fiuomahb ro tokkal állanak ös~ze

kötlt té b~n. melyek a ..,znlnul zcmmel Mtható ciliar-i1lt g,..z,llukhól ~igaznak el. továbl1á magukban ezen 
utobhiakhan zámo nagy, kt•t arkú tlul'-,..Pjh·t. 

.Xugy mti1vben t•r1lek1 ... s a két arteria ,•ilinris po:-tica longa viszonya ezc•n idPgréteght·z. Ezek zo
r1> rm a nagyohb idegek olduliin hula<lnak, rnlószínüleg rgy ima izomro ·t ki érPtéhen. Tény. hogy ezen 

l\ten·k törz~e, melyek a corpns ciliarét és az iri t hitják el vérn•l, d1ís itleghalózattal 'an befoll\ a, ti gy 
hog) valahányszor ezt megh:ki11Mm, uzo11 111eggyözödés minJiukáhh erösehh l-s t•rÖ~ebb gyüknet \'t•rt 
lwunPm, miszerint l'1. nzon pout, mel~ Uil fükt-1wn függ az intraoculari" vérkt riugé~, ennélfogrn a szem 
ta plulkoz1i rínak zalJ1t1 yoz1í a. · 

!<~zen itlegréteg uz, m1•ly ympnthiku:-1 szemgynlatlii folytán enuclmnt zemekntil1 küWuü en jel
]flgzö níltoz.l ok zc1d1el ·e; de még e•'Y másik bonctani téuyrül kell megemlékewünk. A uprachoroidca 

vng,,· id<'gr ·tt~g vn."tagnbb é tdmörehb l1isz, a mint az a corpus ciliaréhPz közeledik, annak a scléra 
fele fortlított tell\letét atvounudó. Míg n.z P}úhh eg) finom púkhnlóhoz Jaa,..onlít, a melyben a vastngahh 

idt•gek miut eg,·e!f hcmlnk tfi111wk föl, itt mo t egy olid lemezt, luirtyélt képr.z, a melyben az i1legh:ll1í
zut, záruos Vt: redenyuycl, haj zuletleuyn\ l'l é dú. kütszö~ettel egye iilve foglaltatik. 

Hogy loho tol) n mntok, mdyek i<lriig t~rnek, itt igen alkalma:-1 talajra találnak é:- pla ticns 1•lfn
jul1i. okra nlkahunt „zolgilltathatuuk, lígy mint, hogy mtísré~zt cl ·Ötlleges lohok ezen területen könnyen 
1it zúrmadrltnnk az idegl' k hlh ely1•ire1 a chnroid~ára és wa~ukru. az idegekre, ad az r.gy ·zerü mt>ggondo
lris mutatja. Már M U l Jer lleurik óta ismnetes, ,~s késöhh (' z e r ny .~s 1 w a no f f 1lltal t>lfoga1lott do
log, hogy oly hulhusokou, nwlyek ym1 athikus ,;zewgyulad;isok miatt 1•uucleáltat tak. a choroide11 idegei, 
é ezek köt ZÖ\ eti Lurkuin lohos termé:izclü változ~ii;ok észlellu•tök. 

A cilinl'-idegek jdu1tö ... ége a syrupathilrnl4 szewgyula<l1i„ok kifejlüdé!'\éuél azúta a mérvuJú kliui
lrnsoktól cl i ismertetett. Egy kitU11Ü e ·etben, melyet a Zehender-féle ha' i lul'okhnu kGzöltcm, magam i 
tökt lcte en jellegzö lohos - hyperplu ticn folyamatokat híttam ezen ideg1•kcu (li&„d nz 1., 2. és :J. ábrát), 
· én ,·oltam nz, ki legeló„zür mo111ltam ki azou vélemcnyt, hogy n sy mpnthilr11 :s7.emgyuladá · nem egyéb, 
miut igazi ne u r i ti m i g r n n , azaz, hogy a gyuhulás az itl1•g1•k útj1í11 tonic:-1ú,..zik, a ..,zemhöl az 
orhitnbn, innen a koponynlirh~, l:s uztán a m1i ... ik szemhe, bimnsl'.ko1lrn teugeri uyúlak i chiadicusiiu meg
r•jtett Jri,wrlett>kre, melyek mutattak, hogy itt is a lob ai (•gyík ol1lalról a gerinc\"elúu kere„ztUl a má ik 



oldalra megy át. Ezen nézetem, a mint ez már nim. m:i kepen. a1.óta ügy pártolókra, 111i11t ellen:é
gekre akadt; a mi magamat illet, az idevágó esetekhen górc..,övi 'izsgálatánál még mindig megtaláltam 
a ciliari.· idegek ezen eldltoz;t~át . 

• \ mi a látóidegnrk, mely tu1ajclonké1 en legrövidehl1 lítjtít képczué a kórns terméuyek egyik 
zemböl a nuisikhn való vaudorla. auak, szerepét illeti a "'> mpnthiku zemgp1ladások közvelíté. én él, egy 

a lát6idegben lefolyó ueuritis migran bonctani lelll'töségét kt~t. éghe vonni ugyan nem tudom, dc aun ri 
bizonyos, hogy a tapa. ztalat ellene zol. Legelőször is luítferbe szonttatnak a ") mpathikus ..,zemlobok:n;il 
a retwa es latoicleg meghí111aclott ... ága mellett zóló ttinetek. ll<· a.rntáu :illandóau lúh:i:t.ik a1. ol) gyakran 
elöfordulo egyoldahí n ·tina ;s látóideg m egl etegedé ... é11él uzon jeleuség, hog3 ezeu kóros :ílla1 otok a m.Nk 
szemre i atnwuuének. uug rua ... ré„zt mi111len p1asticus cyclitis11el1 mel)~nc1 a hnlhns összez ngorodá a e 
ennek fohtau a ciliari" icleuek iu0rrerlé~c keletkezik, folvtouo:au azon félelemhcu élilnk. honT e. hetőletr 

• " • ~J 0 

az eddig egé zscgt• m:bik sz1:m is Lelebonyolíttatuék ezen "\"é:szteljc' folyamatba. Ezenkí' iil egrik-m;í ... ik 
ellenkező állítás dnc-círa mutatj:ík a lionclnui kutatá..,ok en·clméuye1, hogy a láfoleg itt c ... ak ma<iodlngos 
. zerepet j<itsí'ik 

Mar mo t lllf~g 1·. nk azon kérdé foroghatna. fi.ín, vajjon szüko:;ége -e fölvenniiuk azl, hogy a l 0 h 
halad a cilínns idegc.·k litján, vagy nem lehet ége '-e, hogy ezen idegek által közvetlti•t t trnph1cns vngy 

va ·omotoricu: rr.udl'llt"nc>sségekkel van dolgunk? 
Veleméuvem ":rrrint a. lob direete tovac n 1.a.a• költö:.r,ködé·e mellett ·zol azou köri\lmény, hogy 

hos..,zahb idő :-.zilk eu·eUehk arra. hogj kifcjlö<lhe ... c1c a ·yrnpathikus gyu1adás, de tov:íbb:i az is. hogy a 
·zóhan leYÖ gyulacfa..,ok termé,zete határozottan pla::;licns miuö égü, holott trophicu .... J,;\ntalmak: (lufhm
matio neuro paralytica). ha azok c ... akngyan lcteznek, SlöwJékhoml:í hoz, va ·omot.oricn · rcmlcllene ...... e -
aek pediCT é1>en. oha ·em vezetnek lobos fnlramatok kife1"lfülés ~re. 0 0 w • 

::\Iiuclezek ut;íu nem kételketlem hogy a :ympa.thikn s1.emloh oly formiin rnló felfo!fhél, ho:5y 
az nem eg éb, miut egy ne11riti · ruigrau . nemsok:ira áltahíuo ... :m el lesz fogach-a . 

• 'zahadjon vé<fitl legrövi.Jebben egy miitétröl megemlekezuem, mely habár uem i , iíj tahilmány. 
mégis az utolsó idöht:>n lett főkép felkitrolva, s meh· hiwnyo..; tlll•rvhe11 a s1.emteke-e11uclcatin lwlyeth• ·íiö 
műtéteként tekintendő \. míitét ahhau <ill, hogy ol.} s1.cm11él, mely fö.jdalmas, vaks:ígn mint! ha znan~
hetetlen, é: a.melletL a mas1k · 1.emet föl rtouosau vcszélyezL<'li, a l.1toiclP.get é:-, ennek kcirn y...:hen a -.zcm le
ktihe behatoló dliari · idegeket ;ltmc. tszük. 

A míitel kfritele alia 1· ar nehezsemrel. Ila, a l:ítúille~ t a nri.tott ollókarok köze fogtuk, maiclnem O· 00 H w ~ • 

mindig sikniileucl, egy habilyos ollóc·ap:i ' :tl .t heuufoglall . zöveteket :ítmet z.cni .• \ szt•mh·ke e7.ubín 
hekövetkezett érzckclleu ége bizon} ítja azt, hogJ az iclc~ek c~akngyau átmebzettek. Ezen mütét elleu 
ug,rnuazon elleuvcté·ek tétettek, ruiu<l millllcu u e n r n tomi a ellen. t. i. hogy a1. illegck e«yszen'.i 
áh·ágá ·a uem unijt hizto~íl-t!kot recidívák ellcu. mert azok vegei ismét ö,zszeuönek . 

.Azouh:m töbh e<;ethen leittam, hogy e:.r, a 1wnroiomia cilian nál nem szokott megtürtéuui, és e~,· 
betegnél, kit , iklos ... y föorvo · é: tanár llr o~ztály:íu openillam, még egy év- mulva meg tH1ltam meggy1'l
zödni arról, hogy a s1.Pm téik~letesen érze1cetlen volt. Eg~ gombos kntasz ' zal mélr benro m;i:t tehettem a 
'Zaruhártyárn a nelki\l, hngv a beteg e ·ak nyomát is mnta.lta volna annak, hogy l;rr.1. Ya.lami t. E mellett 
feltü11Ö volt az operalt szem :.r, ·ugoro<lá ·n. Ezen téu) dettaui szempontból igen tírcleke~, és azt his1em, 

hogy a uenrotonúa. ciliari ·jövővel bír. kiváll akkor, ha auun.k iudicntiói pontosan meg leszuek :íll:ipítva. 

Az cíbr:\k ma~~ ar1\zatn: 
J. <íbra. K;si:bb illeg•Íg a suprachorioide•i bői. A hű' el) Len ts nz 1dP.:.{l'O-tok között levo mttg:oarjauiás. (Az illct.ó -:zrm 

sympath. zemgyuladó"i mintt enucle:iltatott.) 
2. i:s 3. tibra. 06cképzödés nz i<leg•i~ környC'zetében. 

X1·. - Ner\'ll!> ciliaris (sug1irideg.í„.) 
~- = lobo o<lott ill~ghíivcly. 

Pz. = Pigwenti,cjt ·k. 
K. = Uóc. 
l'. - na:;:'yobL góc. ( l'nmor.) 
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A Jrnuc. alok kr1 szennncl Yaló 1:1tii. a n1iitrt elött és utrtu. 
D 1c :--ic111.ESI~fllrn A nou kórházi zr>mé zt <>I. 

]. 

, z,í1Hlc1~om tulnjdouképcu c-.nk az OJH'rált k:mcsalok hít.ísfüiak <!lcltnni vi. zou_yaircíl . zrílni. -
110 n célhól, ucho"'. h~vettiil,e ~l>Ít--ck, mnrrát a 1rnnc<:alok lát:'í ··ii. ci~szc)ia..,onlít rn. nzL n rP111lr.: hiuoculari 

~- 0 

l1ít1í -.al, kell tekiul1~tbe vemwm. Ennélfogrn. fig,ve1mül~eL oh hiumnéuyr.k c·soportjárn bátork"'lom maj1l 
irí11,·íbrni. melyek a ncmészellien miir t~\"ek óta go11dolat1hh targyalcí ... ok és vi1.!)g:íln.tok t:írg):ít képc1.t6k. 
T>c 1wkcm úo-r l1Hszik, mi11tha a re1'h·é11,·css1~<T háia, mcl)· r ti~rt a ln1nír s:r.1ím:Íl'a oly P.nlek~„sé tettr. mni o. „ J (".) • • 

nap ... ;Íg sem tnnt '\'Olna. A tcrmészi>f kér1lésci11ek megfejtésére a lc•g,zchli képlet is cJrrrrtcleu, ha a. kt.tPlv 
ke11•vészl·i meg .Ad1illes-sarkra ta1rilhn.tnnk . 

.Azon kezilem. hogy a sz1íhan forgó tünemények Pgyik kitiinü (. zleH>jénck sznrniníl Jll(•g
~mlékezem. Graef e A 1 f r é tl (Granfc és ~nemi-di ké:r.ikünyve azon kl>tntl-nek sr.crzt'ije, mely n sz„10 

moZ!.!;iÍsi rend e llcnt'sslin\'Í t birgyalja) cg~ 1 fü1-lwn köziilt 110 lgoza l:ihnn 1
) így nyilatkozik : • A minö 

hl'l~ telem volna hn az él1•tln11t a k<írtan alapj:fra építenök. - ép ol} kíduato. nnk látszik. hogy amaz oly 
n•uilellcue,„,éi-reket m6o·is yen·vcu fül Hr„rval:í~u ktiréhc" mclvck lecral:íhli C''" ol,· élcihni kisérlt>t úd<~kén•l o n ~„ o. „ o ::JJ J 

hirnnk, mPl.Pt mn~n n termé"zct oly ti.;;zta, tanul <Ígo: alnkhnn npijt. hogy egy élctt:mi <lodrina ,·jz._gá-
latára igcni" eél zerü. lly határozol! jellemű é~ élPttaui viz~g;ílatflkrn tcrmés:wtéu(.1 fogva a1111j irn alkal
ma, re111lellcnes-.ég a s t r n h i · 11111 s kiili.>nfélc alakjábn.u.· ;\f,~g pedig azon okhól. mert n mint kt.~ ·ül1h 
hoz'Z1Íi1"S1;Í. Yilágo:-., ~ hogy mPnnyir• fontos r:ink n~;we, ha a két. szem tcrmé zet·· 'iszonya "g:m:'l hoz 
sz1Lhályszerücn megzn.rnrn1lik, - ús hogy mennyire képes ily ,zcr1.ett ren1ldlcnc"ségck aualy:-..i a a láhí i 
k(.ppsség 'elcsziill:'tett é · meg zokott. (meg zel'l.ett) miuíi ... ég„ire 1í.i fényt Yl'lni. ~ 

l ülö ·lege·. hogy e t111ló.; griilekezct clütl hi.ivPbhen P.Iule1\czzcm meg azon élctt:mi képességről. 

mel rlyrl a rendes hinncnlaris l1íL:íshan hirnnk. A m:ír gyenrn'kj:ítékk:í dlL sh•reoskop e hít:b -:aj át zerü 
1•Hinyeit a laikns iinhulat:i1-.1 is jnthtlja .. A hinocnla.ri" lrltmiin•lct lcgeb1) cs1111:íja, L i. azon té11_Y. ho•ry k1~t 
, 1.emmcl egyet. híhmk, mc ''ize~á·rú kérclé:-. úgy ,qettnui. miut lélektani lek:iutcthm1 . 

.\füíb n kóros kék;zcmmcl val<í k e t t ö s 1 ;Í 1 á..,. h n u egy \ao·y mi111lk1:t s:r.cm m o z g :í „ i r (' 11 d

el len e~..: 1~ g é u e k J mptomatikns kif1•1e!.ését l:í~iuk. - nem pe11ig l111g • ezt. minL régP.nl•' tették. a 
1 á f, :í i kép e" „ ég biznnyo ... llepravatit'íjárnl mugynr.ízuók, ismerl'térc ,intotlunk annak, mi-,zeriut a 
rencle~ két :-zemmeli egy,.;z1'rü-l1ítiís a kél :-zcm tön·ény~zi>rü knzpouto:-;Íflísritól . zorosan ftigg-. 1\hfr macrn 
nmu téuy. ho<Ty e~y szem legki clJh eltol;ísa a remles coor(linált piily:íjáhól, a mint ozt kön11y11 l'ijnyo
mássnl rlérhetjiik. mcgfcl1•ltileg ki ... chiJ-11agyol1bfok1í kettő ·látrist létr1-.l10z, jogosu1tuak látszik bizo11yítani 
n folte'\'é:-L hogy egy 11 1-~t szem rec<•géuek mindeu ettyes pontjára forj„clli Pg)"iiYérnló ·:íft l1~tczik. EzP.11 
alap ;1,ik a két receg a :r. o 11 o. s :i'. g :í 11 a k i ana, mely szerint <'gy ,·eliinl~ szii ld ei t, rg~ prac.;l~1 liil:lll (i" z1•
dg~i~ lt!teznék kiiziitllik. Mzen lnnt elfogailvn, elisme1:jiik, hogy itt a kétszl•mi l:ít:ís léuyegéhl' r:dcí h •h:i
tol;í,.;uuk hat:ír:íu .illuuk. De a kutat:i'. · nem uyugodhatik ahha, hogy t'gy oly bonyolnlt 'i ·zouy Plölt 1lllg
állupoclnék, mely a <') clops-,:r.em schl•mai izálása ~iltal, mi11t azt Hering fphíllílotta, sem 11) erl dl:igo ... sng
hn.n. Örökké kielégítlwtleu szelleme c~ak olyan tünemény és ,·ismuy el1)H érzi mngát fofegp·crezVl'. lllL'l) 

1•gy.;zerü:,ége folytáu - lcgal:íhh cgycHire - todhhi felhontá ·t nem eu•re1l: csak ilt 'inwl a tcmu:szct 
UirYényP.inek ... zeulsége. 

Ismerik nraim azon éle-: fegy"erekkel ús kitnrtá~:-..al folytatott vitrít, mely az úgy11c•ezett na t u
ral is t <Í k és e mp i r is t á. k kiizött még ma ·incseu egészen chlöut"c. )fi11di1zomiltnl ez utóLhiuk hn1la 
n kifejlöcléstnn zászlaja alatt miu1\inkáhh túlsülyra •ergödik: ne fr>lcdjiik. hogy TI e 1 m hol z é~ Do u-

1
) A.ll'red Grn.cfö. Ühcr oinigc Verh"iltnissc dC's Diuoculareht•us l1ci Sohielunclcn mit Bezirhung nuf <lie Lehr' 

\On tler hlentitlit 1k1· ~ctih:iute. Arch. f. Ophll1. XI. 2 p. l etc. 
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<le r !:; hi>eihez tartoznak. l\I i is, azon tüneményckkel szemben . melyeket majd felhozní bátorkodom, 
szilárd alnpot csak azon ta11ban nyerhetünk, mely a lá.térzés keletkezését oly képességelrre vezeti vi sza. a 
melyekc{ a megfelelő érzék (az öröklött képesség mellett) c:-nk megszokás által szerzt>tt. ~~öt mi töbh 
- s ezt bizonyítják Grnefe általam idézett sza>ai - kanc·salok (cle én hozzáteszC'm, kiilönösen operált 
kanc. alok) h1hr"ának vizsgálata fontos próhakövül szolgál az azono. ~ági tanra néz>e . 

.A rencles binocularis látá. 'izsgálatánál oly téren mozog a kutatás. a melyen nngy nehezen 
sikerül az n z o u o s. ~ g i t a n szellemes kövelkeztetéseinek . hiányait kimutatni ; a tényeket mind sa,iát 
érle1me1}en eléggé jól magyarázza é zavar ha nem e -ik. MásképPn állanak a >i zonyok az általunk jelzett 
téren; itt egyszerre eh-e zti e1ce élét, s oly nézeteket fejteget, melyeket n közönséges e1etbeu iire'i kifo
gá nak mondanánk. 

Grnefe Alfred említett dolgozata hii és férfias >nllomá~a régi tévedéseinek; - ö Lndvalevőleg 
maga is eleinte az azonossági elme1et lPghívehb köyetöje valn. 1

) De már itt a knnc~alok ~ binocularis 
látá ... áról- egy . zámos víz ·gálatokou ::tlapnló értekezé~t tesz közzé, a melyhöl kiviláglik, ho~y adott ese
tek1Jeu a rendellenes szemállá~, s a tárgyak állá a között öutudatos TI.szonyítás fejlüdik ki. 0 ugyan kissé 
me . ze megy akkori állításaival, melyek szerint a knnrsalnak a b i no e u la r is egy sz e r ü - 1 át á..., 
1íjra hizto~ítYn >an, s vedig oly módon, hogy a fixáló szem recegközrontja. a kanc·al zem excenfrice 
felrrö receg11ontjával (a melyen a kép létrejöu) a látérzés egy. égét közvetítené. Ila az én arlataim az 
öYéitöl igen lényeges kérdésekhen nagyon is eltérnek. ne magyarázzák ezt puszta TI.talkozó vi::.zketeg
höl. Én azon anacluoui mui;t. hogy Graefe akkori adatait idézem, csak azért követem el, mert az általa 
akkor nltalánosított ,iz g:ílati mód zereket én is alkalmaztam. Azon összeha~onlílhatlauul szilárdabb 
alapból, melyet a kérdé. es iünPmé11yek megfej tél'le tekintete'ben (ré zben maga Graef e t1jubb tnclós do1go
zalai által) n.rertünk, valószínűleg ö maga is megmo -olyogja azon bevét, a mely1yel akkor mint <~iból 

mE>glért az anu;i] jol,hau g_rülölt azono .-ági tan ellen elég élesen ki nem vélt kelhetni. 
Foglnlkoznmk nehány ki.éTlettel. 
Fölölle érdekes kancsaloknál binocularis kcttös képeket kie~zközölni, hogy azok viszonyllit 

viz giiljuk. 
1 'trahismns alternansfüíl, hol színes üveglemez allmlmazása által kettös kt~peket még nem idéz

hetünk c>lő, - elérhetők ezek, ha, Graefe szerint. közép<:1zeril hasábokat t'iiggélye. eu egy 
, z e m e 1 é tesz ü u k. A két egymás fölött álló kép lnteralis iávol~ága egymá túl oly cleuyészöleg 
kicsiny, hogy n zemek egymáshozi meg' áltozott ,-iszony~íboz nemcsak emmi arányban niucse11 1 hanem 
fehésiik egJ8S esetekben egyenesen olyan. hogy az így megniltozott >etíté 'i viszonyokat első pillanat
han igazán egy új kétszemi összeegyezés kifo1ytísakéut gondolni lehetne. 

Ila a ha~:íhot víz zinteseu alkalmazzuk, akkor kettős képeket elöbb nyerünk, hn az alapot hefe]é, 
mintha kifelé irányítjuk ( trahismu con'\"ergeu röl van itt szó). De épen ezen utóbbi ki ér]et által előidé
zett keHös képek ·okkal jobhan érdekelnének. És pellig nzc·1i, mert a ha áb addnctoricu hatása folytán 
kiseblJe<lik a ln~p excenLricilasa a recegen, azaz a kép a nrncufa luteához közeledik. 

Eg~·nehány Graefe által közlött esetben ugyan úgy van, hogy _a ha áhalap kifele rnló helyezé
sénél kettős hfüíi:: néha tsuk akkor fejlődött, ha általa a kórns eJinín:vítás hílignzflrísn. ( 'uprrcorrection) 
történt, aznz: ha a recegizgatás egy a macula luteától kifelé fekvő poutrn át lőn téve.~ Ily supercorrectio 
azonban nem egykönnyen érhetö el mert, a mint nem pgyszer láttam, a ha áb hntásnunk lns~nnkinti 
fokoz:is:íval, a szemek összchaj1á. a is fokozódni szokott, - n. mi természete. eu miud gyengébb és gyen
géhb fokhan és c~nk bizmwos határig lehctsége-.;: de mégis uem eg,\'szer, p. o. középfokú trahismus 
couvergens altcrnansna1 a rendelkezé~emre álló legerö. chh hnsáhpárnak nlkalmazásn mellett. melynek 
ereje ö ·szcsen 40 volt. ];ittam, hogy a fi.\:álá váltukoz;ísa csnk megfelelő kifelé forgnhis ;\ltnl jött létre. 
Tehát a prism:ík által esiközölt nagyfokú adductió dacara még mindig nszon:vlngos összehajla~sal 
volt dolgunk. 

1) I,á:-itl: Alfrctl Grnefe Kliuische Analysc tler l\Iotilit!ilsslörungcu ucs Augcs iúr Aerzte und tmlírcntle. 
Berlin, Ilnm1nm PctCL'S 1858. 
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Ve hogy az említett múuou kettö-.. képeket ny<'rhe:-:-ek lwtPgeimud, soha superl'olTt•ctiora lll'lll 

volt ..:1.ükségem. Ha t. i. a kanc-.nl :-zem elé víz ·zinle:- (alappal kít'Plé) é!j azou felUl még föggt:lye~ hasábot 
(alappal hefelé) is teltem. ' ha a heteg a ren<le eu azouual folh~pő lH•ttös képekre figJ'C'1mc · maratll, a 
mi m!mPh kor c-.ak a ki. érlcL többszöri bmétle:-e ntáu törtéut. akkor azt tahíltmu. hou·r a vízsziure. . . o. 
t11ltl11 ·tiupri~1rn1 rgy,zt•rü alkalmaz:í ;Íual is miudeu hiligazíbís uélkiil, kettő képt>ket hitott. 

. \ mi épPu t'ZPU elj;ír:l. t oly nagyon fontoss;.i lr.:--zi, az azon köriihuéuy, hog~· a kettii ké1wk 
k · r t• ... z te z i> t t e 11 f ·1lé111wk. dac1íra annak. hog,· u "'ZP1llck. tckiutn! ,·iszo11v11 ka.t a btr•tvl10z é: hc,z;Í.-"""". . o ... 

mítYa a hn-.:íb a1hl11clorit•ns hat;í-..iít. m1~g mindig ttílsii~o. au összchajlanak. bml=teljtik m:í"' szavakkal, 
ho!!y mi történt itt. .\ hn-.;íh hatá-.a folyt:íu P-lmozdnlt ugyau a rccc<.-kép azon pouttól kifrlt=. n mt•lyeu a 
zcm kanr„al-:íllá .... :ílmu l1•trejij1111i -.zokotl. <le a nélkiil. hogy a tulnjdonkPpcni rel'egküzepet cl~rte, 

umuil kevi= ... hé hílt:dc vohia ; rnimlazo11;íltal az adott e-.,·tbeu a cl i' t> r g e u 1• i ,, kórtani jela ll)'crtiik. 

Fg-y.m e jP.ileg~1·l ri eltel uek igcu "Y1tkra11 azon ketlü. k ~pek, u melyek a strabotomia végl•ztc nt:íu 
IPI1cp11i ,.,zoktal,, fi.lgl-(l'th·ulil altól. •:njjou megsziiutetl·tt-e :íllalu a kauL :Ll-:ilhís egé,zeu. rngy rnjjou 
r-.ak ré~zl1f'U. K1.cu té11yPk i, 1•:;:ihít:mak ama nézet elfoga1la:-.:íra. lllPly szerint a fix;iló szf'm recegének 
kfüpnulja 1~s a kam·,ul .;-;zem r1•1•cg1:11ek awn PXcentricus poutja közi)(,{, a melyhen a tárgy képe eg~·\Ítlal 
11=tr1•jö11. szoros vi~wn\ ok allnttak 1•l<i. rné~· pPdig ol~ viszouyok. a mdyek t'zt•n Y;Íltozott <íll:lshau létre
jött k1~t zemü hít:Ísnnk nwgf'plt•l11é11Pk. X1·11t.o;ok:í.ra eZPll kénlé-.sc•l jolihau zPmbe nézni fognuk . 

. Attér ·k most nz :íllnrnl1) e g ~ o 111 a l ú k a ll l' a 1:-.;igho1.. It t a kettösképek iiltal;íbau :-okkal 
kUnm Pl1hen i<lé~ht>tök 1•)Ö: néha ci.:(t színes iivi>crlemPzt e<r\· szem calé tenui. - néha szüksé•„e" azoukh•ül • ..... '=' l:"'. e 

l'ih,id Íll1ir • ha :il1ot i„ függ-él~ 1•scn :dkahnazni .• \ kepek visznuylngo" :ílhi. a i · egészen m:is; a mecrll'\'Ő 

l'ltéríLc 11d.: allll) i.hau felelnek llll g- 1 iJhl1nyire. hogy e ct y 11 e m it e k a kóro.... össze haj 1 <Í s 11 :i l é · 
)\ t• r f' z t t' z „ t t t' k z é t ha i l 1i s 11 :í l. lJe még il L is l':--ak J,„n:s csef,hl'll ft•le1 meg a képl•k cg: m:ístóli 
tnvoli;:Í!!n a kaue ·al ,zpm Pltérítc i fok:ínak. ha.uem tüblmyir1• fcltiinöleg i.:sl·kélyehbnck jelcztetik. 

Ezen ntóhhi ld1•tekliöl knntke1.ik. hogy a ·tmhi-,mns monolatPralisnál azon tür<'ln-és, 1111,ly a 
• Zt'tll mcgv1íltozotl :íll:ís:il az ijntndnttal iis~1.ha11gz1ísha hozni igyekszik. némilegnehezehhen hfr étTényre 
jutni, mint a trahi-.mus .tllt't'nnthlHÍI. lt1·apfe nígi 1lolgo;i;abíhn11 vissZ<l\Pzeti e jelenséget a kancsal SZ('nl 
le~z:íllítrrll l:ítilk1=1ws...;1:g,:rC'."' az ~i tca1:jPtlPl111cs lij mnnk:íj~íhnn 1

) nem lal:ílom, hog)· chheli uc:zeir> nwg
v11ltozott H1l11u. P<•1li~ ez1•11 mag\'ar:ízat annál kevésbé eléµ;íthct ki, minél hat:írozottal1hau c11Pne sz1H 

nórn<'ly Idei. Itt nlll péld:íul kél l'sr>t, nwl.'et épen a lcgntobó napokhnn. majtluem egy111;ís ubtu vizs
grílhnttmn. 

Egy l:! t;!,·1'" lc:Íll) hal sze111éu nng) ioktí ;-;trnbismu: couvergcnsheu , zell'vecl. 3 hélh•l r>zelött. 
.\rlt tau:í:r :ílta1 Hét·-.lH•u mimlki5L szcmé11 - de elégtehm :-;ikerrcl- opcniltatott; a. bal szem még mindig 
kijz,:p f'nkhau kanc..,nlít h(•- é~ f,~lfi.•lé. \ k1~l szPm látóen•je egyenlő és tükélete!j: Ü\'egek visszaulnsíttat
uak. i \ hal szPm 1íl:vd1cti t~s meg is tarthatja a fixálást, ha :t johh szem rövid iclöre el lett teclvP.; ez utóbhi 
i'Z alkalommal kaur.:-:.dnlláslm jföt hcfol1\ 1le ll 'lll , mint várni h>hctne. eg~ szersmiud kiegyeulítöleg lefelé 
i,.., hanem ,..zi11té11, hah:ír g 'r>ug1:h1Jen. mini rende ·cn n hal szem - felfelé. A. miitét előtt nem W1té11tek 
\'iz-.g:ílatok; a. miitl~l 11t<í11 még nnllóképt>n :em lépct.t fel kettős-lábís. A színes üYegleme1. most -.cm id1fa 
elö kettös kl{pet. 1lc igl'nis elöidh.i e"y a hal szem elé tartol t függél ·e· ha áh. .\z íg~· l'el1épii kP.tl ős 
k1•pt>k, m t' g fel el ö 1 e g a .szc111ck rcrnlcllencs álhí 'ltnak. egy 11 r> mii. e k, elég jól megegyez() latPral
t :í n1ls1íggal (az együttal t'ellr~pclt magassági eltérés nem vétetett; kPllölPg tekintetbe a t'iigg1:Jyest>11 allrnl-
11111zott ha.';íb :iltal elöiclézctt eomplic:íl:ís miatt). Itt hítjuk. hogy ti a e ár n a j <Í 1 át ó e r Ö ll t' k, sőt 
tlnccira aunak, hogy a két szl'111 a fix:íhíst hizonyo" értelemben fel\áltnui képe<.:, hogy a k e t l Ö s k t~ p P k 
még i ' az Q 11 vi., :z o u y 11 k ért el m 1~ h e 11 ki f e 1 é pro j i e iá l t n t 11 a k, rn el y e k az l' gy kori 
r • 11 d e~ :'.' z e m ;Í 11 ás h e f o 1 y ;í s a a lat t. az ü n t n cl a t h ::i 1 ép te k. - Ellentétbeu :íll al. ilyt•11 
e-. tekkel n köntkezö: Ei:n l ·l 1~Yes i(jú johb szemén -,trahisurns co11verge11sLeu ~zem·ed. E szcam ki;z
pontilag uagyobh fokhn11 n.mhlyopikn ·. a. rijgzit~st at nem vc:-.:ii. J\rttii:-s J:ít;í · esak tuggélye"' ha..;áli alkal-

1) G r n re -s ne 111 i :- eh. ll undhnch der ~e:iannnt1•11 Au~enhC'ilk11111l», IX. l..!np. 'lotilitat.ssför11u~e11 \'OU 1'1 or 
.\ l t rt.• 11 li r n. e f e in llall•·. 
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m<tzá ánál lép fel. Ha ezt alappal lefelé trutj uk. a kettfü• kép€k k ere - z te z el te k. h<l felfelt~ r gy
n e ru í\ e k, de min d ig ige u e e k é 1 )~ o 1<la1 i távol' ;Í g g a 1. Ime, dacára az amhl,ropiúuak, egy 
vetítési viszony, a mely e· ak a valódi c;;t;rabi mus alteriumsnal nem lepett rnlua meg. 

Midőn az eddig említetteket küzelebbr ö] megtekiut,iük. be kell vallanu11k. hug,\ a kanc:sa.lok 
két zem ü híbí <H illel8leg aiz c:etek uag)- ~zámábnn a h j lJ á ::- . z P m á 11 <t" s az 6 u t n <l at k ö z öt t 

u j v i · z o ny ok 1 ii t z a 11 a k ki fej l ö c1 ni . a mi már magáhan a re<:egek azollO!' ... <ígi elm1'1etével a 

legnagyobb e11entéthen van. ,"öt a kanc. alítá egy egés1. kn.tcgori;íj:ínál. t. i. a sh·ahi. lllll"- altcru,111.-nal. 
ezen n zonyok ol ,\·auok, hog~ helölök kfrrntkPztetve, azt kellene· niruuuk, mi ... zeriut a kauc„alok egy zerü
látá a egy >alódi kéh:zemü liítmü-relet. mely helyzetiiket illetve lllfifl.1er1uat re\:egbenyom;i-..okon alap ·zik 
Felfoghatják uraim. hogy mennyU:e lehetett Graefe Alfrétl ?nlek<~heu. az azono~"<igi f'lm~let tökél<,te . e ... 
i1·gahnatlan meghnktahí-.a eelj<thól. kancal betegeinel ol au valódi hinoculari' eg\ s1.eríi-liít:í...,t lie i. lJl
zonyíthatai. Töhb izheu említett dolgozata e t ekiutPthen igen saját,ágo a•.latClkat tarb1lmaz. mch rk azt. 
a mit ö ke1·e ett. meglepÖC'u hizouyítják. 

Ilang-:úlyo'l.um, hogy (1 raefe ... aját nezetei e tekintPtheu azut.t uag~ mérteK:lie11 m1 gnílto1.tak, 
mégi felernlíLek egyneluín)Tat régilib adntai közül. H elye ·"'bh e1..1 alapo 'ablJ i·wereteket nyedwtünk a 
szóbanforgó vi zou.\~ok fölött. ha ama tfre~ uézet.eket, lalá11 épe11 azért. mert ( i-raefe újuhh müvéhen azo
kat egy:szerüen elhallgat,ia. a kritikának alúvetjUk, mivel így eg.'lszersmiud nzou útull haladunk. a rnelyN1 

feltevé~ünk a kaur,alok hinocnl<i'ri egyszerü-hítás;ircil legjoblmn pr6hára vonhatú. 
Graefe egyik akkor tett nyilatkozata . Z08zerint így hangzik: . ~trahismu,: coUYE:-rgen-. aHeruau' 

azon e.eteiben. hol kettös ln·pek . zíne~ ii'\"eglemezek ege1yével el nem érhetök, "ok tor ug' ad.inl~ elD ,1 

betegek. mintha a fix<ílo '· tem által saját term..> z.etes súneben eszlelt láugképhez. még azou ü>eg -..zíne 
j ... gyengén hozzrikHere<lnék, a mely mögött a kancsal „ zem elhel,rerve \'Olt. - iíg' hog) tehat itt 1<1, 

mint ha onló e ctekhen reude-. \Í-..zonyok alatt n 111 t terek vi ... /. á ly a fellépue. · 
Elég „u.orgalma. uu viz~gáltaw é11 i ilyen kauc ... alokat. Igaz, hog.' a váltuk111.ól.1!.{ kaucsa}rlk 

eg~ szeri1-látá:;a ·zínes ii-reglemezek aU„almaz;isa által eg,ráltnlálwn meg lH~IU zurnrtatil,: d1, a híngkep 
színe megfelel az épen fixáló szemuek, minden hozz11kcvcrede , minden n:-;záh- ne1kn1. J~pen ezen kiser
letekhöl - a mennyire mérvadók lehetuek - kitünik1 hog_v u lrn11c ·::tlok eg)·s1:erü-hítá:::.n e g) "z l' lll ü. 

A vizsgált betegek beható kikérdezése minilig epeu ellt:>nkezö nLlatnkn.t ""nlgaltat. A.7. t•sett>k legna.g ·ohh 
számában határo1.oltan u kiilönbozö . zfoű ltíngképeket feh·altnt i'"zleltek; <le ueru a híttcrek ö11h.euytelen 
vi zál)·a értC'lmében, hanem önkeuye" Yáltogabí„sal a fhiílii eg,\i!lejü felcserélé:,~Vt'l és uzou hat~frnzott 

jelenté.-::sel : a jobh ::.-.1.emmel íg). a hal .zemmel amúg,, E tekiutethen mindkJt szem oly öuálló~:ígot taun
sított. a milyen kiilünheu rende. >i zonyok alatt e uk itz f'g_"°ik -.1.ern iiuh1datn.' hezára,<ínál elérhetii. 
Képzelhető volna, hog) a víz gált betegek az eléjiikhe tartott üveg elhelyezé éhöl következtettek a 
szemre. a melylyel a z1ne' képet látták. De biztonságuk nem változott. ha zoro an oldalrul vag.' feli.il
röl mindkét zem elt:> eg_p;zenc különhüzö zínü üvegleme1.ekct toltam . 

.l kauc.·nlok eg~ ~zerii-látá a ezek után csak hizou.' o~ ki z a rá" i f o 1) ama t lriinh Ú-;ak1·11t 

fogható fel, a mel.n1ek a látmüvelet lefolyá áhnu a kanc al zem excentrikn reregkepe •llclozatul e ik. 

A következő, habár Cl'<tk igen ritka, e etekben tett ~szleletemel el uem hallgnthntom. lla ugyaui::
a lángot eg,r szem elé tartott színe.: üveglemez alkalmazá n mellett felváltva fixáltattam, akkor e«yné
mely nzsgált azo11 állítá:.-:sal lepett meg. hogy képes mindkét ltíngkPpet e gy$ z e r re é:Mrcveuni. még 
pedig m nj rl nem e g) ..., ugyanaz o 11 h e 1 y e n, hnb<ir igl'n hat á l' o z o t t a H egy ma." t. ó 1 <' 1-

v á 1 a sz t v a, a mint ruonclták: egy m á" m ö g ö t t. De nz ilyen kettős képek látá-.a nem l1•pett fel 
soha nyi.1godt . zemálhi ·u11 l, hanem saját ágos nyugtalan-.ággal fol~ionosau iugado1.ó és változ1) fixá
lá mellett. 

X em Jri.:;érlem meg az említett lrizárá' rejtélye folya.mu.t át a kauc::,.;alok eg\ s zeni lnta::iáuá1 meg
magyarázui. vag,r johhnn mondva ell~ntállok ;t ki érté nek e hon~olult viszonYoh. taglalri ... aha boc~at
kozni, melyeh."J1el 1Jll)'C'hikt1~ tf'11' czőknek mindene ·etrt' font0s szerep j ntott. \ an itt ml'g azonktviil elég a. 
1·ejtél~·e." b()l. a mi még szinten oka fog várni a megfejte. l't>. 

A kanc -al látten>, tE>kintve oldali kiterjedésél, nem felel meg. ha mimlket zem uyitrn. vnn, eprn 
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'"'ak a fö:áló ZPlll lát;Í"a kiil .... ü hat:ir.111ak. halll'lll na~.,r\·-.á~a fü~!! ,·~01·11 .... an a két ,zem épen a<lott :ílhí-.:í
lol. A híttér 1• ,z~rint ii 'sz le te z (' t t. De ha a kanc:-,alok <.>gy. 1.nli-lata a . ..; mint tahiltuk. 1•0"\'nemti. 

l1ogy kPIPtkPZik a k~~t monncnlari-.. hítti:r e ~ymá ... ha ntló rihnPnett~-; 

• h w Pi~ • r '"dahol azr. k1~rclezi. hog} mi tiirté11ik. mi~ az t.>gyik :-:zem a kfr1.pouti th:ala~t 
m1•!!t:irtJ<1 ••• knuc-..al -.zun vi ... io ilin•l't;Íj:íhau fek\ ö (azaz az 1) rPcegk<>zpouti<ihau megjelenö) képpel? 
I:rri:- vona1 kozc.5lag 1; r a e f e újal1hau a ki>•etkezó ki:-érletr1 t gnndnlta ki : \ nz-.gált heteggel 1 ~ méter-
11;i r~ivollujl meg-rüg1.ítteti --ajiít (n1.az a nz,g;íló) arcát. _\ kalll'S:tl ,zemet '<llllí'" ii•eglemez felli. Ezalatt 
a ki-.l•rlö a k:mr ... al .-z1•mw•k 1111·!!·felelö ohl.1hól a thalú -.zem ,j,io 1liredáia11n hoz u·wrtral;íun·ot: a úz-.-

·- ·' o . . ~ 
:,!ah 7. í 11tr•1P11il1 hírju. Jla a l:in~ot moc;t )a„ ... au a m:í-.ik 11l1lalrn ;Ít,·i--zi, ügy hogy mo"t az i>}fedett 
k11fü· ... al ,z"m r1• ·„gpoutj~íuak :íte1l1•ne11i>n :ill. azaz ezeu ntúbhi z1•m risio <lirec.t:íjáhan. akkor egy-..zerre 

7. í ll " ... a lit•11yo1111í„: 1lP azouual me•riut ·ZÍnrelcn. ha kiiliinhi>11 megmaradó körülmények mellf'tt c ... aki..: 
nz lit'1'~ Ji„]y,;t níltot.tntja. Elihöl 1•léo· ril:íg1Nlll kitle1·nl. n11-.zl'ri11t <t kauc al ket szeme kü1.lHt lnznnyos 
zcrr•píi•}o ... ;f.t;í ... létf'z,k. 1111•ly ... zt>riut a ka1u·-.al -.zemnck az a hivata:-a. hogy azon bírg~ak pen·ephój:íf 

kiiZ\Ptíti ttiln~·omó \i11 ,11lú-..1ígga1. mPl}'Pk ink;íbh az ü vi„io tlin•d:~i<íhan va11uak. 
Bizonyn" ért„lcmliPu h•lt:ít a kan~-.alokrníl i ... egy f1•u:íll<i s,1jcíts:fu·o._ hi11ot:nlari-. 'i-.zouyníl ,zúl

h.1tn11L }~ ... mi111 ho~y n knnc..;a) „1.1•m ri•1·egkii1.poutjn e m6dn. nlt l:ítmih'elethen oly hatarozottau resztv1•-.z, 
•'!.!Y tlitJPIU•:nyen kPll ''"Hl:ílk\1Z11u11k. a mf'lyn' ~clrn t>Ígl'r kl>r1ll:,é,·el r1!loz. Strnhi:-mu-. alternausnal f. 1., 

hr1] 111i111lkt>t ,zt•m e!_!yc11lv l1ítií l"l;H•l l1fr. fdtin10. hogy a kant.' ... a) ..,ze>m \'i-.io dirPcra1.1ha11 tt•kv.; kép (ba 
i1hÍH•} igazított pr11j1• ·ti1í tnlyt:in a ~:dlú ... ze111 küzponti k1;pén•l lll lll j.., jiin helyi l'Olli~iúba.). azon habt
rowtt tj .... z1n-..1!!'"•il 11c1u jut én···n) n·. a m •ly ÖtPt miut -.zintéu k:i1.po11ti r"CP!_\"képet illeti: hani>m lio!..(y 
111111cli:r <'"ilk nldnli l.itn-.uak mc~f<.>li•lö hotrnílyhau öun11larlm jnt. 

A1. akarat llll"'inclít.1:-a. 111Plyly•·l a f, •]rcí]h a kaul'salítti az i>!!;yik •ag-~ rn isik ,.;zemét a. rügzílt~ .... j 
.dlasha •iszi ,: 11111.,111 111•'•" j, tartja. ,.,ml:ílntn-.·u1 .i•ir a figydem ii-...-zpontn"Ílfí,,i,al azon ht•nyomatokr.l, 
lll 11h 1•kr.t é]Hnl ,.z„11 ,.,z,•mti)l llYPl". 1 lt- é11en a 600-\ elr>m ezu1 !!\'Özt>hlll s jj ...... z11011to .... ítci-.a eO"yeiliil cu·, rccpn·-• • • ..... ,., 0 '=' 
kö1.111mu-.1 .... u~' •'Z.• ti• en a 111•lkiil. lw~\" .1 m.1 ... 1k a J;ítm1i•l•IPthöl ··~é,zPu kiz,1rnl11ék. olr tehetc;étr, meh-

~~ " • 0 w 

1l111•:Íl'a rlZ ;ilt:iln 1•}1i pu·Ítt'tl i'-.akH!.!,\":tll hi:Íll)'CI' hibtsnak a}ig nJs1íJ1hre1Hhi nk:fr a l"P.IHles hi11CH'tdarii' 
lií, ....... 11 ál. 

1 :ral'í~ eze11 t"ln tc;t:••et nem 1 P~ ·li „J,:ggé. Ulert hogy azt 111Pgmagynr.1zza. tíjahh miinrbeu "K' -
,..z„r1i1·11 az e-.z lelé-. azon 1íltal:í 1111-. tiin·,:m l~l"P bi V'at kozik. 111el y :-z1•riut k~t maximál .:~zlelé,..re nem \'!ll
uauk k1;\•fc;1tT • 'ft•lltozt. 1 p1 l1l11kl-pP11. hogy }Plietetleu n k.rnc;;aJ;íll:í" kiiliiuheu ege-.zeu alkalm.h alakja 
lll"llrtt t•gy-.zcrre ,~µ;~· ki_i11~' .iolih ,: ... l1al olclal:lt rJha:-.ui. A lmnl· ... alít:í ... akkor csakngy<tn nem volua 
lii1ím·, hmu'm Pllculu1z:il1•:,r ''!.!." nem clégg•: kininható tehet,<'g. én irigyeluéru a?.on Pmbert. ki c--uuya 
k11 m·,alít1í ... ;íri)} ''"'"•Zl'J" hr•t ve11kP.1li)}err

0 
:lllította. miszerint ké1w.... volna az e

0
u·yik szemével a toron \'<Ír;it, n „ „ • 

111.1-.ikaY.il "lll!1thl'11 z ... c·lirít'1ij1it "g."'ZélTt' nézni. De hogy két kiillinhiízn k1izpouti rec:eglienyonuís egyidejii 
t.'' e!.!\ ~rti>)w1i ,;.._z}elé..:éröl !'!Zt; 11e111 lelwt. azt tncljnk ; 1 r t a z o u h e k e ,. i .· z o 11yrlÍ1 h esz l~ 1 U u k· 
•• IU l' l ~ a 1 ;Í t t p l' ,. k é 1 t' t t a 11 i ' i ... z <Í 1 y a h p 1y é),e11 k irt• j 1 ö J () t L neucles körülm,;ll)"t:'k 
kiizlit k•;t kiiliiulii.izc'j .• 1 n'c1·~kfüpoutok11t egy-.zl:rre .~ró henynrn;í.;;, kölcsiinü" eltol;\ ;Íltal az iiuturlatot 
nag~-"ll ).,. zaYnrlm ejti. 

l·~zeu inó1lo ·nlt visznn,ynkknl kariilt\'e jár a meg,;iltnzntt projedio. \Iar töhh 11.ben emlit(•ttem, 
ho~y a katll'sal -.ze111 a targyakat azok 'alú1li helyén lcitJa Wbhu} ire. Eml1·kezzenek n..;,.,za. azon kisérli;
tL'kTP, nwl~·cket a ka1wsalok kh„zt>1mi kettu" kepei küriil tettuuk. s lllPlyek a. kauc ... a] ,z1•01 rel·Pg-peri
plieri:íja 11ll'g\'<Íltozott vdité ·i vi. zouyan cp1·n ez értelemheu kiil1•rítették. De még egy igen «'gyszerii • .., a 
111l'lletl igen jül ha zusilhntó J...-isérletet köziHhetek, a mely targ_\ uukat illetc'ileg igen alkalmas a<latoka.t 
... zo}r!:íltnthat. 

_\ ka1ll•,aluak "gy k\iriilhelöl lI1 ·m. „~t>1e... merH l apirlapnt aduuk. a melyet. a kü.1.éprn11alba11 
kl't ... zr1111• kiizütt ,-,i)a<::1.!"al '") au1ínt forthat. ElöHe ·.1.emeiwl r~yeulö nrn!.(<L" ;íglmu van két hí:tjel hizouyos 
'1i,z111tra ... t:ivollia11 e•q·uuí..tcil u falou fPlfiiurrc ... 7.tYe na\, hoo·,· az l'llllftett válaszfal alkalmaá„.ín;í) mind-c„ ~e o... 7'"\„ 

1·:.Q;k <::zi.>m ... zam~fra t•-.ak c>tQ•. t. i . .tZ ol<lal:ínak nwcrfelf'lÖ jl'l. lát ható. ITa most a he.teggel a bí~jt•lek 
t•~yik(~t fü„11tatjuk. rnél! l"'lli~ majd \"alnszfol alknlmni'.cisa mellett. mu.i<l a Ht;lkiil. akkor lÍl!Y fogjuk tal~ílui. 
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hog) a )Jeteg haHrozotta11 állítja. mi~zPrint a két jelt mindig egyenlő távolban látja. Aj.U1llmto. a két 
látjelt inkáhh kfü~el egymáshoz alkalmazni, távolságuk meghatároí'iása ez által biztosabb. ~·znk ·ége. 
továhhá ho<TI'.'" a ielek c<nrmá~tóli távolát a viz. g~lt egréntül való távolsá0o·g·a1 is kellő nszonyba hozzuk, ' c.1 ,, t>.f „ • 

nehogy az egyik jel képl": mel.'· a ka11csal , zemnek megl'clel, annak vak fol~j1ín keletke.tzék. B tekintetben 
határozott mértékelrkel mifr azért nem szo1gálhatok, mert a viszou~ ok a kancsal zem eltérítésének foka 
szerint változók. De nem is sziik écresck. ~erucsak hogy n kísértés utján könnyű az épen alkalmas hely

zetl>e jntni, hm1eru még akképeu is egíthetiiuk a ha:jou, lm a kaul?sal zemnek megfe1elö l:ítjelt nem a 
vízszintc. heu. hanem valamivel mag<l"ahhau vagr mélyebhen alK-almnzzuk. E ki~érk·t nem egé zen érclek
ne1küli: a heteg t. i. eléitartoH >ála..:zfal mellett az elténletl szemének megf P}Plü jelt oly rr.cegponttal 
1átja. meh Graefe elöhh említett 1ángki- érlete zc>rint renclPsen a látmiivelethen e ak i~en '" ekrl,r fokhan 
>e z részt. s talán még cgé:o::zPn n kizárá • hafaírajn belül fekszik. 

Igen uagy érclekke1 hirnak a ki érletek. melyeket a. hc>t<'gek~n a s tere o s kopp a 1 cjthi:-tünk 

Ur.1efe A.lfrell ezen ki~érletekct is már évek elr3tt i\zle. Hadakozó bátor ·ága hidn öt akkor a 
következő, az azonoss:íg-i elme1etct lesújt.mi vélt nyila.tkozn.trn: „Hn (kaucsalok strn.hisurns nltC'rnaussal) 
stereoskovha ne:r.uek. nkkor a testi összeoh-ad1ísra tcrvl'J.ett k~pekel majd egyszerűen, majcl kdszercsen 
látják. utcíhhi C"elhen igen közel egymás mellett. Egyszeril láhís ei-etén határozottan 1így 11yih11l~M.uak a 
betegek. hogy a kép testi a lakot ölt.~ Ha Graef e mai nézetei t>:t:en szayak értelmétől l1irnnyo ·uu IDéÍr 

nagyon eltérnek meg ma is joggal kérdezhetjük: hogyan té"'ec1hetelt akkor e fé1·fi? A lrntatrí~ története 
gazdag ily örnímítás aclatnihan, a melyhe különben egy tis1.t:in látó ész juthat, ba Lizouyo: célzat által 
\ezéreltetil... Mindig tanul '<igo'. l'Öt néha, hogy 11gy moucljam. mn.jclnem mint egy jó élc pointjenek tag
lalása - é1·Jeke . azon okokat felkel'e ·ill. a mel!ek eg~ ik vagy másik esethen hec ületes gondolkozást 
e viz·gálást oly ,.-égzette]jesen ténítra Tezethetuek. 

'tereo;-;copikn kisérleleknéL mint a kancsalokon telt hítási ki erlete~-nél általúhau. C' ak a bete
gek egyéni állílá aira Tngynnk utal.a. Ilyeneknel a kubtá~ a hami:-; a .latok \e~zél~ ének ki ·n111 téve. 
Feladatunk teh:H lehet<íleg eg,rc;zerii e ·zközökkel vi1.sg<ílni. és a víz g<llutot kihlll)'C'll ellcnórizhPtÖYé 
tenill. Könnyelmiisl~g ,.-ohm oly fonto . .;; kérdést, mint a mil.n.•u a szóhanforgu. complic;ílt :-lcrco~copikus 
rajwkkal, taláu a küiöu ·ége · fényképekkel és zárt 5fcreos1rop-szekréuyuyel elJüuteui. 'l1n<lvHlel'Ö dolog. 
hogy már félig-meddig hü sík kép. épen hacsak eg~ szemmel tP.kiutjü.k. hizouyo, 1!1-h•lemlieu ~lereo

. copikns alakot ölt é~1.lelésünkbeu: ez olyan ténj. meh lll<tr Lf'ouardo dn \iuci előtt i ·meretcs volt. s 
mel_r képtárak látogn.trfüiak eszközt n.vt1jt, mih·észeti ch'rzPtiik t fokozni s íteletüket a perspecüva fölött 
e1esíteni. ElPg fé]szP.lnii embert ismerek azonkfriil, ki igen :-zíve::;en stereoscopha néz. azon megg)tlzö

dé sel. hog,r ehhcu a képeket sokkal ti ztábban é · ele\"enebheu hltja. De miuclcn tévcdest kikeriilhetiink. 
ha ezen kauc..;alokon iL•Pllllö · tereoscopiku.;; >izsgálatokat a Pa u u m-f'éle vagy más e minta :-:ze1int ké 'ZÍ
tett e0crvszei-ü liuearis ra1· zokkal e-;zközöl1· ük. .Azonfeltil méO' említem. bour én a1·át kisérleteimnél lr!.!-" · · o e./ . ,_, 

inkáhh az lÍjabh szerkezetí.l amerikai f o l ll i u g - s tere o s e o p ok a t használtam. a melyek. miutho!t} 
egészen nyitottak. megengedik. hogy az ü·rngeken at a . zemek állását és mor.g<í"nt l·lleuörizhet,1iik. 

Tén~·· hog_\ kancsnlok a stereoscopban majd egyszcrűeu. ma.icl kettö. en láttak. sőt ml11ullrntom: 

az esetek töhbsegJheu egy~ z e r ü e n. Tény toráhbá. hogJ a kettő · k~pek1 ha fel1eptt>l~1 tübbnyire igen 
közel álltak egymáshoz, sőt néha ttgyszólván ugynuazon helyl'n; cle épeu ezen utóhln e dekheu nn11al 
feltüntíbb, hogy a Yizt-:gáltak miutlig :íllítj<ik, miszerint n k('t kép azért 1w-'gis hatiú:ozoi tan cg~ másLól 
elválasztva észle1es alá kerül. ::. mindig helye en tudják. mel.\il~ szemé melyik 1..t;p. Hu n >Íisgáltak ellen
ben egyszer ü e u láttak. akkor nem tekinthettem azt oha a két rnJZ . tereoscopikn i)s:-:zeoln1.d1ísa 
kifolyásaként - azon eg~. zerii okból. mert a lárottnak leíní sa mnulig l'. ak azon olt1alü rniz eg\ z.erü 
liueari · -viszonnünak felelt meg-, a mely oldalon é11eu rö<Tzité cl foalalkozott a ~ zem. 

• - · n n 

X em gondolom. hogr ezek után fenáll-e még a kcrdes, „ajjou ,.-alóhan ketszC'mÜ-r a níltakozólng 
kanc alok egyszerii-láfaisn. Ue ha kény"zcrültiiuk. a kauc ·alítá · e neménél a kanc a] sZt>ll1 exceulricu 
recegképenek kizáratását a látmüvelethöl e, akugyau he is h1zonyítnní ; az egyoldalú kancsnlíta nál e ·z
lelt egy zerü lála~t annál hát.rabban egy, zemünek mouclhaljuk, mert tnár tapa>:ztaHuk, hogJ itt a vetíté8i 



vbzou~ok ~ílrnl;íliau m1:~ uem .,zcun11lték c·l azon dltoz:i,nkat. mt•l\'l•khl·Z n. trahi-:0111, alternan ·wil oly 
sokat igérö reményt•ket kiithel Uink. 

l>t· épen ezeu Ps11 tek hiznuyo ... f kiutctlwn nag) on fr1h•kf'..,<'I.. Ott. hol . zínes Uveglemez nlkalma-
7.:Í a tiltal kett1~:- 1,,:11ekl'f 1•lüi1l1•zhetiink. ott ezeket iol nda,ztott Jia,:il1 ;\Ital annviru közt>lithPtJ'iik r.•'' -

• • O w 

1111íshoz. ho•r\· vérrre is r•'\' k1:1i1ll' iis,z11 kellPne olrndniok. ha a kan<· .... tl :-zr.m csak rnl:uniké11cn i. a két e. .-... --. 
l:ithem·onuí' ily kétsz<'mti fi-.:-zet1lv.1:-zHs:íra ké11esÍt\'1• vulun. >: 1·m t·~y,,zcr ,:11e11 itt a1.011 lf•uhatrírozottnhh • . . e 
ni latra akadtam. mi,zerint 11 k[.t ké11 "!!'"és l10'"' auazon hel \'t>ll, u0•q·,z,)ldt1 l'!!rm:Í:- mCi•rött follé11. a 111qkiil ... • „ • ""' e ' 
ho!!,,. n k "tlÖ-. lnt:i:- ,:rzésP Plt iiune: il e . 'l. i u t é 11 11 l' m „ gy .... z ,. r. 11 o ha még i ;-; l' 1 é ~ r i t k <Í u . 
• j p e 11 P z e 11 k ö r ii l m é n y l~ k k ii z t m 1í s e g y 6 11 " k (. p o 1 y h a t :í r o z o t t a n a z t á 11 í t o t t ti ~ 
}1 orr~· n két k <; p e~ y s 'l • r r 1• t: ~' h e o 1 ,. a <l: é' 1•z1•11 l'"í'tl·kl1~11 l'"nkng.nm a l:íngkép :-;zínezete 
i a ':írt kt>\ crc1lé-..t mutatta. 

Ila mind ni'. <'lÖl1lienire vis..;zat••kintilnk. liPl;ítjuk. hog~· n lrnm·--alok k :t szeme között 111iucle11-
<:--etre saj1ít-.:ígo" vi-.zon,\ ok urnllw<h111k. 111cly1~k azonlmu mégis i~1·11 bírnl 'nnuak attol. hogy valódi két
:-Z•'lllti l:ít ist h;tr•:-íf...1•11ck. , üt a1.1111 g11111lolnt !llf'rill f1•I henni.ink. hog~ épt•11 ezen képe.-.ség hi;ínya taláu 
m:fr (•n•dt1 til1•g a katH'::-al ríg kif P,il:í 1,;,érc ni'.'111 1'sekély hefolyrí ... sal Yolt X°C'm akarjuk kétRégli(' vouui1 

hogr tulajtlo11képe11 n tiihbnyir • .i•'l<'nl1•\·Ü t{>uytöré-..i reudt>ll1•11""""ég1•k n li:gebö 111Pgi11clító Jök.::t aclják. 
df' \'e!!~ iik az.t j ... lt>kiutPf 1„„ ho!.!:y n kancsnlít:í' :ilfal:fo YÚC 11inesr11 a türési r~n lellelll'~ségek hizouyos 
fokához kiitYe. N" •m egy zer tnp l'•ztnljuk. hogy a knuc al ·iíor liizonyl);; c:saláclokban üröklékeuy. a nélkiil. 
hog.r itt nngyohhfokú amf'Hropirí.,.al jrírna: mrh·.~,zt inlrílkozunk <''nl:itlokhan iirliklf.kt·n~ ungyfokú a111e

iropinv111. n ue1kül. ho•'r •'!!\'szl' r,..111ii11l knuc-.u]s;íg elc>ford11lrn1. Hiwuyár.l a fénytöré-.i rcnth•lli>11e:-..ségek 
okozta hei1legz :,i impnbu ok legink1íhh ott fognak ku1H' ~111itn,f elüi1lé1.11i. a hol a kétszemíi bítá..:;ra niló 
hnjlnm 11uír er"tletil1•g i lt:rrft>l1'n .. \ knucsalíl:i<.: legink:ll1b ~yen11ekPk11él jnt kifejlő lésl1Pz. k1qségkí,·iil 
nzt--rt, mc>rt l~peu rnilnk n latá-. k~f.<z,-.111i\ központo. füí,a lile!.! 1wm 1•ll~!.! -..zihírd. 

1 J. 

Jlint:ín már a11nyit l11dn11L u knucsnlok l:lt:Ís<Ír1}} hfr.ink 11 mÜll•n'jon·o"l oll~j:ival. 
lla Grneft> .\lfrc1l néwt1• 't."rint n kunc-:al-.1íg egy tcrmé ... zetc:- ki ... érlet gyanánt lrkiuthctö. akkor 

(' meglt•lelö mütét egy uem ln.•\ ~ ... Ji(. énleke:-. me..;tP.r'é!.!P.~ kisérlc>bwk nen:zlwtö. inel:· a;r. el13hheni111·z. 
rniut am1ak folytató m1í ·odik r(.szP vi..:;zonylik. 

Fele:sh•g1~ uek tartom a műt ~t11l.•l Ynló i~ruert •·ljrfr.r ... t itt hli.,.c>hhi:>11 leírni. C:ak még;i" haug--úlyoz.
uom kell, lwgr- az ín m e t ~ 'I.;" két-. 1~g-l'1Yiil 11 ,zcm izo1m·i ... win aira uézn• mt•q·(Jhh. zrrü liehat r nnk 

-· ..... • """'I. 

i1•lciute11dö: é ezen izomvi ... zonyok tnclYnl"YÖlcg fouto-. "Z<'repet j:ít zaunk u látií:mál egy:iltaléíliau. ki,·iílt 
1 e1lig n kéb~Zl'müuél. I!.!n'Z U!!.' n11. hogy czeu mfüétell 11em ritká11 ltÍcT) mint n7. extf'rnotomirít 11 liebö 
t•gye11e .... izmok i11snfficieutiáj1ínáll épen e biuocularis Yiszonyok ja' ílá-.n 1·élj:íhól véghez ,.],z,ziik. I>e ne 
felejf ,iik. hogy az oly:m p-.etd,hPn jPleu vamrnk még ama kij:irt ní~:í11y11k. a m<1ly"k ü~i;in n1. érzék hi110-
c11lnris Pl'P1lmény11ket meg ·z.1•n•zni ~znl,ott . 

. Minéi 11ngyfok1í izoml1cli alkalmnzkntlás jühf't létrf' n két ·z1•mme1 ,·aló látá, kedn.:ért. azt kidlt
képen n 0 11 a e „ s ki..;érletPi 1

) tauít,i:ík }f>gjohha11. A rc•ncle~ k1~ts1.Pmii viszou~· n mér ... ékt>lt ínmel ·zés 
:íltal, tehnt ann:íl keYéshé fog k.írt sz1•11\"ed11i. mfrel a folltozoU P<;l•teknél n mütétel küz\etleu hefolya'a 
al1liau áll. hng>' :íltala a klil~ö pu·ypnes ~zemiz.om mükiiM~éuek !tíl..;\Í]ya au11ak in,ufficit>n" autagoni .... taj.1-
y,1} sz.emkiizt kcllölerr mér„c'k1•lt11tik . 

.::> 

E•T\' idedcT6 c~et mé
0
•T jeleulc!! is l:-:zlelé,em alntt van. E0·~,- ~:; ére~ fiatal embernél uarrrohli o. 0 • ~ • o . 

l'nklia11 kifejlő 1lölt röndhitó :ig mellet! egy igeu alkalmatlnn iJ1,11ffu·ientia mm. rect. int. \olt jelen: 2 é,· 
elött külfiilclöu a kiil-.ö izom ínmet...z(..-e türt611t meg n hal . zeméJJ. Dt• már ezen fe1nlllalií mütétnek a. 

meg--zámít:ist bllhala1lú ereclméuye Yolt. úgy hogy a heteg .i<'lt>nleg lígy-:zólY:íu az ellruh•tt iráuyhau 
a::-1 hcnopiáhan szpm·etl. 1.\ bal ~zemteke kifelé "\"aló forgat.isa liitszúlag me~ vau uehezi tv-e; a feclő kéz 
alalt, kinllt miclön a hetea cgy:-.zer .... miud ·zemiivegével vau elhít n1. 111. egyik :-..zcm ],efelé kaucsalít. Da-

1) l•o n tl e r·. Guer an~elwn·ne und cn,orbcue .\:.,ociatiou. Arch 1. 11phth Xrlll 2 J.):\- 16-L 1 



cára annak a liete!!nck igen lH1nco .... hiwwulari-. lata..;n nm (Heriug-fo],, k1 erlet). Ezen péll1:íhnn láthitt

juk. minő tagak az iwmbeli alkalmaikodá:- lwhírai, hn n teuotomia egy hit zern•t megillet. melyben •l 

binoculari-. egyszen1 láhis iráuti hajlam jól rnu kif<>jlfüh-e. Cgyauazou izom (rect. int.), mely azelöH in
"llfficien ,mapotáhau a hinoculari~ egy -zer11 hít~ís kech·eert ungyobl1 zerli összln1zócfosi eröltet~st kén.' te
len volt véghez vi1111i. jehmleg a miitét :i1ta1 im'lnffieie11s 1: "'ílt ri11b1cro11istáj<i11nk hizonyo, fokban engedni 
kötele~. uehogy n kél l.emmel n1ló hibis zavarta. sek. 

~i kan e:,, a l ";i g 11<Í1 azonhau. a nnnt tntljnk, egé-.1.Pu m:í-., vi .... zonyoh."1·a akutlnuk .. \. lerrtöbh 
i>. etben a rnló<l1 J,ét .... zNuw.el valo hítás Mjai régóta heh;ín~ vn ~i:au11ak. ;;Öt. ugy lehet mouclnni. azok föliltr 

némileg <>gészeu líj irauyha u. P!4Y lij tis Pgé zt•n UHÍ ... képrn hereudezett. llc.• eg_r zer.~mi n<l uagyon hi<íu_vo ... 
közö · látá~uak ösr-éuyei vau11ak kilepve Itt az rnmc>t-.zé 'alolmu l" ak miut bií11tulom fog hatni. mert 
niucsen meg azo11 {ha 11gy nP"rzhPtem) ö n tuti a t 1 a u i u te 11 igent i 1í j a C' gy j e) 1 ii .· sz h a n go 1 t 

z e mp ti r 11 n k, mely rajra erőt renni hirna. De ,;pE:'n PZNl okból uagyou érdeke lc~z megttului. mih -
képen fogj~ík a knncsri]..,;ig n:zon~ ai közt l'elnev<>lt lat~z<:'rvek PZf'll üjb61 hozz1íjáru1t lllPgli1íburíltíst fel

,-enni ~ É itt arnu poutlwz l'rkez.rem. hol emhteuem kell, ho~y a zemorvo ok kiizt még nilJc t>u hn
tározottan ellliiuhe nw11 fonlo:> kertle-.. \•ajjon létrr,iöhet-e t.>g:·•1lta~j~ila.u a kuuc ·a.híg miitése nhíu 
tijhól valódi hiuoculari~ lábi:-. é. ltn ige11. hol p ... miként:' Xem alrnrnuk megelégedni az Pcldig t'löa<lolb1k
hól elméleti kövt>tkeztcl~..;eket ,·onni. hanem ink1ílilt fig,\'elmiinke~ mincleu előítélet 11élklil azon téuykw· 
tüneruén~·ekre iníuYmmi fogjuk, mel.veket a ket--zPmwt'l rnló látif· a kaucsal·ág miité ·e utíln felnrntat .. 

Azonh.111 neye1,ete . hogy a1. t•c::elek leg11agyohh zá1míhau a hetegek a wiitét nt:ín emminemii 
nagyohht'zerü ,áJtoza„r a l::ita .... ha11 nem vp:-;zuek 1 -.zn' . .\I1ir a miitétuek ezen indoleus el 1.P11Yedé ·e n g~ a
uút felkelti, hog\ ... em aunakelottP .... em mo t \al1í li l1i n11eula1·i • látá ról zó sem lehet. :i\Iert csak uem 
tehetjük fe 1. hogy a kam: ·a híg meg..;ziiutett>c::e ntan m (ltL•t <ílti.11, mincfo unyi ·z or a l:ltt):-zerv a két zemnw 1 
-va}c) látá képe'l~t>gc1le <'!'c1k\lg~ beleugrik. Yal1i~zllliil"g i hH:;;zik. hogy egy látó~zcrr. melynél a valócli 
hiuocnlari "i ·1.011~· már rég1íta fel rnn liouhn. és l'\H'll a };ítér1.ék helye llE>\elé~ ére nezYe igeH fontos, ho. sl.li 

ülőn át megiarnrt ;i1Japobília11 111egmara1lt \olt. hat·. ak lehet égehen van, inkább kNiilni fogja n förail

ságot, melyet neki a hibí · eO',\ 6 rá ueZ\"1• "'µe zell 1íj mudj:íuak megtannla ·a u_v1íjt1111a, e" azo11 m1hl mellett 
fog mc gmnradui, melylwu nHtr jarta~. l~gn.11Htzo11 kiserlrtek, melp•kkcl a ka1H·sulok k1:1 ' icmmel v11.ló lábí
.;;át "VÍ:t. gáltuk. itt is nllrnlmazhattík. I\.üunyl'u lU<'~g' llúillhettt>m nrrtíl, hogy a k.mcsalok 11 gvszerü latá ... a 
a miitét nhin a leglnl1h e 'Ptben c:ziuten 1• ak J, i z ;i r a :-; i f o 1 \' 11 m n f ere 11mr:11 ) e" 

'Jfo~r""'7.t 1w1lig azt tnláljnk. ho~.'· ha a1. rnlllet-.zél' áltnl létrc>jiilt 1íj . icm:íllnshól 'alami az e ·z
mélet füryelwét folkiilti. az neki (legaláhh kez\letlil'u) c~ak znrnrt okozhat. _\ mi fölcg alil1nn áll. hogy .\ 

bi>tc>g k e t t ö.... kép P k l' t lat. „ 

Hogy minö sajáts1ig11:- "Vi .... zonynak a legtöhb ,• .... et hi>n c>zen kettő-. kepek. elégge i ... w.eretes. Oszhajlrí 
ka111·8al~·i~ mülé"'" után töhlmyire k ere' z te z P t te k Ezen voltaképen a divergern·ia kúrtani jelét. 
töleg a foJr,ílt11 knlll'. ·al •tg müré ... P ntrin lehet esz1<"111i. cs pedig ... ok e:-;etben mnr akkor. mikor a couYer
!!encia még uin1·..;t'11 Pgé--zr>n lwlyrehozYn. Jlegfonhfra a , t r n J, is 111 u s cl i v e r.g e n s miilés<" nbrn 

h •l" o 11 nem ü lu• t Ui ~ kel' eke t kaphatnnk. :X a g e 1. ki 1 )61-lieu .a két i e m nH• 1 nd ó Lí f;í ... • 

l'llllll müy1·lwn a uatni:smn~ c>ll<>n hatalma- fegyvt>rf Ptnf'lt, e1en ti'tucmen.d (noha li a1lcli~ c~n.k leír•í-ihrj} 
i'nll rte) eleg hrlre::-eu nn·al magyarazta. hogy az .;rzeh.1 iintndat (·ensorielles Be" u~sts1•iu) a. 111iitr; ln'il 

nE>m •e~z t111lom:í~t. é · 1•z oklml a mtltött , zemhen 1 •trejött recegkt;pet·"kr. ha nz ewnwlet tclfogásiil101 
jnt, 1íg~ fog kifrle prnjieüfltatm. miuthn a me~felelii \'P(·Pgpout még ngyn1111wn hel.\•zelheu rnlua. mmt a 
miitét elött 1

) 

:X em <''Olhílkoznnk kHlii11l1eu ezen tiine111éuye11. Yis~zaemleke1..iink, hogy fl'lnilt n1 kanc..,alítókuál 
ha sikerül viz..,zinte .... eu t>lótartott ha ... áhok segít P!.!é'·p) krttö::- képeket elöitlezui. e7.ek ·zmtéu ol~ an f'Jlc11t
mn11clástt>ljes mag,itart;i, t mnrntnak . .;, l Ptlig m.ír akkor. mi<lön a rel·Pulrép excentrir1t.1„1t mc;g ninc. eu 

e«e~zeu mt>g~em m1sn \e. Kétséget nem .... zen•i>d. hogy ngy a na /.i 111 kfö·illmén n~k. noh·1 k iiJi;n l1özö mcítlnn 
jöttek ]Ph:e. itt IJH•g ott a kett.), k é1wk kH'elé rn).; w•tÍl! -.et mPghatároa:.k. 



:! 1 ;, 

A me1111\'lrt• alk.d111:u11 volt a kl'!tö„ l:\t , .... •' mul1>kouy nl'nlt't n11itiitt kn11csnl11k1uil , iz r1:ílafai111 
• 0 

bíriry1ív11 te11ní. tii\1\rn_yin• n1.t lnlnltam. hog\ a heteg1·k k1·ll1·111„t lc1111Pk •=n·1.tl:k "l:t' nu, dc• koníutsc•111 oly 
fokliau rnltnk mc~hiíhnnlYa. mi11l n szPmit.om hilfll', altat ul,m.ta k1·f lii.:i l:ít.í ... t11l ~em i m11laftak s1•111mi 
lwjlurunt, a ket képt>t "tlnhog_\ 1•gyl1t•nlrn ... 1.tn111. · tt>rccd;:upha11 a ~ liítjPll kiinu~ 1•11 hel~ P1.hcl t••JU cl 1í~.'. 
h<11q· a hetl'rrck e11·\' helven lattiik. dc mindiµ; lmb11·11zolta11 pn·rm1í..:l1íl t>lkiiliinÍh•'. 

...... ~ """'... • '- t:'\ . 

Mé•' a ldiretki>1.iikt=11P11 is tetk111 ki:·wrleh•t. l!;•T\ kü1"1.Ö mi11tlkét hl'O'\ 1=r•· alku) 111a1.tam "''' -"''\' 
~ . o. n. '""'· 

c1:J.-zcrii.<·11 kimehzett tl:irah kartyupap1rt. nu·h a kiizepc:u Ili -.1·gíl'«.!~t:,c1 iítlnka zh·a rnu. 'l'art ... 11k a kiir-
zöt 1Í~\·, hog\ 111i11ll1~gyik ...,zem cl1itl "gy ily„n kiírt.' a le!,!~ 1•11, llll'lj „11 knl•-.ztiil l1•gj11ltlia11 u meHn> l11il t11-

za t felé m:ziiuk. akk_or a kiirzü szögl1·tént·k lii1.011y11:. nng,' 'IÍ~:í11:íl a k1:1 f,:11yp11ut c•rylwe.„ik, ,:l'I ''"1.mel•·
tii11kben egyhefon. I~r sz 1ktnk p. 11. a l:Lt1ik ··~~·111 í ... tiíli r:ÍWll ... :ig 11 lc!,!1•g~ -.1.f'ritlilicu 11ll'gtu,:rni. ~\ kau
t.''ILlu:íl a k:r fü11 ·11011t ... 0:1as•m fnl'r •!!rl1l'. ll110Tau ,.i,z 1uvlauak rir\11üí•dtr>z :íll:í-.ra 11é:t.\P, arról Í• 'l' ll L. ~ . ~ n (:> 

kiinuypu gyö1Ülllll't.iink uw~. lm az „gyik ni~.' ui;í ... ik l~·ukou ),Prt•,ztiil ,.„,i ,·ihi~11~ „,íg11ak. 1•lütarlott iiu·~-
ll'111e1. -.egít-.egt·\el. ma-. szml tt1l11nk. 1t 1 is gyakrau a ..:ter.••ityp dJu„zt kaptam: ktq féu~ pontot liítnk •'~." 
IH·lyr.n. E~o nek l:iln. n mi111li~ mou<H'ttlari:-. ,·olt1íuuk hi1ouy111t li1'. 

'I'ucljnk azonhirn. hogy az ilyn„mii k<•ttii ... képek l1ít:í,a rolt ka1u·,al11lrn:íl eltii11111 swk,,tl 111 é ,, 
m i e l ü t t a z ii n t n cl a t r 1 1i t t u z 11 k ,. i ..: z • • 11 o , :i l 1 i í ... a h 1 • 1 ~· " ' " l 1 1. 1 • 11 m n t ;i t k o z 11 t t y o 1-
u a \Lir ezeu oklull tPrnu~·z1•l.1•s, iill!.{} \i>liik t'g ' iilt mindt•ll kil:íuí ... rn l1í1li hi1111l!ulnri:- l:íhisra zi11t1·u 
oda lett. 

\"t•lrn a1.onlw11 11gya11a1,1111 t1•r1•11 m•:g t•g1::-.11 11 mtí, 111•\ e11•1t•-. tiiu„1i11:uy1•kre akadunk. 11u.~Jy„k rPj
tcly1>-. ,o) ak miatt már u1•m ki fcjtl.ire ... t t•kozt.Lk \ aunnk tn1l11iillik p,pt„k. melyt'kuél a kauc:-ial„:íg mü
h•„e ut1ín t'>l11=pü „poutau k1•lt1i · J.ít:í-. :íllaudtí maratl. é„ hol n kC>tt1j ... k1=111•k Í!_!ell paradox Yiswnj t mntnt-

1wk egy1111í..;hoz .• \z el. li ..:zcrué:szu„k. ki ezt l':-zlelt1>. mintiíu .... trnl111t umiu :íltal ug,\·auc,ak eg1=sz1•11 mu„ 
célt 6rni rem1foyl•lt, rnló,..li111il1•!.! lí~y t\irt ;nt. 1uint valnkitlC'k. ki ~ón1ro!.!\'a drt Ie,·éll1en. f"lliont:í:- ntríu 
i"'ml'rctlcn hiPr111d.q1hok.d h•L l•~wu tn11eméuyt'I.: ért hi>t len' :!.!•'l'•~l l"!{j11l1h1111 tamí-.k111lik nzok meg-ur>\'t'
ze..;e ; E " ,. z e r ü l :i t tí "' i r :í n t i 1• 11 1' n ... z e 11 '" !;'.' ~ 

Ezen reudefü•ut>:-ség :íltaliíhan ritk1í11 fonl11l ·ló.~= .... w·rt 111. irn1lalom'1a11 h•ljtigyz1•tt 1•„l'tck ;,ziíum 
e ekéh·. FöH>tt1• tannl..,ií•,o-., tn1lnm:Í„t Yeuni azon l1·írhntla11 t':írud ... :ígníl. uwlret t•zeu tnueméH\ ek tnnul-

~ 0 • • 

m;Íuroz:i a a natfri, mn-. híni1wk okozott. IJ}rn,....ftk e-.ak A l li r •'eh t '. t ; r a 11 f e e:t.eu t:ír•q füWtti • o. 

mnnkéíj:ít 1 ;-,;,. ,:\'11öl ). \an-c nagyohh-.zt!l'lÍ 1•rü ... zak11-.kn1l:k mint „ kdt1i ... kt=pd;: ,.i,zo11ylago" :íllti.-.iíuuk 
... aj:ít .... :íg1ít nn·al magym-.1z111. og> n kn11c-,nlító .... zemli •n a ... aí r g a f o 1 t helyéhül P lm o '/, ll í t ' a "'un. 
l1•gycn <''!. mg' \·ele ziil1•h•tt .íllapot, mely azt:íu ilyképt•·1 maga n knuc ... nl :ignak oka t-.trahi,mu ... iucnn
~rnn-.). vag) 1111·gtonlítrn n k11111-.n\ ... ;Í!! kii\ dkeztt.=he.u iz1,muyo1111í ... riltul l :rreji1tt alnknílnmí:-.hau Ult'g

al.1 pítn1 ( !). 
Hol Yan hourtani. Y:l"'\ zcmtiikré ... zt•ti lt•lel. nwh 11lnmt'1•lt•I c-.ak ... l'ju~ui eucte1l11e '.-' . . ' ~ 

De nem 1· orla. ltn. n1. ll ZOlllk :íg 1lo~1míj:'lnak kö,etöi 1wm ijedtek ,j,,za oh- helye ·lPu :gt•kt1il. 
mikor m:i · Íl'lll\ liól i:s nem kin·1;,1ll: alautulnn fts szédt•l!!rj ... utfzetekkt·l kliz1•ledt ·k. hon· \ a re1·t,:lvt fclulil -

• 1 o. . „ 
j:ik. Pc1d:iul .íll ították. hogy a kiiz(j.,, hítá .... eléré-.e k1•dvéért n kaul'-.nlító ,zrn1J,e11 .... aj1it zerit alkalmuzko· 
d:i-.i képrsség folyt:ín - egy hl' ly" t te .... í t Ö re e f' g p o 11 t (vi~arirelllh' -:\ l'tzhantcentl'11111) képzciclik. ·) 

• ·aját rcu1lelkczé. emn• k1;t 11lyn11 e:'>Pt :ill. mel.'· hön•hh t1urnlmáuyoru l<írgyrít képeztt.> hn szab\, 
idöu :it. Az egyik kidltk•:pcn énlt•lllPl figyPlmet. mert a wíln kik,:}'zíi.Iötc Yl zouynk m:mel.'° ll'ki11tdlii>11 

i~f'll jeleutii fejtegeté. t t•ngP.d1wk. Hth itleu fogom elő;Hlni. 

Egy lü éve:-- ki-ia ... :zouy ha.l slelllt ungyobli fokhan liP.lelú kauc....;idít11ct. Láterü 111in1lkét :.zemh ·u 
tijkélete · .. 'zemiivegek vi~szaut.~íttatuak: .... zemtiikörrel mló viz ... •„iílatn.íl ali•„ 1 

11 H mutatkozik. Bl'teg 
kt!pe' volt hal szemét j..., állandóan a rögzítésre felha ... zmilui. uoha l'Z r111Hle ... en uem Wrtéut. F iiggélye ... 
hasábok se<TÍtse•1'é'\"el kic zköziilt kettö .... l:ít:í:- oh d-.zouvoknt mutatott, mint ,zokott a feh':íltá b.uc-.al-C' (""! • .,, 

1) .A. v. G r 11 í'! f '" Üuer Doppcl"•ho.:11 11:u:h ~chielop •r.uiouen uud 111cun~rue11z <ler ~ctzhilu te. Arch. f. Uphth. 
I. l. .... 2-120 l. 

2) .., l .t s s e n. Übn Wiunwillcn !?1·~··11 Einfach;;1•l11:11 11:wh <l •r Op•·rntion «IC'" :-..tr.1lti~111u~ intt'rnn ..... \rchi' fur 
uphth. XVI. 1. 123-11:~ l. 



ág11<iL l '77. fehrnar l :J-káu a hal -.,zem hel ö eg-_'tene:s izmiin lwjtotLnu vegre az íumL>lsiesf az ezen fel
oldald miltettöl v~irt ereuményu)-el. A latá ·lnm llP.m lépett fel seunninemt'.i zavur. U nappal u.z ebö miitet 
ntán törtéut a megfelelő íumetsié a jobb ·zemeu . . \ kosrnct.ikus ei·etlmény tökélet.csen megfelelt. De 
mrisollnapra rá kettő· látá<: lepett fel n hetegut-1. t:.., öt uun mipig el i1em hagyta .... \. füital hölgynek aja.t 
állíbht ~zcriut. a kettils kepek neki nem okoztak ·oha zavart a látá han; ngy mond.ia. liog_' miuclig tudja, 
melyik az igazi t;írg~. A krpek kifele 'aló VC'Ütt; e ugyan mindjárt el . l.1 fellepliikuel ingadozó yolt. ~gy
ideig azonlmu rncgis keresztezettek ·rnlta.k tliluyomúla!!:. 

Ha ... :íb-slercoskoppal rnló ki ... érlett>ket a beleguel k:iterjellt mértekhen tetti>m; de c>zeu e zközzd 
oh el1P11b11n11dó ~"zlelctP-khez jutottam. hogy . okszor eről Hmni kellett magamon, hogy nzokn.t fol.vh1 ·
~am. Kiilönbözö sánü jcleknd a lieleg ugyan tntlja. hogy melyik ~zemé a mrgfel<>lö kép, <le aktírhogy 
alkalmaztam is a hitjeleket, miuclP11 ,.i ·zonron kí\·lll majtl kcre ztezvf', m;ij1l hm;onneruii helyzethe11, 
majcl ng~·mrnzou hclyeu hítta a kettüs képeket. 

Yalólia.11 elhagyatva. l'l'Pztem rna.gum a következii kiserlelek l'l'ethuéllyéuck mPgÍtl'l1~-.é11él. Jobh
és halolclnlt a tereosko11han egy viko11.v függéh•es vonal va11. mel ·ek eg~ ike feun, uuisikn leu11. va tag 
fekete pouttnl Ynu <"lhítvn. Ezen két jel egy-egy e1n10zJ1tható kcRkeuy krirbyapa.pír-~zt.:letrc \'i\Jl rajzolva 
lÍb'J· hog,r l'g,Ymiíst6li tavol ·ugnkat V<iltoztatni lehet. Kisse tartó· l,etekintes t1bín. a hett'g ui•wsokam 
önke11yt ki11' ilatkoztatta. ho(j'y két pontot e g' függélye · ,. onalou hit, é~ peJig töhl111) ire nkknr. mi1li\n 
a 2 vonal a . Lcrco~kophan körülbelill G- 7 cmn}i tnrnl~úgbu.n volt egymá ·tól; nagyobb ta roföan lia ·011-

nenni ki:-.ebli hirnlbau kere ·ztezett kettő képeket hított. Ha a heteget. millő11 neki a :! pont eg~· voualon 
l'eltünt - fellnfrlem felYáltv'a n.z al~ót 1•s u iel~öt ml'rrlekiuteui. akkol' é zrevehetö volt. hon·y a szemek 

~ n 

uem eg\ függPlyes vonalban eme1ketlnek e · sülyednek, halllm inkább töhbé-kcvé .... Le ingailozva mozo<»-
nak: Ya.lamint á)l<l.láhau a, töbhi ~tereoskopikus ki ·ér1eteknél n ~ zerueken l1i:wnj o .. le nem irhato 11~ ngta
]an:'ágot tapa ·zhtlhattnm. 

~em nag,rohb uehéz~eggel h1rt a\ izsgttlt több ol.v jelt i · egy ..-onalon hítni, így. péhliínl, ha. a. 
jobb függélyes c::.npa. kis ve. ·zökkel. a hal pedig a. megfeleW k ü z ö k be 11 kis pontnkk~il volt dhít\'a; itt 
is hatiírozottau állította. hogy felY~iltnt egyuuís~aJ pontokat é:s ve:>zöket hH egy vonalou. Yajjou meg
felelt-e cze11 egyszerli-liítas 'alóhau n kf.t J iiggdye egyhefonnszlá, auak :' Alig; meri lm nnn<lkét vonal 
(mit edclig kikerültem) ugyana.,;;011 magassa.gban. mou<ljnk: küz~pén ugynuazon rögzítc'..i
jeJlel ·rnH ellátva. 1<'gyen nz nkár e ak rgy ki;; pont. nkkor a heteg kin•tel uélkül rni1Hlig kcttos kepbeu 
látta n föggcly,•s \Onulokat (~egy helyen - lcitlrntlu, de egyheforrn1 ... oba) Ki erleteim olyan vonabzerü 
rajzokkal, melyek lJii10culan összes1tesre ki ziimítva rnuuak, a,hsolut nem1ege:s eretlméuyűek roltak. 
IdöYel azonhau a kel tő· képek kifelé 'díté e lílhtllllóhh vi:-zonyokat uyert .. J eleu1eg keresztezetlek emel
kellett, hasouuemück ülye. ztctt 1átiníuyuál ~s körtilbelül egy helyen tÜllutk fel, midőn a szemek a 
láthatár felé vannak inínvozva. 

J.. kettős képek ezen esy helyen való hitásn 1Uég egy e~etl>en sem érdekelt. oly iuér~he11. mint a~ 
itt elöl10z0Hutíl. wel't a kUltekiutet ut:ín ite1Ye a vfaszintes látinínybau a ttirg,vkép millclkét . zeml1eu a. 
receg kiizpoutjtim, lát.;;z.ott e ni. 'zilánfabh meggyözöcles ketlvecrr a következőképen t ttcm 1ri-:erletel : 

rr i l' (' h 1 el.' egy igen elmé eu kigomloH tette tök prólnijára visszaemlékezvén 1
). a helcg PlÖI t 

a falon ::i szem mngasságúhau és egyenlő tcívolsiigban egymastól 3 fekete kert.!k hífjeH felfiiggcszteLlern. 
A közép Öt el zemküzt iill a beteg oly la vol :íghau, hogy, midőn ö ezeu közép öl riigiíti, n. beállított 
.;zem oltlal<íu le\'Ö mellékes láljel e:ten ,zemben a :\Iariotte-rae vak folb·a'e ik, é:; így c~ak nz dlPnkezö 
·zem excentrieus recegképe <illal jnt iiutucbtra. Ha igaz, hogy ezeu kérdé e!" c'diJeu, dnrnr.t a kettOs 
látá.;;nak, mindkct '1Zem a wacula lute:irnl látja a küzép-ö ]á~ielt. akkor mindkét mellckes lá~jel a m g-
felelü oldalú szemben a vakfolt heh-én leálmízoHatik. l~zt legegy ·zerii.hben il) képen tudhatom meg. ha a. 
heteg két . zeme közé a közép,ík:ban egy függd) P.s v:i1aszfolat helyezek el. m1·ly :íltal a jobb mellékes 
lritjel ininp·onala a hal ~zi>mtöl. a halé a jobb ~Pmtöl clmet ~etik . .Jliuthogy hetegemnek híbí áhól ilyen 
körülmények alatt a két mellékes lMjel csakugyan elliint. kél ·ég nem maradt, hogy n. kiii.é1>sÖ h•tjel képe 

) ~eh~iny ~letlJ.tt mi töneny gyakorlati 1Llk.l111ni.1~.L. 'l\·rru~s:tettudomanyi Közlöny, l \' . köt1•t, l 72, l2t'. 1. 



:!li 

rui111lkct „z,llll rr>c~·réu a ~);1ri11tt~-tc:lt• rnk folt túl kii' •le •••ryenlö tá\ol,:i•rhau. aza1, Yalóhnu a 1111H·ula luten 
h„Jyéu jöu létre. tle ü •lac:íra annak k11 ttÓl lát. 

Itt l:ítjnk tehát. mik1~nt két az 1•o:é„ azuuo..; ·:ígára ki'r;ílóau ..;znut rel·eghártyn,pout, még akkor 
1 . mi1lön uuír u t~"e' 11r11 '1ectin 1111 l!':t.üut 1 i--m :t1fm1. ho~,. a hettn~ miu1lkét ké1wt P"T heh·en l:íttn). err\ -~ - \ „ .,._, ,.,. • 0 

má lHlk ' 'lllÍ"\·. mint l'Zelött 1•li1lt>~t·11ítve 11wra1lt. Y a u - P t> ... e t. m r• l Y a 'I. az o u o s s á ,, j do cr ma t 
-. .. , "' 0 M 

j n b J, n u e o 111 p r '' 111 i r t :í l 11 •Í : 

.\ mi az itt 1•liiat111t1 1•,et„t n7.1111liau méa nP-\'PZetesehlié te:-zi. az hctecrcmul'k nzou kt!1w""é'"re 
0 0 

h !!\ k ·z.h•ttöl fo•rva iiukéuyte ... Pll •!.!y„z1•riit·11 tud l:ítui: 1lt" mi111li!.! c ... ak ú~y. ha t>g:i'"Zcrsmincl az 1•gyik 
'agy 1mi„ik -..z •mét ki;zépm 'n·l1e11 (i„szehajlu kauc ... al-lillá-.h.1 lwlyezi. lEmlítenem kell. hogy ezen íbs1.

h.1jl1í UPlll j1ír "'~~ „znsmiud nlkalmazko1hí-.i dltoz:í,,al.) lÍgy hitszik, hog.'· ezen izommükü1l1~s ·pJ a lát-
zt>rv tÍ•„P•wlníu ,. j ciz1U1\ l ri 1•J1jl1l1i ké)>l'"'érrl•t az <'"'rik re<"ecrké}ll't a l:itfolvamathol kiziimi. EzPn "''\·-"""· . o o „ o ... o . 
Z•' rlÍ-líltá„ mounc11la1i' \'O)tn föWtt nz i1l1•\.Íg1í kisérlt.'tek mincfon k1;t:.„,:gct 1•lv0Htnk. E-.zemhc jutott. hogy 

talií11 ··ze11 „~Y· zerü-l:ít:í-. l1i11·.-.jih1. mivel a rögzített bírgy képe az egyik ·zcmbeu (mely n knlll' ·ul:íll:ísba 
l••tt 11nz\ a} a ml. folto11 jüu l1~tr": 1h1 .1 l:íhí .... n pcrivlu•riiihau i:- pgyszcrü maradt. íletegPUJ sz:ínuíra 1•7.en-

11i l ,z,•1111· . zel1h 1íll:í ... :íu:1k criteriumn 111ar:nlt az. bog) ha cintuclalosn11 keLtijt l:ilott. 
X,~) fokú "t1·.tl1i ... m11 .... 1•1111\ Prgc11 ... allPrnau" egy m;Ísndik esctélwn, melyet 1 77-ik évi május 

lumíhau nllitiittem. a kdtö~ látií' 1.inté11 r~ak neh:íny nappal a m:í~odik ínmetszés nbíu lépett t'Pl, ezeu 
c„l'thPu tahí11 az1:r1. lllí·l't a lll'te1r lart1í nu a ... (l'l'Co ·kopha vnló né1éswl foglalkozott két külünhüzö szíue
~f·t\1 látjPll 1. mi i\lta1 lígysz1)h·11u ketU)s kép1·k lábí..;:Íra tauíttatnH .. 'zorosahh megtekiutr~snél mé•r most 
i u lll w•hér. f„lf, 1lewi. ho~~ p. a j ul>l1 -..zl•m111„1 valt) rii~zíl1~:-11„l a hal 1.em igen e. ek(.ly 1111;rtékhcu hP
L' fplf„J,: knnr ·nlít. f\clt1) liítií' Li.ihl111, irP v:.11 jrlen. 1le 1wm mi111lig. 1 metl•rnyi birnl ·:ighu.u rnló n1;zés
lll'l n k••ttü k1:111•k h n "' n 11 ll l' m ll l' k. L'. 1·gym:ístóli , .... „k,:Jy hívni. águk i' elég jól felel meg a k1íro.' 
"zem:illn,11ak .• \l rír ha ... 1íl1 :!0 m1•gt'1•ll•IÖl1•g a ka11c,al ,zemliez ill1• zh·c a két k1;1wt .Pgy hclyr<'- hozza, 1h· 
1111 m e.-r\ 1•-.í ti . 1 la ,„,,·~zeni1•11 };lt a „ iz ... •r,ílt. l:ít:i--a e•q• 1.c111ü. 

• :-"\. 0 t':'J 

(' ... nk 1wlt :í11~· m1pja. mi1•löl t f>Zf irtam. hogy a fiatal hr;h·gcmct j,111éteh·c vizsgillhatlam strrc>o-
,C<)ppal. Látszcn„ '\"al1í1li l1i1t0l'Ulari' híl:í„rúl mit,cm tud . .hlnleke..: hitui, mikeut visPltetik a B .t}, 1 
B ü 1· k h :t r 11 l - ft>le ll'llPtük próluíja ir:íut 1

), bz l. i. a liil l1•rek ,·isz:ílyút f'Plhívjn., mely csak 11 m111111<'U

lr11+• hít1í ... 1í l 11t•m 11,Ílltjn. A1. "'" ik -.zc111 r•lt'itt 11,~yc•u p. c-.npa p:iro .... a lll<i ·ik Plűtt 1· ·upa plÍrallan s1.aru, 
\

7 a1tíili l1im1t·11luri hít:í ... nz 1 mlíf Pt l l:íttér kiizli vi..,z:íly kii\'c•tknt1•he11 u piiro:-; szamokaf a páraLlanokka 1 
ii z •k11Yni. a uélldil. ho•Y\ tmh1:í, 1111·h·ik -.zemé az l'''' ik Y:t"\ a 111;i,ik heuvotná ..... · nz6rt a tctletö iis,ie-...," . ~ - o ... „ 

yj,._zn fugjn. olrn ni 11 k1.•I ... zn1111· opnrtol. BPtegr>m, ki :len•nseopba11 mi111lkét,..,zmnmel tnd látni, a bltterck 
vi ... zal) a ()kozta zu,·art nem i mel'i. ö hn111lz1í nélkii l ,: ke1he ..;zcrint a p<Ír<h ,zámokat a piiratlanoktól 
•lkiilii11ÍtH· ttulj:1 olrn ni. nolrn r•gy..:z1•rre lflja. é a mellett millflig igf'n hely1•st·n tu1lja. melyik szPmével 
l1ítju •' Z •kel. 11wlyikk"l ama:r.okat. 

Ezeu t•..:1•lhP11 111011111 ulari-. "gy-.zcr1i-hitá é..; hinocularis kcttös lcít:is egymiis al felY:ilt\•a lép fel· 
n 11 ·lkül. ho•t\ a szem 1illrisaha11 nw•rfelel<il1••' níltozato...: 1Í

0
<' ,·olua. é~zl'C\ P.bd(). 

~ 0 -

Jl,,,r, 111li•ri ... 111:nwh kor a k1111csals:ig miiti~~w ut:í11 valódi b i no e 11 1 a r is e <0' v sz „ 1· ti- 1 ii t; :1 ~ 
~ . 0 •J ~ 

jiilu~t )1:1 n•. 1•zt v1:•rl1•ge .... en b1g111l11 i 11<'111 lehet. f(.;t égkí •iil nrra legi u k:íbh e ... :i kis azon ritkiiJ, liau cWfor-
du ló mm1ol1Lterali ka11csal11k k• z11Pk alkalmn,ak. kik11él a vdíté ,i viszony llll:g úgysz;óldu a régi lwljt'.' 
.;z~mall:í 1•ml ~ke -..1.eri11t t't•11mill. t:s az dtérít~s iíltal ucm \'ezelt •tett ténítra. Én csak két esetet ismr-rek. 
h11l h••'al1íl1l1 a 111· m (' g ~ ... '!.e 11 f'i no 111 1 :í t rn ív el t> t hat;irozottan a v a 1 ó di J, i u o e n 1 a r i t •Í s jel
lc••r(.t mutaf1a.. X1·n•z1•fi>.., m:Ír az, IW!!\ 111iu1lkettüné1. a kanc.. als;ícr 11auyolih fok:íuak daeára. már a f,q_ 

O• n O „ 

oltlnhí ínnwhzé, nt..í11 h e 1 y e' ... 'I. e u1;Í11 ;Í. :- 1· ii t t l (. t re. .\z e•ry•ik f?„l'tet már ao úe. ho"' D11w-
• t 0 „ 

rt>ich1•r miitött•'. a rurí ... ik 1•,t•tnél c:n l ' ·iu:iltam a műtétet köriilheliil két év P)ÖtL Fij)ii ... Jege uc•k tartom 
11jb6l mi111law11 riz ... u;ílatolrnt clösorolui. mr·ly1•khijl l'l1iltP111 ki1leriilt, hogy P1.en rnlt knuc:-;alokuiíl a két 
s1.eIU küzli küte\1>k kor,Í11t-.em n]~ l1e11,Ö}1•ge .... mint miUt~llCk 1L vn)ÓtiÍ Jiin<H' U)nri„ \'i ·zrmy tn}ajdonk1":p1rn 
lwhi z<111ynl. 

) el t'I :--h1111l 1uo11 1 in l'itii:.t•' l o\ninnro •' tlt!llhch„ 111ihr.1r!i1 7. t li··ln Zl't t• hraft 1 ; .;. I. fü zt t. 
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Azon gondolat menet, melyet ím fejtegettem .. a,inálom. nem olyan. hog~ bö kilátá t ny1íjt.ana a 
kanc al ág mütél'll' utiín létrejövő v.il6di hinoculari liitá ra. Tcuyeket soroltam fel. melyek jelentösége 
talán kevésbé általános, mint éu felteszem. de melyek mégi. oly nyomat~ko ságg1ll hirnak. hob'Y öket 
főleg a látmüvelPt elme1(•téurk ki1lolgozá áuál lelkfü1merete en zámítiisha kell vonni. 

XX11. 

E~y az eiubf'l'i ha. ·bail·tyaiban talált f~l'egl'öl. 

nn. HUlE"-ll , . ,„,Olt t.lmÍr egédtól. 

Foly1í ,.,. jnlins !~0-iín lioul'oltatott l'gy H lhmapnrton huhn L1lrilt. i mt•retlen, ki)rülbeli.il :ifJ éve , 

ruh.ízata zerinf itélw n jolih mód1í közl')' o. ztal~ hoz tartozó nö. A hulla mér~1rnlten fejlett cs taplált. 
a johh alkar h:ltfoltS tompn . zögct kép1•z, cs 2 <'111.-rt•l r(i\ idebh, mint a hnl. .Mindkét alkarc ont. a zögnek 
megfelcltileg . cleroticn e ontfolrnkot11í ok ~íltal 'f,1stugult. A Irigy agylmrkok é nz agy igen vérdúsak. 
A tüclcik, fcilc•g a johh. koc!'onyaszcríi :-:írgn 1ílh11rf.\ fík fíltnl lazán a ~ zom zédsághoz tapadtak. A jobh 

tUd(i uug' ohh. alsó fr•lchPu 1mijtö111<.itt. ltiirg(•ihen s1irg:is cl.Lbrazoll15 rost-0n~·nizznd.nutn). A meb zlnp zem
csé.... árgas "zürke. 111•<lnH , legtt•ll'll . .A feLö tüdófol vérdtí , kiselJh fokban u hal tüclö, melynek zéle 
1luzzaclt. légp.írna tapintatú. A zfr hnl föle Mgult. izomzata pet~ hndt. halaYány . .A lép uag\ obb, halav1my, 
pet.' hüdt, hurka vn:-.tagult •• \ bry omorlép zalng bal fel ö rl-szPIH'n. nr zhcn a reke:<z zel ö zefiiggé beu. bal 
felével a lép 1ílloruá11) 1íhn l1(•agr1izrn. c•gy plnnco1n ex lt•ncse alaktí mogrnróuyi (1 tl mm. zélcs és 12 mm. 
va. tag) feht;r, porctömött góc. melynek küzPpélwn cgr laza, r1· zhen ·1jtszeriien zcte ett zövetbe heága
zott. 11ugyrcszb1,11 elmc ... ze edett 14 ctm. ho . l.lÍ. 0·3~ 111111. 'a tag fchcrzöldPs- árgáha ját zó, tirü 
t ekt>rc h1•n Öl'~zegiiug' iilítcatt Pgész ho:-,z1ílm11 1•gyenlö va tag fercg. (1. :íhra.) 

A gyomor iis„zclmzcídott. ll) :íkluirtyuja , a tng, Jnpos dmlorokbau Jd1•mrlkedö, sürt1 n~ áklrnl 
ft:dC'tt. pn]n„zlirke. t\ n•sék 11ng~ok. l'"tyhfült-t•k. e nk n kUlsö hurok lenwz könn)l'll levouhnto. A kere!!
állom1itt~ lm ln' 1Íll) nhh. 

A johh pt•tefcszeklwu t'g) férfi iikiilnyi, ti ztn 1írga iolJ ntlékot tarlalmnz6, sima talzntn tömlö. 
A m :1i züzi fil111potl11m, nng~ nhh. fnlz11ta v11 ·tugnl1li, szívei. , 11~ 11ld1arh ajn hc•löYelt, iirii nyákkal fedett. 
\ kül ö mt•h uíj.Hh:'kou wrzö <:a1:jndzá!;ok . 

• \ talalt i ~n~g fiiz •te ,;z gnlat 1 kfü Ptkezö ered mém hez 'frzetett: 
Aion tol~. nwlyhf'n n foreg talnltntott. igc•n tömött 1·oucenbicu nu n:t('gzett, ro tos köt zövethöl 

állott, aznu lmm l'S ré„zlH·u <>1„njto 01lott zih·ct ki' étl"lév1·l. mel~· a férget köz\'ctleniil köriilve zi. es a 
féreg tekervt•ll) <·i közzc ('l'l' ztékt>ket é dla zfolnkut hocsiijt. l'"' mely szemcsl's dehitu bnu ~ zéte ö, a 
te)u:r vértP ti csekh1•z ha onló sejtekben hÖYelkNlö. 

A t •r1•g tnmt:s1.eh•s1•u n ~óc átmet--zetc ulknlmávul okszoro~nu ntmet zctett. e~· 2 cm. dnra· 
!ion kfriil, melr a ho111·oluft11íl 1)lvc ·zdt, a tér"o'' t •l1·esPu IDP"t 1rtutott. • • e 

A fer<'g atlng o·o;, 111111.-u~ i 'a tJ1g cuth·nluvnl tE>ilPtt, rudy nuir mncro copice a te. t g<irhl\h•t{> 
fol~·bín ·ziímo harnnt r1·döt mntat. t~ mely a t<.'st végein Vt•kou~nbh, mint n te t közoptm. Unjt.i\ a kü\et
kezö finomahh sz1•rkez„t tnliílhntií: Az epi1lermi , mel~· kfüUlbelöl o·Ol:l mm. vn t11g ( 1. 11bm b,), O·OI 
mm -re t•gynu\sMI elállt>. a tPst hos zalinu ]efnto l1ariiztl1tk altnl rnu r ikolYn. (~. 11bra n) t' 4. nhrn a) 
i\zonkÍ'\"lil iirü O·oo:~ 111111. széll"•. tompa ftirc zfo,1? z1~rii. g~·ürt1 zerüeu a te tet körUlfogo lecekkel •llntott. 
Ezr·n réteg picrocurmiulinn zmezé t nlig \'<'SZ ft.l. 

Az "g e lumint léct>k közti lmhir 11Pm eg) eue \'Onal, hanem szamtalnu fordén iílló, cs egnuá t 
he.g,,·e. NzHghen kne ztezö vounlliól ü szt•tett. (~. 1ílir11 b) 

A cufü·ula nl ú retege (1 \r. nhrn r·) n1•m minllcnUtt eg,·enló vn tng (köri\lbelUl 0'04 mm.); rajta 
hclyeukint finom f1·rde. l'gym1i. t kerei4ztö vonnl \•ehctö ki (:!. n~ra e); picrocnrminhnn vörö re le z 
festw•. Az olc111h-011nlok11uk meglelelöleg hutulmn . hnrantmet zetbeu tompn ck zerü h•c emelkedik a 
h~stiirhc. (·L :ihra d.) 



.\ / n lat t a k;i,·„t k„111 u h1·11 t i1·1d.1 ris 'i'.l'llh''l'.' r1 h·~ l L :ilira r 1 Pg1=~z1•11 ll'llfl 111 m. z1~l1• · 1: 1•gye ... 
11n•"YOlib lönwo·l'kliö1 ;ill. 1111•h "k lllt'!.!i11t, :-;p'1f!'}d1öl ii:-;:-;zPtPI h•k111•k 111tsrn1111k. E1.c11 n:fc!! 111i111lk1~( 11lclidt ;::,. t> . • • • '. 

I' Tt':o;zcu a zsio·l'rt•kiu· „rii (ldiriillll'1ii1 ll·O 1 mm. szl'}í' ... ), l:, lll'ly1·11ki11t Ili'. ""Vik nltl11lou '1nl1ha11 kif„1'P1.l'lt, :~ 
~ e „ „ ._ . 

lt"•f }"iirnyl'UCk kiiriilJ11•lii1 1•µ;y haf111l rési'.et, e\fo„·Ja}1Í 0)1lah111•zi'ikk1: Zl:JPs1•dik. ( 1. ;Íhl'il t') (~1,f'kl11•11 

uhlaltsutorniík 11t•m talallah1nk, h11111•m 111i11cl1•u il~ Pll 11l1\:d1111•zii 1•gy-1•gy \Plllral e~. h:íti . z1•111r ·"lwl
mazhcíl 1111. lllPI,' 1•k nz oldahnu11l l,ii1.L•p1:Jwn 1'µ'~ 1111ísh11z ill1•1u•I,. 1 1. :íhrn g) .A 1111•tliau vo11alok ,• ... ak 

miut pnntnzott rnua1nk jclPZ\ ék. ( 1. :thm h) 
.\ z izn111rct1•~ ( 1. :íl11·n i) ll polym~ :írinsok typ11 ... a sz1•ri11t \ ' íllt 1•ln·11d1•:t.\'I', a 111f'di1111vo11111l111n 

lt>~sZl'll•:whli {11'11!) mm. rnsfn!.!_). Az irn1nk az említf'tt nl1l11l11wziik hiluy111111í kifl'jlötlés1• mi11tl f',ak a 
llh'll ·ö 1~s luíf....ó b•stfr•ln' -.zorítknwuk . 

. Az iznnlt' leuw k hn i·.í td 1'' 1 koli n•szll't iiklien pi1•r111•a 1·m i l1 :ill al lm rn:Í,..-Yiiri)„ rp l'l'" U•IJll' k • l\iju.), -
~z1•riit'll li~,zd1•tt. a t1·,..tki.irny111 1-iiriillwliil 0'1111:!;, 1111u. „zclt•s sznl11g11k1H)1 :tllauak. m1•lyek a le ( 11.•11-

.„t')) t> t'1•lé ''•'kou~ nlLak .• ~._ Pt;Y c-.ckl'1y, s1ín.~:1 s1.1•t111"'rtii111egµt>I kitiiltiit 1 i\rt foguak kiiriil. ( 1. :iltrn k) 
\:!: ol1lnh·1111alnk ,zo111szedsa~1íli:111 az 1·g~' l'' i:t.11111k rii\'i1lelili1•k lis rnlumiv1•l '\"astagabhak. 
\ llll'll't~ ll' · t\'t~„. 1::. 111.m) 11·~:, mm. \":ts(11'f lc•n·iimliiilyíl1•f t. itllll'll o·:l 111m.-n· ll'fl'lé a tc ... t \:1 -0 :-'\ :--. 

tfü!Hl. l'" lil'lll ,..,ok:ira 1•l1•ri nznn \'a„fa•.-... :i•t:ít •11':1;, 111ml.). m1•h·l't l'!!'''/ '111 ...... 7.;Íhan me•tt:irf. 
'' 0 ~ \ M ' ' 

.\ cntic11l11 n mell. Ö h·--t wg.•11 1·„nk 11·01 :, mm. rnslag .. \ "'Z•í.i1l\il:í (:l. :íhm 11) fl'n11i11nli ,., 
Hf'Yl'Zt•tf'-.11 11 1'!.!\' ll'llllli 111m. al1w·rlijii ~üml1iHyii uyiJ.1,,n) ],<'zdütliJ,, 1111·1 • mé•r n enticul;íhau \'flM l1•fohí
nhau "'crl1•!,!sZPrÜt•n . ziikiil. míg a cuti1·11ln lt>gmel •pfih l't•t1'1-{Pil11•11 mrgi11t bíg-111 {111. 1íhra 11), és u z1ik 

rn tn~ folwhi h:irz„i11°·ba (:.>. alim <') llll'~Y :ít, m1•l.' n·a 111111.-re 11 z1í.i1nil:i-ddl e~) 11·11'.! szélt>:.. '',\ liríi 
nlt.il, uwl3 fi.illt·ll· ,.,.. )pfelé mi111\k,:t oldnH t•n•szh·kek"t hoc 1i,it. 111i11t1••1'y h1.•füzfüt. (.L úhm il 1 

.\ hán~-.iug t''" '1•111•,1•11 a lt1•llw l'ulytn.tódik. Ez nt1íhlii "~ ·1·tH'" lel'utnsn. a h:mí11t mt>ls1.l'tc11 

1uirow ... i(1~íi ( 1. álit'.l ll 1111fl1i mm. m:-ta~ 1·hifi11 fitl1nl 1•lhítolt, ll 'll!I mm. :íhnéröjii, köriill1eltil a ti> t 
kfüt>p1·u 1'1•kszik1 1•s lll'\'l'Z1'h''"ll két t1íg c•s1'l kiizt 1>s alul! foglnl 111'1\'f. H1•1111c hnrnn durv:iu ,z,•11ws1~ nuyag 
,~ ... zsirc,..1•ppl'k. 4\ \'EJ!.!h1•h1,\ ila ... kíviih·1il l1•!11111pí10! t -.zphi l'l'i', ultnl íl'U 111111.-n' n ti>st y„g„töl \'1111 .Í' l1•zvo. 
(!í. iíl>r:t .i.) 

.\ .._zaj11yilii-.. kih·UI 1: a li:irz iug lrnz1h•tt> kiiriil. teh:ít n ff•j · ... 11cs;í11ak part>11chv1111íj1il1n11 "!.{Y 
tuwllülri'il luHf1•)1') o·u i:, 111111. „7.1.Ji., l,arn:í-. Vfll't':o; k1•pll't (:l. 1•' p" •""). 1111·ly a •utit·nla l1•umély1•lili 
n:fi>~\' rov:i 1fra mi111lkPI ohlult a ... z;íj m„11,,LI sorl1a11 Plr„111l11i'etl hrírnm-l11ír0111 lapo' ki1lnml111r111lá · alak
j1íhnn emelkeclik ki. Ez1.•n k"pl~tr•k, n~y l1ítsz.ik. hür alutti zemii)e iik .. \z ·~·~sz képlet 0·11 mm.-l'l.' :t ,...záj
uy:ila ... t1H 11 1!nticul1í1111k 1·gy lwf1•lú l'll1Plln~ 1h~ gyiiritjf• 1iltal a tiililii 1'n1frnl:íhíl Pldla-.ztntt. (:;, :íhra h) 

Olt!nlról teldnlv1• 117. 11 kcplctl'k, mint h11ro111. a l11írz:-.ingot fP1h'i ~6l· i111po111il. 111íg lm:si m~y luíti f•h ::111•11 
a bárzsiug kez1lc•t1:fö\ joliltrn l' linh·a .: ;J elm<hoclot t ~61• liít hnt15. 1J·01) 111111.-re a z1ijuyilrí.·t/il miudkt•t 
oldalt vnu a enti1•nl:ínnk 1•~y ig"11 \1.•kony 11yil1í'a (:~. iihm f). m1•ly l'!.!Y finom. luítra fol: lolyt~ lfhattí 

c„ntornriha vezet (:t rihra !.!l: ,·,dúsúuíi1•11 nz iv·:u· ... z 'l'\'1'k ki,·ezrtii nyil:í„n. 
A fark 1•,uc .... 111 tal;ílhnl1i „gy u-1121 mm. 1ílmérűj1i l11p11s 1•11tic11ln vn ... tahrnl1ís (:1. :íhra h), 1111'1~ hPu 

P!.!Y tüll' ér:->:t.t>l'ti nyil,1 "~! 11·1111!) 111111. ,.11,tag 1·sntor111íhn \'C:t.l•I (.">. iílir1t e), JUt•ly ll :-;ulH•ntiC"ul:írishan 
hzclvc'. nwllfo\1: vf'ze1. ,: ... mr'ly a fark közPpL1 l11·n ('sak rii\°i1l claralion kü,·1•thet:i: melletti• Pg'\ li1Js,zuk:i 
fl·O~ 1111u. vasbt~ 1111 n :í u sz1•111esés képlc•t te kszik. (:>. ;íLru ti) 

Az ivarszt>n·1•k ~ '"VCll"' >n kau\ aro1lot t ('söliöl :illunak. m1•) rr•k a ll";t iir lt•1qi:1rr\·nhh részt:( dfoglal1'ák. o . 0 • • ~ ::::>. ~- • 

Azoknak hnr:int-111eiszf!t1• ktirücü:-;. 11·17 mm. :ltmériij1i. itt-nlt l·.1jla c<wkély kitiirülllkt•clé:-;Pk tal:ílhat1ík, 
'\"a•Ty ha iire:-;ek, níu1·0..;a11 iisszeesett.-.k. ( l. iílira m) .\zokhau r1:szheu n. folhor. tapadó, tlihlmyirP l'~pa 
alakü, vaav to1' á ·clacl. a c:--Ítc-.os :-.arkon tiibh ... zör vékuuv t'ona)c)n fii•r•ni, n·o l ho..;.;;:1.ti és 0'0117 uuu. sz eh•„. 

OJ • • n~ 

:-;zíuteleu. fl~nye„. k-i:-;.._,: s:1.em1•s(>s képlPtek. ( 4. :íhra u) 
.\. fl;l'"1.'ll talált 1'ell1·•„ck tehát riivitlen a kih·Ptkczök: ::::> ' ,.. 

.\ fcreg egyr•;.·zhen ,1 gyolllnr lépszalng lcmPt.l•i kiizt f1•kvö kötszön•t i tokttil körii h ·et t. fon.d-
SZPrÜ, heugera1ak1í. ij ... sze•tüi1gyü1ödüt t. nagyobhré zt elnwsze„e1h•tt. w;s;, mm. vastag 1:s 11 cm. ho, ... zlÍ 
(küriilheliil 400-szor oly ho~s'l.lÍ, mi11t zéles). egé!'lz ho~sz1ília11. kiv1~ve a ki--sé cs\ÍC ·os foj, é:s n wt!g in
k:\hh l'S\ÍC..,US fark \'t:•tét 1••1'\'l'll)ci \":tSf:lO', finom Jin.;-.z-<',Íko}ntot. Cs JUc~tf fi1111mahJi h:tl'<Íllf l'sÍkolntut 

~ o... ,., ~ ::? 



mutató, holomyariu . Az oldalvonalak olclalmezökké ·zéle::;hedtek, minek következtében az izmnzat 
csak egy-eg~T hasi és háti nagy mezőt képez, mPl.' cs1Lk csekély medián vonal által kettP ''álasztott. 
A fej sjma, egy zerilen letompított. A zájnyihtl:I tf:'rminaJi ·1 igeu szük, gömböl~'Ű. A l>árzsiug szt'lk. 

vastag falzatú. 
A. be1 egyene . A véghélnrilás majc:hiem termi11a1i~. ti alig jelzett Löralatti . iitétbarna , záj

szemölcs. Két ve1rnuy kiveietö cső a új mellett, melynek egyike az irnrszervek ki \'ezetö cc;öve. 'zemölcs
szerü képlet a fark végén. Mellette egy mirigy, ~ vastag, kn11)·aro<lott ivarc atorua. mely a te~tür leana
gyobb részét foglalja el, és mel.r hos"zl1ká , héj nélküli petekkel telt. 

Ezen leírás alapján azon kérdés merül fel. hogy vajjou ezen f~reg. meh- csalúflho1 tartozik? 
Hogy nematoddal yau dolgnnk, az kétséget nem ·zen\ ed. 

Mint olyan jellegezve van hengeralalní ·egment és l'i.l.ggele1~ nélk"'iili te te által. a ha i é.:; h~íti 

felület hiányos differencirozá. a. a cuticula \astag ága, a tápc. ö egyene · lefntá a ,;,,. 1qö. di természete 
által. Ha azonban körli.ltekiutünk a nematoclok számtalan alakján, ltgy azokon töhlmyiri: magasahh cliffe

rencirorást fogunk találni, mint a leírt férgen. 

Nehézséget zerez ezenkívül még azon körillméuy, hogy az egye genu ok különböző szerzők
nél, különböz8képen vannak e opmtositva, é hogy az egye e ·aláclok jellegezése is külüulJözö. Azért 
egyedül Leucka1·t kimerítő definitiói zerint fogok eljárni. 

Az ascmiclák kifejezettehh ~zájkészülékekkel hfrnak, mint a leírt féreg. azo11kívill riszonlago 
vastag águk. az oldal- é hMvoualok saját ágai, vcgre tartózkod;í i hel.viik miatt, a piropterák képn elöi 
e eke1ységük, tartó1,ko<l<í i helyük é alakjuk miatt nem jöhetnek tekintetbe. Á trichofr,ic:helidák már a 
bárzsing aját. <.ígai által, és az egyenlőtlen va tag ~ág által ép tí.gr a trichosoma e alád i. a mell ö és a 
hátsó te~tvég közti kiilönbség által kizárható. Ezeknek inll"érett alah-jai kiilönhen töblmtjre a tápcsator
nában tartózkodnak. (' ak a filaridák genusu. é:. nevezete en a filaria csahíd. mel.' ..,iámo:s, nng~-ságuk é~ 
alakjnkban igen eltérő alak által van képvi elve, egyezik meg jellegeiben azon féreggel. 

A fehéres, hengcralakú, fonalszerű, ige11 ho' zü (Da-rnine zerint 80-:lOO- -zor oly hosszn, mint 
·zéles) test, mely egéRz hosszában egyenlő vn tag, mcllül é · hátul csak Talnmin:!l heg.' <"sebb, es mellül 
egyszerűen letompított, a gömbölyíl lci • záj, hat, csak jelzett zemölc r el, a ;-;zi\k, va tag folz.n,tú bár
zsing igen ralószínüve teszik, hogy ezeu csahítlnak egy képviseHíjévcl Yan clolgunk. 

Ha még megfontoljuk, hogy a féreg n hashúrtyában találtatott, lm a hetekoz~ís nla11jál, a bőr
izomcső e oportosulás;it, t! főleg az ol<lalmezök lmtahna~ ki.fejlödé ·ét. ha Yégrc ajátságo cuticulari ... 
képletek hiányát vesz zilk tekintetbe, t1gr elég bímponlot találunk arra i ··. hogy ezen férget a ·trongyli
dáktól i megkülönbüzlethe ük, melyekkel lriilöubeu m:\„ tekintetben hasonló. 

i\Iég nehezeMJ azon kérdés eldönté~e. hog) rnjjou a filariák melyik alakja tcvedt e jelen e etben 
az emberbe. Ann.rit bi:.üoss;.iggal állíthahmk. hogy euclig az emberi te then még nem talált ulnkkal van 
dolgunk. Lehetséges volna ugyan, hogy a mi férgi'mk meg nem telie ·en üarérett. tle ezen e etben em 
lehetséges. hogy a megfelelő érett féreg valahol az emberi testhen zelcelne, miután a féTeg okka.1 na
gyobb. minthogy eg~ olyan helyre m ég vándorolhat1rn, melyen a megfelelő kifejlődött alaknak előfor

dulnia kellene. 
J 6 lesz mindenesetre Leuckarl tanácsa szerint . nevezetesen azon filarin alakokat tekintetbe 

venni, melyek nz embel'bez közelálló állatokban fordnlnn.k elö. Nevezete eu a ló filarin pa.pillo1:Hi.1a tartóz
kodási helye é. nagysága, tekintetében megeg_yez a mi alakunkkal: lehet ége volna, hogv a ktil ö lécek 
és szemölcsök emberbeu, mint egy illeg nem ·zokoLt tartóikodá i helyen, mely neki talán ketlvezőtlen 
k:ifejlödé ·i viszonyokat nyujt.ott, ki nem fejlődtek. i\lindene etr~ ezen kérdé beu üg_v, mint Löbh a férgen 
talált kénléses leletek tekintetében, a ti ztelt .;;peciali ta urak tapa ~ztalataikhoz vagyok ha tor fol ra
modoi, t:s ezen célra a féreg tüzete lefoi ·át, é arr,t vonatkozó r.1jzokat rendelkeze iikre hoc~át.om. 

Ezen kérdések véglege eldöntéséig a férget Fi 1 a r i a p e r i t o ne i h o mi u i ~-nek ne
vezem Pl. 

A nemntofüík. és nevezetesen a filariák heván<lorlása fölött az állati testbe még nagyon keve et 
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tn1ln11k, nun\ it azonlmn lt~ 1nng,nlil1 \'Hl1í~zíni\s1igg1•l li·lti~lrk.d1f!ll\11lc , l111g\ 11 J„íl'I ,q,;„,\j ig1·u kifl 1•111-
hr.rojn n t.npr atunuíhn jutott. t.Í!-4 11111t1 11 v1dÓH1.Í1n1"n IL ~ 'C1mort'nl1.11f illliir1~t1n 11liÍ11 f~d:í tt 1·~r·h•kv1jl1•gr• u•n 
jut1ltt n hn~hnrtyn lt•m1•1.l'Í kut.l!, lwg-y ilt irn1·úrl'ltt• h•U, u~ 1•l111PR1.1·~•·1 l1•tf, 111ir" 111iut i1\1'g"n lc.-.t költtzcj
\eti foktól \Óic'Ü'lt ktir iil. \ r„r~l'I n kUrl\l\'tn-Ö told ni , •':- ILllllllk ~zo111w1.é1hoig1ívnl ''gl [\f,f, tii;~ 111i11I nunu.k 
górt.'slh·i kc~:1.1lmen,·rit n1. nn•11sok ,:„ ll r1m.)..;z1• fvi1.~gnlc1k 1870-iki ,~,.i 11ngv~vlil1!!! 1:1i,.11 lll•11111tatf1uu. 

1-s/i rib1·11 • • \ t'érl'!:{ h'l"llll~ ... ?.„f e, nn"' !'l1í~lm11 : 
<tJ fr'>tPll~t.t•tl ft',j\cg; 
/,) n ko11yalih fork' e~. 

' 1-ik <ilm1 .\ ll"·lt'1•ltilPL r11izolal11 f••llilrt.l tekiuhe: 
e., ho,,.,zlécek ~ 
li 11, J h1mí 11 ! lé1·1~k ; 
1) az uttd,zö IUt!l ,\ f1•rd1• '01111lok. 

S-ik 1íh 'tt A nwll ·ii fl•..,f n~~: 

") serl1~i;-.zl'rii -.:znj11yíl.1s ~ 
bJ nnunk t 1~t lat11 11 1111lw11lirularis ri:t"!!;lurn: 

t' vw•tnrtfi1l i:il 1i liar1. rng; 
17 J ~u-n l~) ürü ; 
e, , ,' r"' J , •mi>h·,ük: 
/) olclnl·· nturunk kiH•1,etö nyih\ · 
!fJ r -. 1torun h11 1•i11 \): 
7 „ 'í'.t 1U1ii)c~t•k··l ol1lnln)l bP í'tzó ruliculnri gyürii 

4-ik <Íli1·<1 A · t!fl'~ hn r1ínt nwt zr ·: 
a ho,.,,,.zlel"ek: 
11) epiJenui" : 
r) 1•uti · ; 
dJ uz ol1lul11n•z{1k1u.•k mc~f1•l 11 •nticula-Yn„ta~nlu-.; 

<') -.ulH'ntit·ulu: 
/') olJalnw7.Ök: 
9) az nl1l:duwzGc,.,,,port-0k tnl1Hk•n.1 ... i h·~h e: 
h) meclimwonn lok; 
i J iz mznt : 
k) annak t"rimbell'"' re Z('; 

[) bél: 
m) h·urc.-.ii,·1·k : 
u) 1 clék. 

t>-ik <ÍUr<1 . • \. fpr ·<F liu-kv1~g1•: 

cu nlfel11~ ihi-.: 
b> cnticnlu-n1 bl•"ul.1-. é ... tiil""•=r„z„r·1 uvíliis n fürk c-.1\c~1in; 0 • 

rJ inueu kiin1lul6 l'"atorna ; 
rl ) szemc~é ... képl"t n e ntor11n meutéhen. 
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..! szc1,jajkak és pofa hlchayait pótló u1iitöelj:irü. ok e. ettauáboz ~ a pofahiAnyok 
két ellcniráuyu. uyelv-alaku lcbeuyuyel való pótlásának új 1116dozatával. 

DR. A.uLER AIJot.r ":irosi föor,·o ... to1. 

j _ schészet t.ig ten=n alig letezik ruütöi 1•lj:ir;í..,. mely éTedmenyéheu a l1ete~re nPz.Ye kielt7gítőhh, 

a miitöre pedig h;iluuatosahb rolu<l. rui11I: az arcon jij PrPclrut!nyuyel 1eg:1:Ptt képlé::.i rniHet, mPl~-re kini
lóan illik C'elsns kfrretkezö nphorismája: . 1:hirnrbtiaP pffectu. i11ter omn e!' medicinae partP--.. f•vitleufü;...:i 
wus. '" Leginkal,b szemhetünö é-.. meglepő a ké11l1~ i mütét :il!ul elért eredméuy cosmPtir.ai tPkiutethen: 
teljes ruértékhcu a:r.011hnn c"ak akkor llll~Háuy1Hható a míitet. lm a "zépe zet1 ·ikerl azon j6tékony cyógy
Prcdmenynyel vetjiik ti~ ·ze, 1111 lyuek fol~·tt.m a. lwleg uemcsak Pltorúcó, gyakra 11 undort k.ellö. a birsa
~ágot kcriilni 

0

kény ·wntö, hanrm "gyszer. mind erejét hovatovahb apn ·ztó. a te11géleiP.t uhí.<t ó. "" így 
köz\"'etve cleh•p:-;z;} \'e~-..e Íi; v;íl}mto lt gyatkoz;i át11l -::r.ahadu l meg . 

. \ hian.vok elton.ífo rnlta leH•ll a l1ajnak l11ginkuhh felötlö, s a :-ujtottra lát z.ú1ag leg11yoma 'ZlcSbh 
oldala. kivaló ré ·zhe11 ez okhól ;-;zokta a he1eg a miitét fogn.nato--H:íq;frn magát elhat.:írozn1. 

Ila azonl1a11 a.kar sziíjzug. sziíjajkak és pofa 11i:ínyaival ján) folyto110 1 kimerítö nv<ílfolyá t (elte
kintve az cvéi; e· he,..zl'1ln~l felmrriilö kcllerucfü•n aka1lályokhíl). akár a szernbéj-lúánynknál fenyegető 
tekepu ztuhi:-t ve...:z~zük liehat:óhh figsr>lt>IH aM: a kél'lömiiti:tct t te ... t Ppségét hel;re;íllító. amrnk kimerii
lé ét akmhílynzó. játékon~ néha éppen é1etmcnt6 orvosi 111üeljanimak kell lt.>kiutenünk. 

lf o..,.y uaayol1b naba. u képlé~i mütélekct PZ icll'i"· fö}pu c~ak err' etl'mi kóro<láko11. rn•q· u;wvohb „ 0-. ::"" ~ o O· -,~ 

kórh:ízak sr.hészi o;.;ztalyain. vi1lékeu azouhan r;-;ak ritkán \ég·l·ztek: annak uka <'~y1é':izt a 111ütét ,..ok~zor 
honyoló<lot.t, hm:: zaclalmas. sok türelmet e:- kit.an:íst igen\ W rermé -zeteheu. mih.rés:r.t pedig ahhan rejlik. 
hogy a. s:t.akiruc.lulomban f'11dig közlt tt kcplé~i mfü1:lt•k h mí~n ol.) eg) éucktiil ert:'1l, kiknek uagyohh 
'.tahásn 111üteteleit okilll közülnnk megki;-;l'rlPni is halioznnk. 

Ez utóhhi kih·iilméuyucl fogra ... nion mt·~gyözötlésbiil kiindulvn. hogy u·1. n.ik-. sz,1j1,11~- ~:. pofü
kép1e:sne1 potlnu<ló lú:íu~ ok változatossagl.l P.s terjul1•hu mintt az egye~ nllitéh·k kiYitclen• 1íltaliiuos -
cs minden P~et.hen alkalmnzhntó - miut.lt fehillítani ll'hetctle11. hanem (110~~ fdedhelleu Bala sank 
i<len1gó sr.arniml djek) _a miitÖut.'k kell t1j meg ü.i modort teremti•uj.., · . mire c:-.uk :iz:ímo. e ettaui tannl
mányozás képr. ·ít. t'1;ekn~l fogva - mondom - kh·;ínta111 csek~ly 1lolgozato111mal föllépm. 'dYé11. hogy 
igen~ telen oldnlrol ereJö pelclnk inkáLb fognak e~yik-m;i..;ik ,.illéki ügyfelem E' téreu Tahi el<'ire ti.irelrré
"ének némi liuztlitt) 1~:-; b;itorító mou.anatokul ...:zolg;ílni. 

_\ plastilrni mütélekuek rcink jutott ll.irtéucti kifcjlütlése két. egyw.i ·tól elkUlömtett po11thól e" 
lárg) ból vette ere1leLél. _\.z eg-y1kuek a~ on-, n nuisikuak a szn.j - t> · pofakeph: képezte hirgytit. 

E. eleim kir.iírolag sznj- és pofakt•plé:-..re r-on:ükoz\•au. n mondandók eg' edHl ezek n l" k tlirtéut.>t~ 
fojMcléscre le.;;znPk lekiutcitel. 

.\. legiljahb iclöig azi tnrták. hog, Diettenb11chhau ( lSJO) fogamt.ott me~ dő-..ii.ir a goullol \t 
száj- cs pofahi<Íll\ okat uég_r~z<igil leheli\ ek ft>lfPjtese, kii:wlebh hoz1isa e_ cithajhtásu :íllnl p1ítolni. Teuy 
azonhan, hogy D. elölt uufr 13 évvel Weruek (1~17) u~ynfützon elvek szerint Yegzett z;ijképl1 st 

.A mai sehészet ezek ut.tn rndulvn jutott el a keplcs1 nrntJszet imm1ir kift•jlett alJa,.ihoz. 
dacára. hog) az alupelveket Cehn,.. még :WOO eY előtt kifejlette l'S leirtn. c~nklw~y a középkor 'n~y 
nem •=rteHe, vngy nc>m löri\dött vele. f'elsns _ne 111ediciuu. ~ címü miiveuek 7. es R könyvéhcu az tu·cou. 
ajkakon cl'> orron v l'gzemlJ miitl'f·ekrc'H szol vu., u. hiiín~ n k pútlasanál köYetendö el.Fira-; re Wl ktivelk~iökep 
nyilatkozik; • RaLio cmat10uis ejusmolli est : id 'luod curatnm Pst i11 lJUudrnhun retligl'l"l': ah iuterioris 
ejus augulis linen · tra11sversa · incidere, quae ethnorcm pn.rlem ah nlteriore ex toto dedncnnt; lleiutle en, 
qnae resolvimns, iu nnum ntlducere. 'i non snti::; ,11mgnnlur, ultn1 lineas, trtta.e nutefl'c1wu '• alitts du as 
lunatas et. ad plnga.m comer ·am immittere. quibns . nnnnn tautnm cnLi dC'dnca.Lm: ic euiw fit. ut faci-



liu:', cp1o<l adclucilur, 'equi possit; 11nod non vi cogendum est, ed ita adducenclnru, nt ex focili uh ecJtm
tnr et dimi· ~um non multmn receclat. · 

Albert tanár legl\üielehl1 nu'gielent müve1>en e ~za, nk.ra nmatkozó magyarazata ·zeriut kö' et
kt>zöleg- kell a ( e)su leint. ;ít értenünk. A i arcon elöfordnló rendetlen alalm hiányt megfelelő llletsié~el\
kl'l nrgv zö!!gé alakítjuk: a négy ... zúg mulll a nég_' iugábdl lrnr~iuhuet zé ek ·egélyével két, :-;zabad végé
' cl ·zcmbetekiutö lebenyt alkotunk. miket aztán levála ZtYa. ala111" uktól eo-rmib-al car-esítüuk. Ha ez ' • o... o„r 
ul•m törlénherik könnven. akkor te0u·yü.1lk még néh:ím. n seh fele homorúságaal fonlult. ±elhohls?.erü 

• ~ • ~t:> ' 

a feszítést megs,di11teb'i. s csnpáu a kültakarot átható met ·zé"t. E m1h·eletnél nem kell eröszak.lrn] eljárni, 
lwnc:•m InP..! kell ki,,.érleui. Yajjn11 az egymáJ10z közelített lebenyek - mag11kra hagp·a - nem . zök-
11ek-e ,;s:'za? 

na Celsu -..za\•niL a középkorhau értették \Olua. akkor a -.;zomszeclo:-- bömek a hi.foyhoz val<i 
kiizdítL;,étöl a lliljlott 1el1e11y képzt".ieig szübége . valólmu csekély lépést a K' nkorlat kezén hil.onyáru 
réa megtehették -volna. 

_\ képlömíltétek nlnpmünletcit kepezik a hi:íny füdé.·cre a sz01wzédo:--. egé~z:sége közlakarótól 
l' Ct~h·n kimet~zett lehe1nnek a hi .1 11yhoz való közelíte e. c. us:datása é hajlítása. 

Ez ala11mCr\eletelrnek minden egy1'. es;ethen celiráuyo e. elmé~ .tlkalmaziísa, illetőleg nzoknak 
az mlott szükséghez méri; iiO"\·eq mó1losítása, fénye .;;ikerre . egítetl r.úmos mii tőt; így p. o. Di e f fen-
1, a eh. <::z<í,iajkképlésnél négrs1.i1gn leheli\ t hru zu.llt. B u r o ,. a lcheuyelmek renclelteté i helyökre 
val1í celszeríihh é„ kö1111yehh .ühchezese céljáliol -.egítö h<íro111.;1iig lrimet ·ze'tH '°ette alkalnrn.zá ha, 
l\ o Y 1í e s pedig a !'Zemzu:{- és n~szlete· !jzemhéjképlé~nél hu.·s1.erü lehenyt c~u ztat át. N" PID 'ZÚnclék
,zom - mc>rt fela1latom kerett~n kirül e ik - a ké11le i múlélek Jri,·iteléué] behozott "zámos mó<losít:í-.t 
fl')<:orolui. CClom e helyt csup.íu a beurnlataucló e .etek' mi\téceleinél általnm - tudtommal elÖ'zÖr -
kü-vetett mütöi Pljárá.-ra fig_rclml'ztetui, melynél a pofa h iá u ~·ok p ó t l ii::; ii i· a két e 11enirií11 y n, 
11 y e l ,. a l a k u l e b e n ~ k i 111 e t ' z é ~ e . a t h aj l í t ií :-; a é " e g ) e · í t e s e k í n <i 1 k: o z o t t e l ö
li y ö s u e k. Közlöm ei r>lj<ini-.t. 11e111. mintha eredetiségére a lege ·eke1yehb s1ílyt i fektetnem. hauem 
mert kiiveté ével n 11.-k<ii-olyi varu:i kórhntban általam miitött csc>lck nug~· ré ·zéuek ~ikere kimenete1é
bül hinni merem. hog\'" e mcfrlot 1. il~d'eleimnek i~j~ínluni tn.hin uea1 lesz fölö lege 

J. e !t e t. 

Pap Lá zlú. horhí<li l· 'zalmárm.). ;;_ é'e , földmh·e ·: fülvétl•tett 1 7 J. jun. 11-cm 52. sz. a. a ·t.1j 
f„\sö ajkának halfelöli · ~ rcszét ello~lnló. az orrsö-vén~· al o részé11 n lial orr,;zamy kör1ili tá1ra 1 · kiter
jedő fek1;1.,·e l'áko~ képlettel, mely középbijurntk sz.etese~c következtében a telajk állom~íu~ án atható. 
mntntóuijal ~ítj:ír11aló. n•lHletlc11 nlnkn folytonossúgl.úiiurt mnf at. 

A közeprn SLi>tc ii. 1.éleiu pctlig crJ.énk arjnrlzá~u újképzi.idméuy étetö ·zere k alkalmazá -ilból 
rredt. a hnl pofa e- j;frumbi,i fel~ 1 ··· 11 z ctnm!Í "t.tHe .... égheu félkiiriileg terjedö. kemény, ki:-;s ~ retlÖ · 
hegkeplettel vn,11 ~zegc:q~rc1.ve . 

. \ beteO'nek kórházba Yalú felyéle]e előtt néhiiuv na1Jon <it 'alo é~zlelé-.e é' elöké zítése ut;-lu. n 
0 • 

föhélel napfán. nznz jun. 11-éu clélelőtt 10-12 óra közt Dr .• 'erh• !+usztáv megyei föor\"'os, Dr. Elbe\ 
K.trolr honxéd főorvos e Dr. Dnhi Zsigmowl kórhnzi má'i-o lorvo-. bnnítaim segélkczé. e mellett követ
kczö módon ve~eztem a mlitétet. 

Hog_r a hián~· pcmiís:ira tenezett. a pofákhól '\"eendü lebenrck ép börböl keriilhes"euek ki, a 
kóro · r~uek kiirtá ~a. mellett az ezeket olclalt környező hegképletet i el kelle túvolítauom. Ezen ce1ból 
e•.,.,, a. l·ohh orrzárm- maaa,sii•riilrnn, s töle 1 ceutimnyi tárol <i0ahan fe}n·.) l1outtól kiindulva, a rako kép-

J:>. • • e „ 

lcttöl 3 milliumy-irC', a. fölajk iillom<íny·ín kere ·ztülvezetl em e~y függl·h e" met:-izést. Egy m<Í ikat, mel-r a 
hu.l olclali orr. zárny-föln,ik-redöt la.poo::: ív alakj1ílmu ·zeg~lyl.é. n hal olclnli hegképletek körül: a 
hnnnnilik met ·zés„el pedig köl\'1~tlen az orr alatt elhaladó nisúnte · inín rhan egyesítém az előbbi met
~zé-.i ,onnlak fel,ii ré•>'eil ~ aí'.híu n fék hemet.:::zése ntan a haníntmrtszé,..nek megfelelő kg zctválas ztam 
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belül a nyákhártyát. Erre az orrsövény nlsó rt.>széböl 1 3 millimnyi alappal hátfelé nezö g.\ amís háro~ 
szöget ollóval 1cimetszvén1 alapját éles kanállal kikapartam. 

Az ekként támadt 7 centimnyi hosszú, 3 centimnyi !';Zéles, az egé z fülajkra s a 1,a} pofa egy 

részére terjedő hiányt következőleg pótoltam. (l 1. ábra.) 

.J ohl) oldalt két, a felső sebzug és illetve a jobb szájzugtol kiinduló párhuzamos metszés~el bd) 

és ad') egy vizszil1te , szabad végével bal felé nézó lelH'll) I; alkote'k. a fel ö metszé..;t pedig lefelé ívalak
bau 3 centimnyire f-ig meghosszabbítám. E lebeny fölfejb e é · hal íelé e u ~ ztatva a jobl1 onlyuk tájáig érl. 

Bal felöl egy réz. ut ki- és le, az alsó állkapocs szeglete felé iniuyuló. ~ 1 z ce11t-imnyi zéles, belül 
5. kívül ccntimnyi ho~szlí (e' a' b' g) négy z1;gü lebenyt mC>tsYeLtem körUl és fejtettem föl. 

Hogy az egymással egyesítendő két ellenoldaln lebenyt az egye~ ítéssel jiírható fe zülés kikerü
lé éveL s m~nél könu.' ebhen közelíthes elll l'gymá:hoz: a l1al szájzug hoz csúcsával }pfe}p néző, 1 L :! centi
meternyi ala1)jával a szüjrész meghosszabbítás<iban fekvő, u. n. B n r o w-féle segítő három r.öget (ej e') 
metszettem ki ar. ep hörhöl. Ez által a hiauy pothi ára szüksége lel enyek egye~íté:e tetemesen meg
könnyült. 

Az egyesítes a ket lebeny érintkező zélein Pctit-féle tt'ikkel. egyebütt catgutos l'somós varrat

tal történt . 

.Az. eg<:'sZ miitéti t~rt carbolsavas pumuttal e>g) enlete-en befödve. ug,rancsak carhol ava" organ
tinpólyával kötöttem l e. 

A. varratok 48 óra mnlrn történt eltávohtásn után <t lebenyek egymással. 'V'alamint a töhhi ·ze1e

ken é alapjukkal is ö 1etapacltak. 8 nap ruulva. azaz jun. 18-án 1 edig a beteg gyóg~· nh-a hagyta el 
a k ó1·házat. (l. 2. ábra.) 

JI. e ~ e t. 

A/a;!. - /..~ .„zápngk/>plé~. 

Feldmanu .József, ta 'nátl- -zántói l 'zilágy111.) 1 .J5 é;es. gazdatiszt, felvetetett 1~7 J. nov. 12-én lrlJ. 
szám alatt, al. z1íjajka balfeliili 3 

4 részének a bal $Zájzng és az áll harántretlöi rcszeuek hiunyavn.1. ...\. haj 
ugyanazon év taYa zán jött lefre no ma által. ( JJ. 2. ahrn.) 

Az alajktól csak iobh felől van még Pg_v ceutimn~ i szelessegü rész. A hian~ keriüék alakban 
kanyarodik lefele az .111 fel"'Ö re Zf' töl az állre<lön kereszt1il1 JUagnba toglah·a a :;zajzugot i-i. e" mmdenütt 
5- 12 mm.-uyi . ze1es hegkéJllettel van sz.egélyeZTe. 

A bal oldali szem- es ket met~zfog az E'zt>knek mcgtelelő fogmedernyujtvan\ ll) al eg.rütt 
hiányzanak. 

Az i\ szes hiány harántiranyu ho, sza .1 1 ~ cmt., ::;e.éles ege 3 1 ~ cmt. A mi1tet nov. 17-eu kuYetk. 
módon történt: (TI. 2. ábra) 

j,_ hiáuy vólhi 'ára az 1íll börét akként használtam fel, hogy a bián) t környező heges z~l elhivo
lítása uMn a megruara(1t es felti.isített johb oldali ajhcszlet al~ó 'égetöl n~zettem egy metszesl az iillon 

keresztül. a bal oldali kéthn"u állizom mellső ha.s<inak irány1íba11 (a' g): ezen li ceutim.-nYÍ ho ·szü rnet.szes 
ívalaku volt, s homoruságiiva1 bnlfolé tekintett. Ugyancsak nz említett (a') pouthúl egy má~ik eg~ enes 
met zéRt is tettem fel é:. kifelt• (a' h). 

Az ez üton készített lebenyt fölfejtvén, hogy a bal szájzug i · helyrnálhföató legyen, ugyanezen 
szájzugtól kifelé a legott levő pofareszletböl eg). cstícsnval kifelé fordított, (b' h tl) 11/! ceufon.-nyi. alap
jával pedig a ~zájzugnak megfelelöeu fekvő, Durow-fele :::e~ítö háromszögei met~zettem ki. minek folytán 
a fölfejtett lebeny a felső ajkjg minden iranyhau köun) eu föll'melhetöve lett. Y egiil, hog~ a megleYÖ jobb 
oldali ala.jkrészlet minél közelebb hozathas ' ek a ké1nett lcbenJhez, a, jobb szájzugtúl egy n-nl11ku, 3 cen
timetern) i hos zú, mély met, zést Lettem ki- L's lefelé (a. e). 

Ar. egye ítc 1·észint 8-as, részint gombos varrntLal történt (Il 3. ábra.), n kötc · pedig az első ese
tenez hasonlóan. A per pl'imam beállott gJ ógyul;ls nt.ín a lieteg noíemb. 30-<in ep szn.jjaJ bivozott a kór
házhól. (ll. 4. alira.) 
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111. ~s ~ t. 

Nikolya Pal, 4;) 1;yes, i'öhlmíves Creuc· röl (•'zatmárm.), l'i.Ht1•tetei.t 1H74. 1lel'. 17-t>n, 1 1. z. alatt. 
Az c.>íl't'<;Z ala]·k. valallliut az illl ln 0°·vke1>letci ual

0
r\Teszt hiáirn:mak. A hi;in-\· küzTetlf'u hatiira. „ " „ • • ·' 

flgyik szeglettöl a másikig Yékon~ hártya zerii. nyálcsnrgH tói fölemyecH. ~" . zornsau tapa1ka H/. állka-
1u1c.;:hoz. folkörhen he~képlettel vall ::;zegdyezYe. (Ill. 1. ábra) 

:\z .mkapors fogmedet·u, ujhau.dnak ápadt 11yákhartya ... zerl'1 YP1rnn~· takaruja számo" bor,0-
na~y águ kidndoro<lns :iltal eg) e1wtle11 fölületil., a rendetlen kiálla ·u meüwfogak <Íga. hogasau hajlanak 
el egymristól. A roucsolt alajk inarnuványaként a johb záj zeg1ettöl egy 2 centirneternyi ho ~zií. „ milli
metemyi széles uyiikhárlya"zerii. hnrka alakú képlet vonul uem epcu függélyesen lefelé. 

_\beteg. kinek. he~zéde solvpüö é:s nehezen érthető. a folyto11oss,1ghiánrt. me>h en át .·zakiu.lathlllul 
c':nrog a 11) nl, nyelrnvel jgyek 1,ik hetömm: bajáról, mely :i1lítólag zM•nge gyermekkorában {YalósúniilPg 
llnma :íltal) keletkezett, a hete~ hövehh lelvilágosílassal nem :1.olg:flhnt. De elöndj<t, bog ' arcának eltor.1.n
Já ~a miatt. u11ír kora ifju ágalmu keri\He a tarsasagot. kes\ihh p~dig <' fö1öi l való li;íuatábau té ·zegseg11ek 
a<ltn mng~it. mit ho ·sz\1 év:.oron üt iiz'\"e, vt•gre szeszőt:jüngé·he e ·cLt. 

Az utól.ihi. egyik nagyohh rohama <ílt11] meglepetve. jel~11 felwtele előtt két hóval már gyógy
kezelvf' rnU 1 ll napon <Íl a vezet(•sem alatt :ílló kórház.hau . .Mintán az alatt megtudta tőlem. hog,v a,ik
hi<inya nnltét segelvérel lwlyrehozhaló. e e:elhól jrlenleg fel i::: vétette mag<ít a kórh,ízba. 

j „ következő leint tt mütt~lel 1 /-l-. Jec. 20-án Yégeztem. 1\liudeuekelőlt a rencletleniil kiálló 
fogakat tárnlitottam el, hog.' az ~m oldal meg az állkapc. i háromsiögek hőréből képezni tervelt lebenye
ket rench•ltetésök hPlyere illesztbe~. em. A fogak elLiívolítcl-·a nt1in mil11lket :z<íjszögleLtöl egy- egy kifelé 
h~jl6 fralaJn1 met."z.é -tvezettelll az: al1c ·úc~hoz, hol a ket metszes tompa :s1,ög alatt talalkozotL (III. ~ . a.hra) 

Ezen metsze ek közé eső miude11 heges képletet gontlosa.11 Pl dla.1.tottam az allka.poc -tól, " e ak 
a föut lefrt luu·ka zerii n.V<llkh:írtya-képletet hag·~ tam meg (111. ~. d.), melyet körülmet-zvén é feh :iJa.,.zt
Y;Ín, az ajkpírnak bár e. alr ré zbPn val1i helyre:íllítcí:árn volt szauclélwrn felhas~málui. Ezubín az álk üc -
tó} kezdve mindkét oldalt; az allkapc:-ii hJrom ·zög felé. majd a fiiHötá.1ig felfutó. domhorul1üárn1 mell- e· 
lefelP néző két metszé · segélychel a' b e é· e' n b lehenyeket képezém. A bal oldali lelienyt valamivel 
:-zélesehbre szabtam, mert ebhöl kellett a. megfelelő oldali alajk 11ag~ ohl1 részének kikerii.luie. 

A lebeny sl.H.,edesének meggátlására! es hog~· a ·zaj ·zöglet kellő alakot nyerhe:>seu. a képzeudö 
sdjszöglet meghosszabbitt.atott vonalaban a pofa börébö] eg,, , Hlapjá'°al hefelé forclított egyen záru, 
Hurow-fo1e harom ·zöget (e i; f) met ·zettem ki. A jobb oldali lehenyt a;wrt véltem célsz.eri.inek ho~._zahlira 
met zeni. mert a már említett upik1uir(yaszerü képletet a. szintén elmondott okhól, minJeu árou meg
tartani akarvcíu, ezen oldalon a segHö húrom ·zög kimetszé. e uem lát zott tan~íco uak: azért teh:ít egé z 
a fi.i.ltömirígy elé \'Ívén a mc>tszes{, a lebenyt idáig fejtettem fel. 

Az ekként léte ített lebenyek fölfejté 'e és fele. usztntcísa. riltal a hiifoy minden irngyohb fe":títé · 
uelkiil is tökélete en fedezve lett. (Ill. :J. :íbra) 

Először a kimetszett háromszög sz~írait (eb és e' b), azbíu a leheuyekuek egymn ·hoz közelített 
széleit egye ítvén, végre d u~ ákh:irtyaképletet a jobb oldali leheu~ felső szélére ajkpírnak zegtem iöl. 

_4,. kötésnek harmadnap történt meg-uyiLá ~a és a varrntok nagy r észbeni eltávolítása alkalmával 
az egyesülés mindenütt megketdödöttnek Játszott, c··upán a bal lebeny n) ~zöglete mutatott borsó nagy
~áb'll kite1:iedésben kékes zínt é · csökkent hömérséket. Később e ré·zec két jónak véltem eltávolítam. 

A beteg az nj<lon képlett alajkkal, mely mind beszédét érthetőbbé. mind étkeze ét könnyebbé tevé, 
187:>. január 12-én bocsáttatott el a kórhc.izb61 azon utasítás al. ho~y az alajkáu vis$zamaradt borsó 
nngyságu hüiny pótlására késöhh i ·mét jelenjen meg. Ennek következtél>en 1 7 :>. febr. 19-én 29. ·r. a. 
csakugyan újból felvéve1 alakjtin, tt jól odaforrt, és minden lobfolyamati o1 immar lllent volt hal oldali 
lehenyl)ől egy ki~ leheuykét fölfejtvén, a felfrisített ellenoldali ré zlethez varrtam1 mire az egyén mart'. 
1-én telje en megelégedve lett <L kórházból elbocsátva. (lll. .J.. <ihrn.) 

2!'! 



.,. . (' ... (• .. 
/'n/;11.'t~JHS két rlfcuirrí11!/IÍ ;111clr(lfabí lrl1e111mprl. 

Tcmpli Yerou. c-.nrniJu,i ( tatm. m.). i ~w:-. uög.H·rmPk. fiihe\e J 'i ;,. v1·pt. G-áu. 1 J 'i . ... z. ;i, 

a johh ::z:ijznntól ld-.,é ki· é~ }Ptelt'. ]d)ri\lheliil milli111.-11~i lá>ob<íglmu <':-Ö. keriileti~lieu lwgképlett~l 

e11átott, som-mag nag~ :-:ígu folytono:-~:í!.!bi:íny11yal. nwly lelje""ll átható fon:=u. rajta fnl_vt(lno ... an uy;íl 
C::>nrop; kPre ... ztiil. tJY. 1. :íhra 1 · 

\ h.tr•Ílll l(•krö hi:in.'· abó -.1,élc a ,zcm- e e),..ij két zá1ilo0rrtúl. m "r u nie•rt~·ll'lü to"medt>r-..... 0 0 

uynj tYan~ -reszlcttül mcgto .... ztotl al 1) ;í1Jc .... n11thoz ,·cknn~ hcgképlettPl ,·au n<lalorr\'a. fölül pcdi!.! 
haránt idnyhan az :íllszügl "t folt! könuycu f1•lfclé hnjló. l3 millim.-ny.i "'7.éh1

-. hl'!.!\·onal :ílt~tl mu ::;:t.eg~

l~·ez\'l', 111cly Yég-pont.i:Hól nz :íllc:o;úc .... inínya fcJ,~ mintcg) ~lll0 ':tlig alatt ,·i-. ... znhaln<h:1. az 1illr-.ont -..zélén 
a .·záj;rng fiiggélyPlll'z l:, at lól 11 · <'entim.-uyi t:h-olstíghnn huz.ó1lik Pl. 

\ z PZ.E'll klin•ou:ilak ~íltal zegél) l'll'tl lwgb:plet kozl·pso ré:-:zC' az álk ont hoz ,zoro-..111 •Hla uön·, 
itt-ott ell'_\ cs tluclorol ... at é:- dncok.lt mutat .\ hhíu.'· hege' l ... orn.' e1.cté"el egyntt ki-. ... é ré1.-.uto~au haniut
fek•ö. t oj;í .... clad a lakli. :1' 2 ceutim. ho:--..zu es ~ ccntm. széle:-. 

• \ liaj uoma kih·etk1•zméuye. A műtét -..zppf. ..,-:ín ,·itctett ,·égi"·· 
jJiut:fo a l11•gképletct az. ép hörben ama lwg kili·iil toj;í„dad alakha11 c:,itc•tt met zé,,d fülft.>jt,·c, 

gon1lo<>a11 clt·h·olítottam. nz ekkéut hílllallt hi:íu~ póthístira. két egym:í,:-al cllPnkezö ir.ínyú. nyelrnlnkú, 
:- a hi:íuy na11_r.-.1Íg«íl10z elör~ pontosan hozzríar.ínyult lehenyt ~·7.ahtam ki. mé!! 111~(lig nz egyiket az 1í11- é' 
alajkhcíl. (IV.:!. a eh) a m:í ·ikat a fiiltötáj hüréböl.11\". ~.a· r' h') .\ z el-.ö lebenyt a hi:in~ mell .... ö ré--z"lwz 
c:-n,7.tattnm. a má-<<1tlikat a h:ít...óhuz . 

• \ z egymá.;;-.nl v-. ... zehnzott két l1•lw11y :1 hi:ínyt iuind1·n \01111gatá-. u"lkül tclj1 ... C'n é.., :P"ll födöz
\Gu ériulkczü :-.zélcikPt (a >érzé, c .... illupíL:í-..a 11t:í11) gomho ... Ynrratok -.r.!_{cl.' é\'C'l • .tlaktí \'Ollulhan 
egye ·ítém. (l \ . 1. :íhra) 

.A g) ngy11l:í-- p •r primam --ikcriiln;11. a J,1•tcg tel-.zc'; :lrl c.d lt'tl t1 ll11w„ íh a ,zept. .~11-1í11. lf f. L 11111-.1) 

, . • (' ' t• t. 

~lor~c:11 lt·ru Lázár. margitai :-ziilet•~:-ii (Hih:mu.J, í ,;, r~ hu. iöh ·n· 1 7G. -.zept. .J-éu. 1 J L :-z. a. 
A hal z:íjzn~tól 11 

_ Cllltlll.-uri tfroJ,,í~liau 1 eg_\. a fogmecleruyujtdny ir:íny.ít kö•ctÖ J...-i ... datolyama!..{ 
nagy~:tgú é-. hn-..onalnlní. áthat!) fol~ touo~-.á·rhiány ,·,•lwtö é--1,re. mely felUl PgyeDl~tleu ... zélii, legnagyohh 
.... zél1;vel IL·li•lc é, legtomp:il>h ""ü~lettfrcl tölt1.•h• uézö. hnrorn,ziig nlakli hegképldtel ,·au h.itúroh·u. mely 
ki.izH~tlen a ,z:íizn~i!..{ lmz~~clik Pl. ~ ulá ff·h~ nz :íll alatti h1ín1m,:t.ii~he j,., ritteri1•1lve. :1z :illl· ... nt1L --zch;hez . - . 
PrÖ,en culntapn1l. 1 \'. 1. iíhra) 

A Imi uoma :iltal 1'ütt lt;lrc. a miitét l"Zll}ll. ti-:ín lt>ll \'f:ltCZ\'(', n· ~. :ihral • • ;:::> 

A l1i:ín~ t kGz Vl't11•11 kiiri\l n>Y<'i lwg képlet, a pofa a :-z:í,i :w~ Jv. ulJ felé az 1!p kiiz t ak 1 róhau \'ezPtet t 
(ha a.' h') k<irmctszé,sc•l lett hat:írolv.1. A l •folt; az :íl11\,n1it nlatti lufrom,i'iigbe \'111rnhí lae~képlt"tré .... z 
eg1:s1. tc1j„1l 1 lnH=11l'll 1:p lt>lien~ 11) el hel.' PttP .... íthf•tö lt 'lll l1•n!11. liel1ih• (a h r h') ir:Ín) lÍ 11wt'z\:sst1 l l'"ak 
annyit irlnttam ki. a Ult•nu,\i a re111lclhzl:sr1• állcí l:p hörrel hefü<lhetüuek i!.!;úrk1•zott,, 

.1.\'l r.z :ílhl l:íuuult 3 1 2 l'PlltimPlt'1· ho ...... z1í 1~3 :.! 1·l·nl imeb•r :-zL:te, hi:í11~ (a' J, t' h') elün• kimért 
rt' zhP.11 az 1íltul. rJ:-:zlH'u a füli c'jtiíj hürt;hiil kimPt-.1.Ptt, :! cllenir:iu~ lÍ 11y11 1Ynl11k1í h·hcn~ nyel f1i1lcn·e11. n 
lPIH'nYek mc•rfolt>l1'i s1.1~lC'i tonlítntt . alakliau 1Pttek u·omho ... \ .irratokknl e

0
u·r1• .... ít,·e: mn 1 .... •1itúl :rtet.ödik. 

• ~ ~ fii 

hogy a ll'Ll'll)" hizLosít:í .... n í'l:Jj:íb(il 1, 1 h' r1111al friíu~ rihnn. a1111ak '-Zólét l'„nk nz 1~le ... 1·c met '!. •tt hegkép-
lPttel lelwtct t egye Ílcui. a mi a lu·gm•k 'ékony rnltn és a "'outhnz sz11r(lsn11 rnlo nclnt t pr11l1í .... 1imH fogva 
c"ak kPllÖ gn11dclal é" 1)\ato ...... :iggal türl(.nht•t<>ll. (Y'. B. :ihrn) 

1 :ou1losnu :ilk:tlmn1.ott rögzílö (.s ft>rtiitelcnítö kötl~ ... alnlt u lt•bt•u~ ck iíg~ L'g~·m:í snl. mint nlak
jnkkal pr.r pri111n1t1 jj,,zc11(info, a bete~ szt>pf. :W-ií11 ~.Q 1íg~ 111'a t,í ,·ozott a kúdi:izluíl. tY. -1. :íhra) 
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Xyck .... c Ko-..1.tií11. sz:íntu1 (...:1:ttl1t11. m.), 11) evc·~ l'iil1h11Ír<'s, fiilY1•vf' 1....,77. jun. 1 -•:u J. "Z· a. 1 'g, a 
felső. miut abn ,znja.jk 1olihfolöli hnr111:11la nz nzon olunl1 ~·1,nj1.11ggnl P•'yiitt, •.damint 11:4_v11111•sak a jolJlJ 
pofa ::! tn.lleruvi t1•riilril1e11 hi,i1n :1ik. _\. lrnlll\ fölfol1' .1 j:írn111t:1.1ig. kifol1: a r;Í~,fo~um 1uP1l .... () ~1.f'l~jg ,:rü. ,;9 

lent a:1; a11kcp!C'Hel •a11 körillvev<'. • 'zclci. ndnm int •t kl'f "lí'.1Íjnjk :t ·folsü ,:..; iJl„t \'!" az. u],,j lo~wedernyn.i 1-
váuv hoz rügzífrek. -"-· ÍP ) .... ,; t"ln·ii1·l 11 t <'ti •'s roucsoH l ngmPdf•rn.vuj f\•1í 11y1Hí1 a „z,~1--ö met 'i'.-, a s1.em .~" 

n11·l1~ö két 1.:i1it'o~ reudl'flcnitl elhnjoh·n .1llaua.k ki (\ J 1. :íhl'a) 
\. mütét r~hl'. 1 ~1-én lt1tl vétrr1•hajh ,, d:t. eltorz1tolt arc ll<'L~)' ki151-je1l ;sti lii;í11y.ínak potl:í:-:árn. l'gye -

"!!Yt>1liil t;;ak a. Hiltöt íj hifréhöl l1>hí'I \ ;H lchl•11yt mel ·zt•ni. t'Z p1•1lig nníuylag 1·légtelc>11111•k ig<~rl~"z', n: n 
hiiín~· le~uagyohh reszel n me!.!;lehPttis 1ul kífPjh•tl 1íllhól szabu11d1í lcb"11' 11' "l ter\'P7.tilk p1ítol11L 

Bevezeté ·ül a rendetlen kinlln"u fogukat eltrivolítvnn. tt hia11,vt ki>rnw1.1i lw~k=pleb•t az 1:p J,i}r 
szélén vitt a' e' e de 1i· g' kiirwelszJssel korlilha.i.arolrn, alnp.11itnl fölf1•jtrH11111 1~s Pltnrnlítotrnm. ( \ f. 2. ;íl1r11) 

A.lriáuypólliísnrc1 Pt:'t'1•1öl e ab e' 11' lelwuy az alllníl. r. a' g h pc1lig:1 fiillr'itiíjbóJ ldl 1H-:!.{,\szóg

nl11kh1111 kimet. zvt> é..; f'illfo1lY<'. mint :in millllkellő ellizÖ}pu· .i hi1í11' nau·r;o;:i•t;íhoz IHt kim<:ne. A tol111k 
~ • n. :t"' • 

l'f(\l'é~zröl nz onszarnyh11l fiig~élye'''ll 11•. mn. részn'il k11zwtle11 nz orr nlatt rÍ7...;zÜ1te,...P.11 ,·itt ,. i és•· t 
mdsz~~ekk··l l„tt l'ek1.nhndílrn é„ mo;wcl,omma tew. 

;:"' .. 
J. \·érzé..; l'sillnpit:í~n nt 111 n két lf'hen.Y eg_rm;H101. lu1jlítt.1t\':Íu e' a· ,, a-ml. a :-:z:í,jajkak tLZ áll-

hól rntt lel1eny 11 e 11 -::zeJ,•n-1. :s n l\t:t IPlwuynek mosl 1111\r felfc.1,: nézc~ i>!.!ye~ÍtPtt .... zéli>i h 11 é:s a g a 
hi.íuyunk n j:lrom t~í.inu i,.,.;,; h' !.!' ~il.:té\1'l lettek <W zevarrrn. a mi111~k kii,··~tke-ztJ;h,,n a hi<íny liikélt'f fl ... en 
potnh·n mit. {YI. 3. :íbrn) 

~Z1lknlt kütl•s alatt az (j,,..zt•uiin=s 11.\gyré~zt iwr prim:un mt>ut vél:!' I". rt]ll:Íliltomra azonhnu a 
.;z:ijHjkakhoz tilziitt. '-l1'it valnmivP-1 ké-.iihl1 n kiil i) leheny is, t•ngeilve a bal ti·l1· '.1. ... ::-1.ahn1.1í1l1í ajkaknak. 
ezekkel erryütt kelleb•u t1i1 m •ll felé v<nn·a . 11 sz;íjrés1. vnhunivel riivi1lehhl'1• c„ett ki. 1nim crt>ch•tilP!.! ter
vezve volt-. \. hefrg uzon i~cfrettcl. ltog) -.z:íjz.ngképlJsn' c•gy i;y mnl rn njr.1 11111gi•·len. miír<'. 1 ~l-1!11 t:ívnwtt 
,i k<írluizhól. (' J. ..J. abrn) 

1 JI. e s~ t. 

~'..,'!J1J l:itc1:h:cl{ .;ti 1111/t1!.·é1>I/,.; 7.·1 1 r,/l1'Uirri11.111( //l/P/l'(Gl11/;rí ,, '1111i!IOff"l. 

Hene<lek Katalin. margitai ~Hihnrm.). !l éve-. uÜ!.{~ ermck. f1•ln.:Ye 1 v i'i'. jn11. 1-én ] 111;. sz. n. Ewn 
t'"'L'tuél li!!y :i hiany. mint .1 miitér eg~szeu hasonlít1<in nz \itiitlik ..;z. alatt leírt e-.erekht>Z. külön lefr;i · 
mellc'.h:é ... Jvi>l e::;ak n \1 IJ.-ik „z1íuuí rnelll'k11•t :ílmlirn v:m ... zt·renc,ém l>l1 1'St'" fiu·ydmökt>t fclhíní. 

A jt•leu l'Set1·e C"llP<Íll .1 kiivetkPziiket tartom -..zi\kségc='llf~k némi értelmez·~~ ki>clv.=.~rt i1lcfíiwi. 
A poföt <irhatú négy<:zi.igit, „ az nt k'irill f'eni hcgkt=plct valamivel na~yoh h é... terjc•Jclmcc:r•hh, mi11t :1:1. 
5-ik :"Z. esetben Ynlt. _.\. heg terjt>d1•lme ... WJlta hín ~11man 1•rN1. ho~y brteg1•u a pofaképlé ... i miitét ~illítúln~ 
m:ír 1mí~ntt me~ l1•tt kis,:l'b e: 1l~ 1uiké11t a heti>g 1111\jáuak Pliind:i-.:iból kii'retkeitetni lehet. a lehenyn"k 
el()'em·edé:;;év"l ,.;~ rlhnhi-;:-írnl vt.=~1.iidiitt. 
~ . ~ 

Az altalam végii>tt mütJt PretlmC.:n,íe. dae.íra. ltogy a l1l•teg az évek 1íta f Pn11:il1'í hi:íin·ou ,a ..;zf>11 -

ve1leit ny ah c-;zle éböl f1•Hii11Ö„n gyt·11gr> :-íllapoth:m élt. rné!.{Í:-; ke<lvr>Zii volt. 

Az uttikeí'.elP'„r1)), mint a müt~relt kiegé zítr'i {li;ír fourn-.) t.h·~, l'tíl. e..;nk riivideu akarok 111egem-

Elmoudot t ec:eceiurnél. \ aln mint ecryéh. a kórluízba 11 n~u·z •tt miitéteim nél n 1t.?rtötlenítö köl1~:;;t 
~, e 

alka.lruazám. Fölöslege"' eZP.ll. ma lll<ir :iltaláuo-.au ~Ifogncl11tt és gyakorlatha \ett köté,m6Jot magasztal-
uom, hár mindennap ~')·önyfüködöm miitött eseteimui>k a köté mellett gynr-.an. ~ ... miu<li>n .... ziivöJmény 
nélkül heállani swkntt gy(í gynl.1s:i ban. 

De nem 111nla ... 1.thatom f>l P. helyt ezPn :.ehkeztc']é,uE'k 11 f' ~a r i'"" hat :-i ~ár l1 l megemlekeini. 
'.!!). 



·) •) 
~ -

mely különö~eu a pia. tikai mütétek nhín n~·iJ, áunl. A Jertöt1enítéí köt é eg~-részt fölüsi;é teqz1 a különféle 
(minclenesetre izgrttó) tapa. zokaL az ügynevezett száraz varratot és h.ideg borogatá okat. mik véleményem 
és tapa~ztalatom zerint, nem egy pia tikai miltérnél hiusílották meg már a jó eredményt.; má.ré zt 
contentiv hatás:inál l'ogva az egyszer renclbehozott mfüéti tért legalábl1 4 órán út (söt a gyéren zii.k. éges 
megnyitás végett továbh i ) nb:::olnt nyngalomh~111 tartja. a mi a kedvező eredménv hizto. ításának pedi~ 
föltétlen kelléke. 

X em atallom kimondani. hog_v legalábh n képlü mütél~ket illetőleg. •t iertiitleuítii kött;„ uag~oh!J 
jótéteméuyii u e g a t 1 ' . mint Yalóhan áhl.l.;;o nak monclhato i1 o. i ti 1 hat:í ,ílmn. 

xxn 

EJepl1a11tia .: i~ 1>cnis ritka <1~ete. 

Az Elt>phautiusi' panr\1m1icuc:; hetegsl!g- ugvau. <le hiz<lll)"O, vidékeken en.demieu<:an fordul elő, 
így: különösen Harhados c.iúgetéu. a:l Autill:ikon, Bra ·iliáhan. Ki·let-lntliáhan . .Javnuhnu. Samoa zigeten· 
a rsentle · Oceánou. á.lgier- C:s Egvptomlnrn. 

Em·6páha11 is tö1,h vidéken tal:ílkoznnk ug,rnu e ha,ijal. igy a keleti é-. középtenger vartjaiu. de 
gyakrahhan csak Trhonhan e- tlt.>li Franc:iaorzághan forclnl elíi. Hazankhan minden e:ietre a ritka.hb meg
betegedések J"öze tartoiik, é. azért nem tarton~ énlekmHkülinek a ruon1 eletantkó1jának egy ritka c:;zép 
pe1dányát ez alkalommal hemuL1tni. eredPf-ihen é:- raj zlJ an. é:-. az t„ etre vonatko2ókat rönden elmondani. 

~Iielőtl. a7.ouhau ezt tenném. nem le ·z föliislege mt~g egyet má. t fölemlíteni ezen énlekes hajról. 
és kilWnösen az aPtiologi<íja. valmuiut the1·api;qa a1 .. mclJ rniukei. a gyakorlat embf'reit leginkiihb érde
kel : az el ő a.zérl. ho~D le hetö l<.>g pro phylarti c:n~ iu l ezkc de~rk1\.Pl biijuuk n htitegsr;g kif~jlö1lr•!-ét weo·
gátlandók. míg a mric;odik a miír megle'ö és kifejlcH liaj rllcn 1n uji fegyYereket kczei11klie. 

Legeléhh is hatarozzuk meg azt. hogy wii t;1'tsü11l" El e p hanti a s i e; n1utt. meri lllt'g mai nap 
i..; néha fogalomza, ni· fordul eW e clologlmn. 

El e p hanti a s is {~Ior1m. Hercn lcns) uéYvel 111i111 ismerete:::. töhbuyire e>llirement loh nt.in 
fellépő börliajt. ue,·eziink. mel) a hör ~s az alatta le\ Ö kötszÖ\c>t tlimeguag_vohhodas:ihan áll. a mi által a 
megheteg-ctlett testrész térfogata rendlnrül 11övekedik. \. kezdet lege· loh rende:,ell az orbáncos lol> tll.ue
teit viseli: a u:rirkmirig.vek megduuu<lnak: a nyirkecleuyek elve ztik vezetö képe ·ségüket. é · a u~rirl~ eg~ es 
helyeken meggyülik. mi <íltal 11.'irk- (és nem nzen.' t'.b) heszfü·ö<lés jő léhe. Ha a loh töbh zör i .... metlödik. 
akkor végre a zövet meg tömörül é~ megva tag 7.lk, és e tömóriilet é · meg'\"astagodns nemcsak a börre e-. 
hör alatti kiihzövetrC' ";wrítkozik. hanem a pólyákra. az ii mol, közti . zöyeb:e. söl a e ·outhártyarn i~ ilt

terjed. Az Elephautiu,i,·nak külöuhöző alakjai ·zerint. az cl uevezé. is külön füle . zokoll lenni, a mi azon
ban a dolog lényegéu semmit sem változtat. f g) létezik : rn 1 e p hanti a s i ' v a pi 11 a r is. g 1 el' h 
t u be r o s a. miut C1. a mi l'SPtiinkheu látható; lD 1 e p h. g la ln a i El e p h. ll n r a: El P p h. m u 1 J i ". 
u 1 e e r o s a tb ., mely P}nPYt'ié ek már az alakot es 3 megt:twauott szövehészt ru1igosnn kifoj<>iik a nel
kiU, hogy itt böYebb rnagynráznt ~zükségeltetnék. ~rclckes lllég tudni azon testré zeket. llleh l'k e haj :oíltul 
kiválóan zoktak megt.1macHat11i, és ezek a gynkori:;;ng tPJ\iulctchen a következök: a láhsznr, lab, borék, 
mony. nagy !!. ki. , z<'nwrrnrnjkak; ntkábh:m a fol::iö végtagok, az emlők é n füllrn~yló . 

• \ mi az. alkalmi okokat illeti. melyek Ele1lhautiasist szUJuek. azon l:'Szl.elöl-re kell iamn. zkod
nunk:, lrik ho szil icleig figyelték meg n hnjl ellllemil'us viclt=ken. Ezek között Dr. Turner angol orrn . ki 
11..i évnél töbl, ideig tnrt6zkoclik „ amon szigetén, hol ucmcsak a benn ztilött lako ~ag·. hanem a heván
dorlott enrópnin.lmak is legahihh .:-)o . iázaléka ~zPuve<l a hnjhan. azon meggyuzÖdl•s15t fejezi ki. hogy 
mindazon okok. mel~ •k a ~lalari:lt idez1k el ö. Elt·phantinsisl is -.züluek. :Jlá:::ok ellenben tna111lj<ik. hogy 
az elefilntkór u rualn.riaval nszouyhan .mana. 



Turu,·r állüá át kriletkczci l.fne.kkel igyek. zik támogatni: 
l. Az El1;:phautia is hízrohaUlokkal \"e,zi ke?.det 't. melyek hizonyos itlöki.1zökben i métlö1lut'k. 
2. A lazr<ihawok a nílróláz je.llegével bírnak. 

!J. Chinin é ... a vele rokon -.zerek a betegség rohamait nagy hizto. ággnl ~yengítik. rfü1d1tik. e..; 

mint prne-.ervatinnn "f.ve. a1,okt<il me!{círuak. Hizon5·ságot te:-;z erről .ok ;Íltala t:l-.zlelt e.:.et, é njnt lll<\~a 

'Í • kit a Chiua a nála llhÍl' u•·luíuy--zor jelentkezPtt bai n::.-.zatéré:-ét1il mPgovott. 
HihPtŐ, hogy ez ~m az 'llllemi~u<:nu uralkotló Eleplrnntiu ... i~ h:trejüttére uéz•e. tle míltu1k. hol t> 

lirintalom c.;ak ritkiin fordul dú. az lrre v1.1uatkoz1) nszi.>u~·okat uem igen köunyeu lehet kideríteni A mi 
, .... tliuk malaricu Yidékn31 (, "zéke út. 'l'Pmn-.meg_re) vnl1í nsryau. 1le .1 hnJ kezdete a hereg :íllíca--a -.zeriut 
nem j leutkezett láltóhiz-.zerii i·ohnmokkHI. 

\~ Eh·plmutia Í;-. ~Y•J!.Q k1•7.1•l ~ ... ~ 111~ mi.udeuekelött a b<iutalo111 ke1.rlctlrge ~taclium<it kPll tig\'l'
lf·111IJ1~ nmni. Téu~· ng.rnui .... ho•'"Y 11y11g 1lom ~ ... a br)r izgatá-...it kiz:tni eljárá ... altnl kezclethen a ha,1 ~' o
g\'ulhat . A lohell„ne el.iárá-., az 1iltal1foo ... k~zelé:-- lielszerel(~s:;eJ. vérkilioe aht'- tb., miut hiiíbau valo 

hiz1'111) ult he. Ell~nben 11 uyngal11u1 welletr n reud,zere ... fo•:-;zem om1í" •1'.rak-rnn sokat er. é a tn.pn:;„,talnt 
bizonyítja. hog) b1í11apoko11 kert•,..ztill „Ja ... ticu póh úkknl folytulott c:owpre:do tölJh c-entimetern~ i 'n-.tnlT 
lie~zi\röch::-:Pk1~t k1~pe,.. fel zivú1l1í ... ra 'e1etni. TermP-.zete:;. ha a baj m.ir ol.r órhi~i mér\'"et öltött, mü1t nzt 
Azeu •"·ctl11:11 i l1itliatjuk, n ruguu.' os iis zeu.' omá. tói már semmit. mg,\' csak igen ke\(~ ~et \árhntunk, 
lmuern 1mHy1>hb ehé zi l1eavalko1.1-ira Je<:iziiuk utalrn. hogy a h"tcgeu ..;egít üuk, v-agy ln1ján euvhíbüuk. 
Í~r zilk .~.„e~ le:-.z Dieff1•1tlmcl1 "zt•rinr ho. sz1í „zulaga.lo.kn r~:-;zl1•tt!ket kimi•tszeni a kóros hórhól. mel 
clj:irá„t hizOll) O" iclökiiziiklH'u j ... m ~telni kell. Az ily IJetegek liőre a príma r~muora aránylug igen lrnjlu
mo . n wit; vaJó,zíuii)Pg' auiu uag\ iue1111yi:-.égii képlékeny 11yirk1wk kii. ziinhet. ll1ely helllle b.lrtalmazla
tik. b i"Pll s1'ilyo-.. p„etekhr•JJ 1' ·1lk kiiuuyítiink a hetcgeu az ~ílt<il. hogy az alaktalan l; „ ~úlyauál fog, a 
1& h t"t!"t mole-.t:ílú. az élcttalli milkéjrlé-.nek 1Í•'Y -..em megf:llelö ré~1.tlil rneg"-zuhaclítjuk. Xémel.' ek félelme. 
111iutha a e oukilá i --ehek ii.' e-.rot„klwu llPlll !.!_rc)~.rnlnc(ua.k. 1~ ... a h;iutalnm i .... mJt ris ·zajönne. ~1, 1ímo 

tapa„ztnlat által tuPg léi11 c:nfoh·a. 
,\lo l :íttérhetek e ~temre. melynek rövi1l tiirtéu1•te a kiivetkc•z(): 
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Dobouda Uyörgy, 37 t.'.'Ve~. -;zeke üti (Temesmegye), föl dm1ve (' bin5. g) Pl'mekkor;íl1a11 mindig 
egész t;ge„ volt. Ti1enöt é' e koníban nfo.ü)t már meg, é egé'>zen 29 C:vrs ko ráig ~emmi komolval1l1 
meghetegeclé;;rc nem c.mlek zik. Ekkor a fityma l';-; mo11y hőre alatt "gyidt>jü1eg. a háti oldalon a.1 r ó. mint
i>gy leuc e mekkora <igu. kernéuyes i1elyek támatl lnk, ruel~·ek vbz.ketö {rzeteu kívül a hetrgnek 01á · kelle
metlen-;ég;et uem okoztak. ~h említett lencc;em 1 keményec1éi::ek las~ankint clter iihe egymá l1a folytak, és 

a peni t é prae1 ntinmnt Ya tagítaui ke1tlették. llog\· a vastagotl.í. iclőnkint 01gc·clett 'olna . vagy a.z 
említett kemém ·PJ é ek láz }cj~én te11e11 jeli ntktztek "\"oh1a, ana ~ lieleg Lem Pllllck:-;zik A mouy egé z ter
jedelmehen la~~ankiut nüvekedni ke1clett. é · itt-ott a börön eg) e..;. helyf'k dnJorokként kezeltek kiemel
kedni, mint az ezeu ké zítwényt 11 mo't i' lathato .. \ mom e7.eu uövtkvé alat! fftj1lulma~ ~ohu.·em volt, 
az011lmu, wiutegy hat hóua11 Lli'ltt a hal horekfélheu lt>ptek it'l füjdahuak. a lwrck nngyobbot.lú~aval e,.., 
piro odás:írnl. m ly fojda1rn ak a 1 ete!$ef 1geu 11ag~ 01.1. kmozt.1k é znklatl:ik. úg~, hogy P. miatt egti-.zen 
kimerfilt r,.. el mán ·oilott. E közl en <l mo11.\ mindiulrn lJb nüveketlett r. k('mé11~edPtt. 1~c; a kórházban 
\aló feh étc 1 ,dknlmavnl, n, m] f. e. :iprilis hci ·l-é11 tlirté11t, kön•tke7.Ö mt?retekt>t mntntot t • \. mnu.r 
hos..o;:za. = 3~ 1 mtr ; került tP ,1 prnqmtinmnak mPgfelcWlrg mell ül== 3' cmt. : kerUlete a g~ ok mellett 
== -!~ dm. A mony itt -ott' tlndorzatn<::, h<>11geralak1í tünlPget kt;pez, mcly hel) e1 kint 11orckemé11y. lv·lyeu
lnut vnlamivel puliabh: ~zal.ntl Szt>nnuel lcitlrntc), l'gym: Ml láYolalló likac ... oklrnl elhított 1 arná,.; hörn 
nyom~t. ra tl'.í ... zeríi nyirkos f1 lyadt'knt ad á. mony gyi.ike miule~y 1 1 

? eeutimeter ~zcles {~p részlel. mely 
mély baníztl:.íhan fekye köti ii.::sze ni elfajult mond a svmphy ·i hönfre]. A fityma n,·j};í_a P!D' lélholdk~pii 
árnk, melyb • az tíjjal l: ak 1 agy erömegiesnte~~t 1 lehet hehntolui a zintén megrn tagoilott makkig. A 
YÍze}et az említett félhnhlképÜ cl.l'OklJól ,ÍÖ C i>pptklJen. \. ha} J>orékfe} ket férfiökö} Ua!;-y,.,ágnyirn 11.tgaclt. 
Yi.irö , bnll<ímz1i-.t mntutrí J,ürrel fedett, me1n ek t:riute·e a betegnek igen nagy fö,i1lnlmak:it okoz .. \ heteg. 
mint már l'lllh t ve lPtt, igen 1esoniuyoc1ott, szenw1lö arckifejezc-.t mutat. é .... uéhány hét ota köhclsel. A 
tüdökl e11, ~i:;ekel.\ foku hurnto11 kfriil. kóro elYaltoz:í t kimutatni H< m lehetett. 

Ez e--ettel -.zemhPu el:-ö terutlö1~ volt a hnl horékfé1he bemetszest ttmui. mir~ mintegy fél liter 
, iil ü, lrn n rn. igt>n 1 tiziis g"n~ ömlött ki; a bílyog-Urt 2 1 

• ''o-o:" cnrhol ·a, ohla.ttal kimo-.tam, alagc:övez

ten1. 1• a -.ebre 1 ól~·a ... e~elyevel küté't lettem. J<Jzeu rl ö b"'urn.tkozásom11.1k az lcU ered1111foyt•. lwg,\ a befe~ 
nag: föjdalmaitól egy .... zf'1T1• szaha1lult. e" minta11 <\ kórh:ízhan töltött i>l (i •je mar n rt•g 11élkiilözött 
nyngotlt rilmflt me~hoztn, egész liizalnmmnl allta ma•r<ít <H u lodbhi elj:íra, ruiatt, mel~· ö~ idomtalan. 
J,;; '\í)yán<il fog,•a 1

) nek1 ok U<tjl okozo IUOll.'ától mewzahn1líts:i ). eli<Íll\" Unp lllllhn, lllÍUtÍU ,\ bíhogür 
ki-.ehheclelt. a val:Hlck csiikkeut, é$ hiizd elveszitc. 11 mony ·,.;onk1tasat ntt,•ru 'éghez ... zoro ·au a S'\~m
phy 1:- d1:tr, :t hng~ csü ny.ikh:írtyajnnak ki-.zrgl s1\·el c ... ou111c-; \ .irrattal. _\ !.:·yJgyu]á..,. reactió nelkül 
ment \egl e: t ak egy kellemetlen kiiriilmény hatott za,aróan, t. i .. hogy a mi'tet nt-ín huruwclik na1 on 
éjjel ntÓ\'erztf .... :lllott lw, 111cly1 t>k fmnirn, az untlmihn,n iilt oly nwl)ell, hogy hozzáfl:rni iwm lPhdett. E 
Yerze t akként :illítortam d. lw!.!.y a hoh-agba l~- ü~ !Sl:Ímn :mgol pi)-:,·~apot \Ütem 1 e é, bcuue hn~yt~1m 
1' óra hos,zrii~. „\ 1·ntllc'tPI' nyom<Í"a .íllal e \ 1:rz(c; cUllott \ beteg az .-i-ik lu~t le.i•'n tökt:Ic•tc-.en l11•u-yu
g) nlt ... eJ,hel tu~ 11rethra-nyilá:-::.;al l''°' 'l"Ínt!4ZO ;;zmhen hagyta „1 k1frh<iz11ulrnt. lfo!!'\ Yizr·)é;o; nlknlma,al 
rnh<íit be 11e 1w1lvez1.e. l ~ dm. ho":--zn ezii,te,.,iivet k.esz1Uett1•m neki, lll('lret a \'ÍZl'l"" :wt1i-.n .dart huuy-. '""· 
C'Ö\1;bP ille ... zt. 

Az Pltarnlított mony ..;1íl.rn, ki;ÍLt:1lva. l!lt.Jll t:;rmum \olt: ha fehe-.z,zii.k, hno·y rniitét nln!t 1•s utn n 
helöJe PJ gramm Yér ..,z1dr~ott ki, ngy mcmtlh,1tJnk, hogy snlya ::? kilo'.!rnm111 '11]1. a 111i hiznuy:fra e 
::-zervHél rcllllkíviíl ritka11ak 111111llllrnt1;. 



XX\ 

Y clc~riiilctctt óriásnöYé~ n l;tbou. 

Y an szerencsém !l t. szal-i\le. nek itt l•gy ~~·pstiintl'f Pt hcumtntui. ml·h \\ illl .Takal1 11 t!ves 
glogoráci fiunak vele..,zHletett óriásuii'l'e'heu szemedö johh láhát ;ílmízolja. A miut látni méltóitatik, u 
Jál. miullen iráa~·hau ung~ mcrvii e~ reuclkíviili tnlteugé t mutat: de kiilii11fr.;e11 feltih1Ú a irng.' ohboclriR 
az el ,ö, nrn~odik e h:u·ruai1ik njj o 11. rnlamin t nz.ujjakna k é' l:ihküzl'J tC''o11 toknak megf Pleli.i talpi feliil"-

tt~n é' nem keYe l)e a lábküi'.ér felett. 
B láb méretei a következők : a ,..n,rokrsúc„tól a nui odik njj e:-Ú<"•ái~ 29 c·trn. : a h\h kfüfn~ata a 

metatarsn-.. c5onljni felett 31 dm: az ebö ujj körfogata 1 ~ . a nubodiké l t) ~" a barwauiké l IJ rtm. A 4-ik 

é, :J-ik nj,i rcudP, . 
. \. hl.lte11gett ujjal~ eg~·nu{..,lól szébí~a1.óan iílla.n<tk. é:-; az ebö flilfelé kanyarnl•í fret képez. 
Az t:>p hal !áh lll 'rctei a kö' l'tkC'zÖk: a arokc:::-;lícst1í1 a ~-1k ujj núcsáig 2<1 ctm.: u hil1 kürfo-

gatn a híliköúp felett 1 U rtm. 
Láhhatú teh:ít, hogy mily óri;í-.i a külöuh~ég n két liil1 hossza 1~s körfogata kiJzött: azonlJ,lJl <.> 

túlteng•~~heu uemc"lak a l'eut említett rés:t.ck \e ~i111ú ré it. hanem, minl ez az ily ei.etekben törléuui 
:-zokolt. a hH 1ü\é<: kiselJl) mérd1eu a lál.J..;z:írru lS tetjed, c!!"é:..zen a ténlig, mert körfogata 2-2·;) <·enti-

mét~rrel t1Íllrn.l 1dja a hal renclt's híh. z:\rt. 
Az ória:-..1öv1~sröl a -.:cliészi 1H\O'\' mnukákbau é-. ln~rhont;luui ldiu\n·kheu töhhnvin„ --emmit 'a•'\ 0 • • ,. 

i~ ·u ke,·e,et t.Llálnnk följegyez, e. Csak néhán~- é-.:zlelötöl akadunk itt-olt. :-zaklapokban ..,zétszórrn l'g,re-. 
e. ~t\•k nem igen ré<:zletes lcir:í:-ára. 11ll'ly ezeu minclen e:-;etr~ 11em igen gyakori bá!1talomru. rnnatkozik. 
Et n :szébz6rt jegHeleket r1 legújal1h iJüuen ' Yitte1shtifcr tr. 1

) Billr11th tanár egHk tan zéki :-.cgéde 
ös.;zeJyüjtüttl'. é" sajiit kt~t észlPletén~l egy\.Ht az iroclalomb1il (i.; ie-.:u1 46 esetet ,1kert1lt neki i)~„ze"zedni. 
Az ;Htalnm itt gyp-zmintúlmn h ·mnt itott 
eset. tehát a -! 7-ik voln.l, mel.' t'tltlig i;;u1er
tP.tetL. (Eze.i eset különhm m.1r rliVillt'n 
ki>zö!Ye. es lerajzolva tal<í.lh üó n.1. 1mllli ma
g•inkórh<íi 1~7 . é\i kimtL1t Í$<tlnn. mely. 
mintán c-<ak magyar 11~ el"'en jelent meg, 
\\ ittd:"höfer által fel uem ha 1.11:íltut h'.ltott.) 

h említett ö-.,zc1íllítá~li1íl kinlag

lik. hOJY az r)ri:ísnövé.; n végtagokon ·1.okntt 
c,ak ~löfordnlni. é<= ott 1" ;1z ujjak azok. me-
1wkenn leö'1n·e qrnn--al1hul nm kif1>il•zrc. hocr, . ;::) ........ ·' o. 
a jol,b oltlalo.J gyakorihb, mint a hnlou. és 
hogy e monstrno"iM:-. tiihh ·iör l1•pi meg a 
felsö . mint nz alsú végtagot. Két n::;ta.gon 
u lí esethen e ·ak hét izhen for1lnll elö a 
ln.11·. töbh zéo-t.t«on ear ·'.ler rm. e,.,., eo-ré11-

, 0 0 o. ~· 0 

nél: :3-szor mintl kct k ;z. eg~· -..1er min elkél 
láb. :1- zer a joblJ 'ké1. e johh i.n, é egy
szer n bal kar é-.. johL l:ih voltak megtci

m,1d'\'a 
_.\ mi e-.etünkheu az óriás:1övé:- e ak az alsó véghgra ..;zo : ítkozot t. a mi tt:>h:ít ritkább: <le mint

hogy johh ol 1alou volt a sZl~khelye. a !'.'zahályt mPgerö·íti. Aliban i ... megt>gyez e..;etüuk az irodalomhau 

1 L Archi,· t kltn Chir. Band XXL\'. I. Reft 
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följegyzett esetokkd; ho~~ 1. a liaj \·ele:-z1ilt>tdt: :!. hogy a tiil1hi tP ... trcszekhez képest u t\Íllej ldt n~ ... :z~k 

aránytalan !!,rnrs 11iivel\f•ll1::-.t muiattak. PS :J. hogy a gyr>rmek a hajt w•m iirökle..; litj;í11 kapta. mint;Ín 
l1asonló hajban sem «>ZPl<itt, 1•111 most e..;al:í<lj:ihan s1•11ki Plli szP11v1•1]Ptt. Énl„kes még c•setiink az alt:il i,.;, 
hogy a :-zUlék :illít;i ... a s1.1•riut a gyor-. niivekedés :1z t1l11l„6 1 1,~ ér :tlatf ~1.üuetelni lát-.zott, ,., 1•sak né
hau: }HÍU<tp}'a} a kórh:íz}Jél \·a}<) niJn!tcJ el(}lt ÍUUUlt Jlll'g 1)riá~i } •ptekkf'J. 

.A tiü. miut~ín az ori:í:-.nür•:, cuyéh nelH·ly"kct uem okoz, mint azokat. nwlyek a te"fr,~ ... z -.1ílya 
.~ .... az illomlalau~;íg :ílt<d '<lllnak fölt~telezve, c~ak arról pa11a ... zkodott, hr~y miután ... emminemii l.ílihcli 
-.cm illik lcíh:íra. mPzitláh ){l:Jl~tel •n j<írni. a mi1löu jiít-.1.lÍ p.ljL:é,..ai kigú:.yolj1ík: \H!.!Y liílirít r1111~jr1kLa 

kell. hog}· lrnrkolja. ha n ucih , ........ ~g ,:, hi1lt>g cll ·u aknrja 111e~\·é1l"ui. a mi i-.m1•t liiíntotta a .,thPtilrni 
t:·rlé .... ~l: küli;nl11•11 jól kif1~jlett. ép. er1i-. é-. oko .... ~znlei. kik .i t1ílt1•age-. "}'•Jr' ·lülialndá 1it külüuö~eu az 

nro} ... 1í hóua11oklian "'zli>Jt.~k .. 1mu fiq1•lmiikuek acltak kilí'J'ezé,t, ho~,- a ]áh. hn ez ícrv JUP."\' tovríhb, a . ,,, o... -.,. 

v1·!.!t11 le11i!!; fog 111111i l'' „1torz11lni. .~„ mi1lllc11 :íro11 a lah mc·q·ifriclít ~ ... ,:1 kidutúk. 
Ilo•,,· tPh:it •' ha1'11kun '"'títw 11·•1,·1•11. n híl1011 ·~<mkítrí-.t \'Í ttt.1 111 V!!11l11•z L i;; f r .111 · ,z1•ri11t 1 melY 

~. • 0 ~~ ~ • 

:íltal tl'l1.íf a l:íln1jjakat n l:ílikiizépe,ontokkal t.>~\ 1•t "ml11•11 l'lt;ÍYolítottam, ii~) eh·r~n •'''Y· Zl'l'1>lllÍllll arra i". 
htlgy a 1alp1111 ledi 'asla•r z,ír- ~s kiit-.z1j\·ctréte11„t i;:) 1•}\'t'!!~ r•m . .:\li11hín .L híl,on törh:1111 r.~ ... z}pct1• 11mpn
tati<ík11ál féi-.zah1ílykt=11t ft•kinte111lii. hogy a míib~t n .i:ír:í-.ra 111inél lw,zrnílhatóhli cso11kot 1•relltué11yr>z~eu. 
"'t. e.-.l'tht>n a -l-ik é' ,j-ik liílrnJjat nwtatar-.n;-; c-.outjaikknl 1•g,riitt i •1 1 kellett tárnlít.t111Jm, 1111•1) ek az 
ciriá.; 11iiY1~-.he11 mm ,.,,ttf•k „.~„zt: llll't"t a1<1kuak oLtlm~yíÍqa a tiuuak e nk akad:llynl -.zoh~iilt \'olna 
a j:íi·:i-..lmu. 

j _ ,,,,j~,nlrí-. az .111ti'"}lliku' :-eht:'Zl't caut••lái 11H'llelt ,,,·nr-. ht" •tlé .... úc1·:in ].Ütt l ;tre :, .1 fin .i o ... _.,, ?:!.,. - 1 • 

ha rrnadik hét \'égéu 1uu1· l 1:Í tr.m 'l:túlgawt l a k1ir~zoluihn11 : a i-ik ht!t n:!!én pecli•' nlkul mu liizÖ 1'Í pö-
o; ,•l tökélete ... 1•11 j1íl é' fü.!~e,l'n fnnctio11áJ1; l.ibhnl hagyta t:'l kúrluíznnknt. l:, a mint 1'ijnlib iilöhcu érte-.til
t~·m. \\iil<l .Jakab a tnln le~jol1lJ futói kt)zé tmt<>zik. 

llég- hátra v:m. ho!!;y t'1'l 0111Jít-.em. mi-.zeriut ez órim ufrvc,hcu zeuvcdcj l:il111nk 111in1l"u k ·plt>te 
r •,ztv1·ct a t1iltP11g1:.-.h ·n .• \ liör .. 1z alattn l •vő klil ·zii\'et ,J„ kliWnii ... 1·11 a z ... 1r ... t.i_ivet. vnl.1miut nz c1l rll)t'k 

1;...: itl~gek. 1h• lt·~i11k1ihl1 1 1• ontok m11tatbík e ritka faját 11 t1ilh•11g :-.11ek .. \z elt.n·ohtolt r • z ~ nntjuit. 
mint m •lyek l"~'~rth•kr• ... „hl11•k. ••z1•1111Pl \:111 -.zpn•11 · ;111 l11•m11tntui. 

XXVI. 

Ludtoll a uüi hu~Q·hól~·ai.i;han: cJt,ivolit1í~ a hu~y<•,ö !?;yor' t1i~ít1í~1iYal . 

. m o n na k. u "hai heitlelh~n.6 -.cl11•,zta11.11 unk kii ... ziiulwtö. h1 gy a nöi lt11~yl' ... ö g-vor kibí!!Í
bí:-.:Ít t11Jomúuyo..: po11t11 . ... :íg~nl l'!:Zköziilh<'tjiik. Uu z t;\1•11 telnli nük lll"l'thr:íjn l'V é"c"z :.! 1•tmt11yi 1ítJ11e

röre tá·edthatú: 1~1-:!0 év kGziitt :íllúl-u:il I· .ctmt11.Yirt', J, ;, 10 éw lt•:Ín\'k;ik hu•T\ c ... i)\"1• ,„.,.é,z i·~, ... e . -

<'l'll timeter ;ít mér1ijihé tét 1•1 h1•t ik. 
Ezen hahírokig mé•f ltn~o·tarthatlan ... :í•.,. „,.m iíll lw ... ohu ..... i 111 o n 1•ze11 .tllfoí-.ait mn miir .iz :ilta

l:íuo..: ta.pasztn.lat igazolta . 
.Jhut:í11 egy meglett férfi m11ta.tú11jj:i11nk :ltmérlijt• atlng t ·...; "entimetcr, a kis ujjl' JiPdig küz(in

'égt!:-en J ·;) chutr .• elllll:l fogva m11tat1ínjj11ukk.tl a hn,z 1h"<•t 11H•ghaln1loH nl.1 lll'l•thrnjan kiiuuyii zcn1•l 

hatolhatunk ;ít, míg ki 11jju11knt :1-l tl éY kiizt :illtí l1•1í11y~.Q t.'l'111ck h11g)'l'"ön• •it fou:jn lioc ... ufaui. Ez;)u 
t••UJ'ek a lt•1rn:t•'Vol1b Lefoh ~í ":tl nmuak ll uöi húlva•rk111 lt•víi i1l1'•rp11 tl',tek 1•1t:Í\"nlítn..;;Í11ak !.!)'Hl'" é' 

~ o. v v !:! ::") 

"''y.-.z1•rii ki vihet <;.,.,:~t..!n•. 
, m1011 "Y01'' hícrífií, cél1':íliól a tol(í hl'u•rl'rrt•l dlahitt h\i\"1•h'UÍ•rÍt11k mint~11':íra lt1t•"Yt''tHáirit1Í-o„ „ :") J ~ ~ ~ o 

kat kl~~1.1tctt hat külii11l1iizö vasta":-•Í•rhan: az l. ;-;dmu 1\. lt••rv1;ko1nahh, J:-. n ti. :-z:ímn .l le!.!\·a.-ta<Tahh. 0 .,, ._.. 

Hogy az ol"itieium cxf cmum rigitlitá ... ;ít kii1111y1•liLl'n lcgyiizzP, nlhh al nt:gy li1•uwt. i'.t!st tett. é.-
pedig P~:ff<•t alul. és h:inuat fout a1. nr1•lhra 11yil1i-..a kiiri\l, l'' azuliín kt•z1lfr a l:igfüí t ai 1. ,zamü t.igíto-



vul, e llll_)lll fcljl•hh, u11g 1·éljalio1. ktope't n hngyt•sövrf; t'l1;ggl' kiltígítolia. A tolo 11 cnger rlf 1ív0Ht:ísa 11tiín 
a irigrlo c~övön J,ereszli\1 müszcrekcl lehel l1evi11ni n h6lyaglm, n l11ílyagoL kifec8keudeni sth., cis n tágítás 
kivitel<> ntnn az ujjal lehd bejutni . 

..iz ultahínos gyo lrnrln,Urn.n, és kiili.inü en n. villeken, lioJ uz orvos i11strurnentnriumu nem }p)i,~t 

hö ·egescn, e ktilüuö. en specrnlis m1\. zc>rekkel l'el~zen•lvc, lut u nüi holyngol. ujju11kk1d akru·jnk explodlui. 
a mi leggyukrabbau \'nLnncly hek·.iutott iclcgcu test tnin.t.t fog siük ége~sé viilui: tapasztalatom sz( rmt 
nem epen ·zi.U.:„egesek 1\ :-:iunon ,t!tal ajiínlott dilntalorok. \ l;clt. cp oly gyor~a11 és hiztosan clérlir>t
jUk minden specialis mtisz r cs t•Wkészítö hemct zesck nrlkül a. köv ·ike7.Ö módou Eg olnjka alakhau 
regzöJö sima, a legva„tagahh hl•lyPu minlegy 1 ·o ctmtr at.tnérÚH~l biru .101 l><•olajozoti faclnra.bhn.l Jas~1í 

fnru ~ . lolo mozgnsokkal :Hhntoluuk n melyen ch1orofonuizaH f •luölt nö nrethrájáu, a mi, a miut. ln.pu z
talni aJl,a]mam \Olt, meglepően könuyC'n é · bi1.to nu szokotl síkrr iilni. Ifo a fa1larnbot ellúvolitjuk, lwme
hetiink rögtön kis ujjunl kul, utiínn a gyi.irü ' Ujjal, h<t e1.1, kih11úuk, rögWn ntáoa, bctolhatjuk végig a 
középuj,iat e. ezuhiu <t rnnlatónjja.L 11ö1 nretbr!I. tutlvalcvíHeg majclucm egyenescu fut le melliilröl ,:s 
alnlro1, hát- é egy ki " e föltele, é:1 hosszu ·nga ~;j-:JJ milliml'ter, enuélfögvu. az egyenc · és kijzpphQsszn
sagu ujjal a hugyhulynglrn uemc nk hC'jntni e ott kutahii lelwt, ha.nem a hevitt njj mellett m11g H•ko
nynbh miLzert is viheliiuk bde. 

l.z említett módon sikeriilt nckeru n. legrövidebh illő (miutcqy 7 perc) alntt 12 centimder ho. 1.1í 

1ucltoll Jarabot egy :W éve!4 uö hug\ hol) ~gúh61 elt~ívolitaui. 
á nt1 ugyanis néluín) hó elótt ~z.ült. é!' a. ~zülé:- nfaiui unpon vizelni uem tutlnín. hálníja :íltaJ 

;íllítólag lmUollal pö csapnHnloLt. Eg; nappul a kó1·h111.hn. való felvétel előtt. a mint moud.1111 vizelPtét 
kiürÍtP.llÍ nem tudv;fo, vi,:-zaemlékezetf a. :zülész.nö muuipnln.tiójúrn. é · mt1. zerére. a lnd~záruybo1 kiszakí
tott egv ebörenJü evez15 to11at. mel ·lyel vizeletét 1 • akarta bocsátani. 

A mint azoubnn a iollo11 híHnm. a tollcsü min1lkét vc~g-f.t rajtahagyta. A kívánt credm1•ny 
helyeCíL a1.on han :Szercnr.~ét lerL égérc a l udtoll e~e 'zbeu a hugyc:-:iivi'in kcrcsi'.ti.il a hólyagha j11 tolt, mel~ -
hől kihozni 11eki semmi u11)do11 sem :.ikt>rült. Felvétetvéu intézetil.nkLH~. a h1Hyngkuta:-:z ·zal egy uem igen 
kemény, vékony, hosszú, mcllröl }.Hítfelé való iráuyba.u fekYÖ le~lct lehetelt n húlyaghau érezni. 

Elöször mcgki~érlcttem, a te.., tuek n rencle · <ltllll'1·öjt1 hngyc iivön való kihuzatulát ma,.,.fo.róvaL 
a mi nem :;;ikeri.ilt azÁrt, mert u lH1 \;tt fogó a testet mindig a szi!le s1~~ lttmeröhen liít zoU megfogni. 
Ekkor habozá;;; ne1kül a gyor;;; t:ígítJÍ hoz fogtam. miután n heteg uarcotizáltatott. ~ i m o 11-füle lrngy
csötágít ók nem levén rendellcC"zésernre, ezeu egy közöusége · Na.mtcc~ctnek fából ké ziilt, t'.s miutegy a 
l~g"a bga.LlJ helyen 1 ctmh. áhn1~rújü fogój<iYal. melyet jól mcgolnjoztam, kezdtem meg a Uigíhi t. 
:\Iintán e rögtiinzött tágít<íval a hólyagba jutottam. azt \"i<lsznlníztmu, é~ bal mutató1íjjammal m1111tem he, 
mely utan gyorsan következtek a HiLbi ujjak a. joLb mutatóujjamig. 

Ezzel az orificium intt.>rnumtól kiss ~fölfelé a. ·ylllplw~i os i.uru pubi irányában iu idegen te<it 
egyik v1•gére bukkantam, mel yPt sikerii.l~ óvato ·an lefele tl"relui é~ a hugycsö bel ö nyilá a kö.zeléb1• 
hozni. Ezen ruükö<lésbcn a félig tf'lt hugyhólyag fölé a hasfalra helyezett jobb kezem nngy segélyemre 
volt. ~fost a hólyaghuu levö bal ruutatónjjam alatt még egy keskPuy PPan-félc pince haemostntiqne-ot 
vezettem be az idegou test vége1g, melyet a fogóval szcreuc csen -jkeriilt megc ípui1 é mmtán elöhh 
ujjamat visszahüztam, a.z idegen tr tet i utána kihozni. 

:lliután az idegen te ttöl a hólyag megszabadult, a beteg vizelletét ~zük ég szerint iinkényt ürít
hette ki, vizelettartha.tlan <Íguak még n omu. sem mutatkozott a t.igítá nhín; ruimlüs ze csak kis helö
\'elt ég volt látható a hugyc~ó uyilá a körül, és e helyen e eke1y falni érúkeupcgen kívnl a beteg emmi
röl SPID panaszkoclotl. 

A mint a. t. szakülés hHja, n. ludtoll n. e ö és zászló köiött meg van tör\'e, és akként volt a hú
lyagban elhelyezkedve, hogy a tollcsö veg fölfelé a hó1vagfenekben a zti.:iz1óveg pedig a húlyagnyt\k felett 
a ·ymphy~i.s táján volt. és a megtörés altal létrPjött -.ze~l etc 1'ic~ hálfelé nézett. 
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XXYTI. 

~l luígycsö fiigs;() - 1nercvcnc es - ré. zrnek kett<>zete é ennek 1niítéte. 
Dr. Dou.1:-.:r.En Grur„\-tól. 

Foh-6 ,~, jnniu · bar-:ihau ~'ch . .J. 2 éve~. izraelit a. azon paum~zszul kere;o;elt fel. hogy himve · ZP

j{~n •aló..;zínüleg kóriilmetelésuél valami haj torteut, mert. a mióta <Í c.;ak emlék zik, vizP}é„nt>l a rende~ 

nyíláson k1n.il meg egy rua..;od1kon j, ömlik a nzelete. 
\·1z..;gálat nhiu a köriilmetélöt a .;tll)·os v:íd alól lel kP.llett meutf~uem. fellsmen-1~11. hogy vele

született bajjal vau <lolgom. 
Az I. alatti :ihra. a himves .... z1'it életnagy;-;iígbun mutatja. a Jl-<likhau egy :-ChPurnticu" :ítmet..;zetet 

igyekezti>m constrn:ílui. 
Ernyt•tlt iillapotha11 a hi1m·eszö ti 1 

2 cm. ho szú és körülhelül fél oly rn tag. A makk igen jól ki 
nn fejlőd>e. 1lt> h:ítolclahin n középvonalhan, minteg) cg) cm. mély, hos z;ihan az r>gé~z makkon >fgirr

l'ntó harázdn találtatik, mely :itlerje<l a himves züre is. t:°" a h:íti folülctének középvonal:íbun 3 111 cmlr
nyire a makk e lÍ<' :itól 1·su1orrníhu megy iít. E csatorna oly tág. hogy a 12-e:-. pö~csapot kényt•lme .... en 
befogadja, a középrnnnlhau ki:.sé hát é lefelé •e:zi títját. s 3 emnyi távols á'ghan a uyihi :ítól az alatta. 
f'ek>1) rendes hlígyc ·öhc uwgy ál. tígy. hogy az igen tág. rendes lnígyc ohP >ezetett nigan) oL pö:-.csap, 
kello görbülettel lcíttatY:iu c•l. e ren<lelleue:- e atornáha tolhati), é.- ezt áthaladdu. a himvP. ... szö hátiiu 
lévci ny1la'son a szabad f„lületre jut. E kiizleke<lés a két c~atornn közt a rende:-. htígyc-ö 11yílá. ától G cru-
11yi Mvolsiigban van. 1! ... még a fanizület elött fekszik. 

A makk és a hinn e.·:.w hát:in le\"Ö barázda a tag pctyüdt állapot:ibnn. oldalfalainak ériutkezé e 
<lltal zána van. A.7. cgé:-:z barázda. \ ala.miur a folyiatás:ít kt~pe1.ö c.'iatorna l:igy. bárs 011yszer1i. \·alaruivel 
helöveltehb. kevé · ün•gszer1i ny:íkkal fedett nyákhárty:hal rnu h1~h•lvt,, mely c-.ak a barázda ol<lalfalainak 
fel ö zélén. a hol :l küzt-akaróha megy :ít. !'zárnz. éf.l h:1"oulít az oly runkk uyákhárty:ijához. melyet fity
máp1 be nem fetl. \ n\:1khártyán egyuchány ny<íktü3zÖuek Lt•liivclt kiv1•zetö \'•:ii\·~ l1ítható. 

A reu<les hug) csö nyíhisa uinc en a makk cslícs:iu, hanem 1L n•nde:mél valamivel fr.ljPhh, é felsö 

falából a végéu. mintegy a mm.-uyi darn.h hüíuyzik - kisfoktí cpi<.:padinsi.: - úgy. hogy a hiígyesö és a 
rendellenes barázda a n~giiköu f'gym<í"tvl elválasztva m:ír niuc,,.e111'k. J..\ híd. mely a renilns h1ígyc övet a 

ren<lelleue!'.-töl elv:íla -ztja. középen maj<lnem egy cm. Yastag. h:itfcl1~ vékouynl. 
Yizelésn1q a. 'izelet uagyohh része a n~u<lt·~ uyíl:bon öu1liitt ki. körülbeliil ' i·é ·ze pedig a 

rPudellenes nyíláson. s az a ht>teg combjain lefolyníu, ruháit folyton hemoc, kolta.. ~Iegmere,·edéskor a 
himves zö homorulatával felfelé tekintö görhitletcti képl'Z, mely azonhan beteg elöada!'a ~zerint nem lehet 
sokkal nagyohh. mint mely a. reutles himv-c ·sző merev :illnpntáliau is megrnn. Ekkor a tag mcgduzzacl:i
sával leült.akarója megfcsziil. és a hanfada széjjel nyílik. tigy hogy közösülésnél a. <lörzsölé:-; követl1•niil éri 
a csatorn:ína.k. különlwn védett, és tg) nem nagyon edzett uy;ikh:irtyáját és cröruüv-i hurutot okoz. 
kifecskendett ond6nak csak eg) 1.-is ré. ze ömlik a rnndes hú•.,.ycs(inyílá on :ít a hii\"elybt.', leg11agyohb 
része, merevedéskor a hi111Ycssúi tövéhez m ~g közelehh <'sŐ re1Hlel1c11e:- nyílá~on fec::;keud ki. és részint 

a hüvelybcmeuet felső resz.ct éri, résúnt a fandomhra. fec ·kend fel. 
Hogy köriilmeieltelcse előtt a fityma milyen 'olt, azt heteg nem birtu megtudni. 
Lehet, hogy a fityma nem volt bchasítvn, t~s hogy a reuJ.ellencs bartíz<l;it a makk luítiín hefedle. 

Ez esetben a fityma elt <ÍYolításn ut:in, a rendellenes hügycsö makk1 re~ze. melynek fel:sö falát n fityma 
helyettesítette. follil nyilt csatormíni löu: a hí un Ps zo börc peclig 1i reuclellenes húgycsöiwk megfelelöleg 
a. sulcu glan<l.i. mögött nem lévéu rögzítve, még r.gy <larnhon ft•lc .... u<1zoU, ügy hogy a lüggö - mereven

cses - ré z csatornája is részlwu felül nyiH hadzd:ini lt.'tt. 

zukavatlan „zemében az egés7. ren1lellcuességuek ai oka a köriilruetélö. a kinek lwavatkoz:í~a 

utáu a baj láthatóvtí lett. · 

A beteg hazasodni ké ·zült, és félvén, hogy t' remlelleue' ég termékenységére káros befolyással 
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lesz, továbbá, hogy a gyakoribh közösiilt• nagyobb lohot fog okozni a nyílt barázda nyákhartyájáu, s 
végül megunván a fentebb említett vizelési renclellene ség(•ket, ana kert, hogy javítsak hclyzPtén . 

.\ műtétet Bnko és Pohl tr. urnk sz1ves 'egédkezése mclletL a következő módon vegcztem. 
A chloroformmamoro beteg rendellene.· ln\gycsüvél ollómetszéssel felfelé annyira nyitottam 

meg, ltog~· a rende:: lnígyt'söbe ,•ezctett pöscsapot n. közlekedő nyíláson át a rendellenes h1ígyrsöbe, s 
inul'n a fel ö fal be nem nem met~·wett ré ·z nek ha.trnto]á~aval a külfc1ületre clughattam, a miut az a 
111-clik áhráhan látható. A pösc apnál fogva a himves zöi rög:t.1thettem, :.. egyszer mind szihínl .tlapul 1~ 
zolgult. az n vála zfolnak o. lebeuyképzé alkalmával. E vála ·zfol lel. ö ieliiletének nyákhártyiij~íból e~~· 

lehenyt ke.·ntettem, a mint ez a 111-dik rajzon a -nál 1ri van pontozva. ~Io ·t a rendelleuc!' l11ígyt·-iön„k 
eddig a pö. e. appal vi sznu~ omott r~ zé(, a n •akhártya kivételével f •lha~ítottam, nyákhart~ éijál1úl pedig 
az u lebeuynyel slemben ma ·oilikat b képeztem. A.. pö. csap lrihüzá. a uláu e két lehPn.vt hélhúr
ral ú~U egye ítettern. hogJ n~ ákhartyal'elületük a. rendes lnígyc őht> iekiutett. felsebzett felületjeil\ pedig 
érintkeztek. IY-ik <Íbm a. 

A c'omós rnrrn,tol\. nem hatoltak al egeszen a nyákhártyán. hanem cs.ak annak mélvcbh rétegeit 
öltötte1.: fel. Körülbelül 10 csonHS.- v~1rratbil e két lebeuy, mely az egesz rendellenes ll) Oá ·t elzárta, egye
íttetett. Ezntáu a reudellenes hugycsü uyakhártyaját egész ho ~záhan középen hehas.ítva. két felét 
hi~tom·ival kimehzet.tern. 

A jelente1-.-te}1>n verzé · c:illapítása ut;ín a mély eg' e íte célj1iból elö zör kar lJadi tűkkel varrtam 
fo.:-;ze a kétoldn.li $eb~zt'll. l \ -dik ahrn b. 

Eg) tű a nyakh;-irtyalehenyek fült;, egy ma ik a makk közepe tajára. a harmadik a kettü 
ki.izé ,intott. 

.Az l!t Ő\ el. a lág~· részekn<.'k e l.ielyen rnló ,-;zorosa.hb cITT·esíté::H:~ által egpzer ·mind a uyákhár
tyalebeuyekuek erő ehh bíllla zt ig,\ ekedP.m a<lui. A böi·t. illetüleg a makk011 a nyákhartyát „eh emmel, 
,ziic: varrattal egye Hettem. 

A.Handó c:atheterisnrns alkalmazn:.-a. mellett a beteg u~ ngodtan fekii<lt az ágybau. 3h óra múlrn 
a ka1·l badi tűket e a húrvarratokal eHiívolítotfaru. s a seb ecré'L. hosszáhan ös ·ze volt tapadva. Harmad
napra a beteg az a.Jlan<ló pösc apola. t töbhé nem tűrte, a vizelet zavaros lett, e~ a pi) csap mellett folyton 
csurgott ki a húg,rc övön, \pq· hogy e.-te a pö e ·apot eltávolítottam . .t-ed nap reggel a sipolyuyflá · felett 
a $eb fel Ö e tíc,a ki . é "zejjel v:ílt. · rnjta vizeléskor vizelet kezdett i;zivarogm, <l.e már kö\ etkezö .uap 
annak mem1yisege ki:-ebb leth ~ ei annyira megjavult. hogy mikor heteg a míitét után egy ht!ttPl haza
utazott, a ;:zétnilá · helyén ki>pzödütt horsóuyi arjadzás már c-.ak ki-.~é nedvesedett át. A pöscsap kivé
tele után a vizelet küleme 111egian1lt, • n >izelé eleinte kört1lbeHiJ 3 órai, késöhb ren<l.e időközökben 

történr. 5-öd napra mlitét után heleg az ágyat elhagyta .• h egész sebvo11al, kivéve a himTes.-zö w,·ébeu 
ama borsónyi. sarjakkal fedett ré.zt1 Plsö érinté~re ö· zetapaclt. A himre~s.ző 1 eltekintve a fonálvékony 
hege íktól, mo t rende. alakú. :l\liltét ntan 3 héttel beteg felkeresett. A himves zö hátáu végig vonu16 
hegvonalnak majduem a felső végében egy gömhö~tüfej átméröjü nyílás mutatkozik, melyből nz.elé kor 
1 vagy ~ csepp vizelet szivarog ki. Heménylem. hogy a he1elö heg iis zehúzód1ísa altal. ha má kep nem 
éteté nhín e piciny m íl:í is majd p}zárul. 

Az a kér<lés mo t, módnukbau állott volna-e megakadályoztatni a nyákhártyalebenyeknek műtet 
után ré zlete ~zétválá át. a minek a következménye ama egyneháuy napig tartó vizeletsziv1frgá volt. 
A pösc ap T pólyárnl volt a ·zokott módon megerősítve, megakadályozva az által a kicsúszást, <le eg.r
úttal azt i-. hogy me1yebbre a hólyagba e ú zva, itt hurutot okozzon. es megi !ellépett a hólyaghurut, 
úgy hogy folytonos üre en lévén, az zoro~an a pöscsaphoz simult, a mi a hurutot viszout fokozta. A 
pö„c apot tehát el kellett távolítani. A legközelebbi vizelés alkalmav.11 már meg volt a vizelet. zivárgás a 
a .:;eb e úcsában. 

Igen nehéz most utólag elhatarozni, va.jjon a pö csap alkalmaz1í. a ne1kül megtörtent volna- e 
ugyanc ak a ·ebszétválás e:s vizeletszi\árgás. 

Nem lehetetlen, hogy a pö~csap nyomása oly kedvezőtlenül befolyásozta a nyákhártya-lebenyek 
táplálkozását, hogy bennük a gyógyuhisi hajlam, mely a seb többi részében teljes érvényre emelkedett. 
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itt elmaradt. Ezt bebizonyítani ugyan most ne111 lehet. de azért egy m·ísodik esetben megkísérleuém 
mütét után az állandó pösc:-,npolác:;t nem alkalmazni. 

Mint igen ritka ld.fejlö.lési rendellenesst>g ezen eset megérdemli, hog.r nz irounlombau a hozz1i 
ha~onlók között egy kis köriiltekintést tartsunk. Legink:ibb hasonlít ezen esethez a Prilmim által leírt 1

). 

melyben a makkot ugyaucsnk egy 4 mm. mély, finom nycíkhartyarnl bélelt harázrln kétfelé osztotta. A 
himve" ző háti oldnlúu, közel a töl'éhez egy 9 mm.-11.V'Í. de könnyen még eg~ ·ier annyira kit.ágítható 
nyílá '\"Olt, mely egy :>·:-, cm. ho~~zú. a fanizület ahí búzótl6 csalornáha ment át. E csatornühól közii
sülé kor ürü, U>egsterü ny:ík iimlött ki. 

Röviddel elötte Luschka ~) kiizölt egy esetet, melyben a himvesszö hátnu uyíl<í c~ntorna süni 
11eclvet el\ála ·ztci mirigybe, szerinte j:írulékos dülmirig) hl' ment át. E közleménytlil hefoly:i ... ozva. Pri
hram azt hiszi, hogy az ö esetében Í« a rendellene ... csatorna nem egyéh. mint a tlülmirigyuek. '· egy 
le henyének a ki \Czctő e · öve. 

Azonban az egyén halála után ivarszer>ei Eppingt>r kezei közé kerültek. ki azokat h lrli's"I 
egyetemben megriz~gálla, és azt lrllálla, hogy a csatorna, melyet Pribram leír, a fanizi.ilí't nlutt mPgs:r.n
katl ugyan. <le igen kis t ívol,1Igu~·fra ismét folytatódik, és a rcnde:> húgycső hólyagheli nyílása f11lelt 2 
cm.-nyire a hólyagba nyílik. Az egész tehát egy csö. mt>ly a húg,vhólyngbnn ve ·zi kez<lelél, ~s a. ltim

vesszö hábíu nyílik, s uH·lyet a faniziilet alatt oly ,·ékony hártya dlaszt eg,r környi é" eg,V' központi 
re,zre. hogy a két nyíláson hevezetett kutaszok egym.ist érintik. 

Eppinger kidcrítettP azl i . hogy e cqalornáuak a diilmirigygyel P. alt 11 feltétele'l.ett ö.s ~zeköUe
tése nem létezik, é~ hogy a uyákhártya tü zöin kívül "'em1ni mirigy sem nyilik bele. A kiJzösiilé nél kiürí
tett nyákot ve1eményiiuk szerint csakis a ny<ikti\ 'tök Yála ·zthatlák el. melyek a merereclé tartama. alntt 

hövebh táplálékot nyertek. 
Kiilönhen .aló:-zínünek hrljuk. hogy merevedé ·kor a reucles húgyc ö H) íl:b:ínál megjcle11ö 

nyák súntén a nyáktii zölrnck a Yérböség által hirtelen megszaporodott Y<ilndéka. 
:Mindenek szerint tehát P. eset e n e m o gy éh, 111 i n t egy h úgy e s ö k e t l (j z n 1. mely

nek a fauizülct a.lat t alresüija van. makki ré. ze prclig episva<liacus. 
A.zert hang.súlyozzuk ezL kHlönö~en. mert l'P ügy a sché ·zeti, mint a kórbonclaui l aukijny>cklH'U 

a himvesszőn nyíló csatorn.ik mi111l himve:szö~ipoly gyi.ijtií né,· alal t t•gyii>é soro:datnak. jóllehet ki.ilöu
bözö jelentóségüek. 

Több, honct:milag szoro~abhau kiiriilírt c.;oportot kellene itt, felá!Htaui. Cruvcilhier esetében 
<illítólag a két tluctu<i cjaculatorius az nrethrát két oldalról ívulakülag körülfogfán1 a himveszö Wvén és 
hátán közö:s 1:sövf folyt össze. é ... a makkon a hüctyc ... ö felett uyilott. Tl':sta ír le eg)· esetet, mely ugyan 

pouto. abh houci vizsgálatnak nem képezte a tárgyát. s melyet azért c ak melle lcg akarok felemlíleui. 
de a melyröl ö a:á írja. hogy a rendellenec:; nyílá ·on csaki · on<lci ömlött. mely eset teh1ít Gruveilhirréhcz 
hasonlít. illíg tehát Pribram esetéhen a rendellene · csatorna "gy kis meg z tkítá<;sal a h1ígyhc3lyagha 
vezetett, Cruveilhinuel aznz ondóhólyagoc:skáknak. Lu chkáncil pedig egy járuleko=> cliilmirigy1wk képezte 
kivezetö csövét. Ezen három, kiilöu-külön fejlö<l tfsü. jelentö~égü és egym:lstól egél'1zen 1•llérii bom·i 

vi zonyokat felliintetó fojlödé ... i rendellenességet csak nem lehel egy csopArtba állíta.ni, c"up:in azou egy 
okból, hogy mintlh:ironrnál a ki\·ezeW e atorna a penisen nyílik. Ez nem csekélychh hihu. mint hn \•alaki 
a hímve. ·zö minclen betegségére nzt mondja. hogy lrnjnkóros. 

Cruveilhier e Ptét tehát szorosan honctanilag j 1ír\"a el. o n u ó s i p o 1 y na k. Lnschkiíét <l ül
m irigy s i p o 1 y na k nevezném. é · ezektöl egé ·zen el kell kiilönítcui Pribram esetéL és ;1 miP.nket. s 
ezeket vagy a húgy c. ö telj I' s. i 11 e t öl e g rési 1 e te :-i kettő z etei 11 e k Y agy h tí g .r :-> i p o-

1 v oknak ne>ez.ni. nwl'° ut<íhhi elne\"ezés ellen a~onban töhhféle elleu>ett!st lehetne felhozni. Azon . . 

1) Prager Vicrtelj.thr„chrift. BJ. !!G. 1 6i. 
t) Virchow'i:: Archív 1 G5. 



esetek végre, hol a. himves~zö luit~ín ny íló csatorna. n l11ígyl'sővel nem közlekedik. milycuckcL pl. 
P icanlat 1

), Marckal !), \ t>rncnl ír le, dc hol a rra vonatkozo vizsg;ílat 11 cm törlénvé11, vajjon rnn-e jelen 
, nlami közlekedc · a tliilmirig) gy cl, vagy talán ar. ondúbúlyngcsiíkl\al, mucsenek hon ctanilng eléggé 
fehil1igosítva, tudományosan nem érteke ·ithdök, és csak mint különlcgt' ségck emhlhctök fel. 

X\' lll. 

A ~pray ha~ZJHilntciról a Graefe-félc luilyo~nnütéteknél. 
DH .• ll\l.Ö::5~>r Gr J ... \ kórh1iz1 t6orrn t<'íl. 

'fi::ztclt szaküle · ! .\ zon ·iker. melyet a <.:ebé~zek miitéleikuél az anliseptil:u~ elj:fr<í ~a1 énrnk el, 

.1 --il'lllészek közt is mozg.1lurnt hozott létre. ök i~ alkalmau:ik nzt eg\ Liiouyo~ mértékheu. J Iogy ez is 
ily kés1iu törtenik, oka az, hogy a szemi eke m11lege · megsertésc alk 1lm:íbol a genyedé nek korántsP.IU 
l1·hct oly pusztító hatá a, kiilönöscu az életre uétvc, mint a sclié·z:1 uuitéteknél. \.. hályogkivétclt nem 

tekintve, nmclesen oly kis schföl1ilctlel nm tlolg mk. hogy geu.' ctlc.·töl ritk:in kell tartani, sőt a hályog
ldvélclnél az lÍjahb:rn ;íltul.ínosan ha ·illiilt, némPlyel„ :íltal a.próbh modo'lítá okk tl alkalmazott. GraPfe
fél • clj.:irás a régi lchem·es mel ' zés ... el szcmbeu ,.e ztesé(J·einket 9zaruharlrn drrenvetlé-:e köYetkeztében 

~ • 0 . ~ J 

a félére olrn.;zt:í. :- hn ezek clüfonlulna.k is. kor.intsem lehetnek C"\'Cdül at. infectio követkczméll\ ei. o . . 
m rl oly l'énvczök i mükiicl111•k közrP, melreknck k1íros hatá a két ... éukívül :lll. • • • 0 

Tudjnk hogy a :-zarnh írl) n clgenyeclését clöiclé1d1elik míitét ut,ín a h~kébP.n ,·issza maradt ll'll<'~e 
ré::zek. Ezek fölputfaclunk. s ekkor ncme~ak a ·ebszéleket iigatj:ik. hanem awk egym:íssali köz\"etleu 
1~ ri11tkezé él, ö.,.szebtpml1isrit, a gyors hegeclés (prima intenlio) első föltételeit i akadályozz<ik. de érintke
zt=s MMn szh·:írv:íuy-h:irlynlobot is hozhntnak l ~i.re, mi i-..m~t .íttr1:jeclhet a. sP-h:sz1Hekre. ~Iá->ko1· ztízó<lást 
:-zen\'eduek lL kilépö lenc,..f> :íltal. h.1 a :ehnyil:í-; a kiveenrlü lcnl!se 11agyság:íhoz képe't aránytalan .,.zükre 
lett szau\'u, vagy ha kan:íllal k ·11 a lencsét kilnízui, és euel egyiill. m =g a kan:ílnak magiiuak i..: a nyíhí
son keresztül kell zoríltatni, hogy az il) clroncsolt .·ejtek n1•m nlkalmasa.k egym:i ·~al azonnal új sze1Ti 
1•gyesi.ilé ·re lépni, hanem millllcnek 1•löl:l kikii. zöböHetnek. az vil:ígo,:,, \ éJrt' az ih·cgte:-.t i:s itg.ithat.ja. a 
sehszeleket, ha a Zounla el:sza kachí:sa. fo]ybín clöe~ik, é~ a sebszélek kozt lllnra~l. •ngy l:aualaza:s kö,·et
kezti=heu az ii.vegte.:::t mP.lbö ré ... zt·nek -..fromiija megz1ízatik. és lobos nllapot zékhelyévé válik. Hogy 
nzonhnn ezrn okokon kívil1 1 még ru,í,ok j, miikü1luek kiit.re, - így az infoctio -. azt tap.t. ztnlhntjuk 
mincl nkko1'. ha rnlamcly e!!yt.Ín szeme. mP.lyen a végrPhnjtott mtitét teljesen ~zabály ·zerüen ;-;ikernn, 
mégi~ genye1lé · iíltul pu ztul cl. H":i'm ntfave ez ntóhbi e:·dietlh=g \"Olt kiilünii.;en mérvadó. ki minden 
Wrekvé. em uacára i.:: löhb SZl'lllet vesztettem el rrenr1•cll-s illlal. mcnm it jól végzett mütét ubin szahad 

0 ..- . • -

lenne. Okot pedig 11 fertözé..;1" 1•legct találok helyi~égcimben, ngrnni;) arnn terem. mely az o:--ztályomou 
egyedül alkalma" a. mülöltek elhelyezt:„ére. s ezt i- ti ztelt igazga.tifoknak <lehhartltnnk kö züuhet,..m. ki 
a legjohbat adta. nwl,rl,vel rendelkezett, a chirnrgiai osztály kfüvetlcn szom,zi!dság;iban egy folyosón fek
szik, sőt ajtaja két mel er t:lvolrn. nzon szoháérnl \'au átellenl,eu. melyen betegek ü. zkö ~e hekkel fokii ·1. -

11ck. A jobb világo::i-.iig miatt a miif élek is awn szolnihan hajtatnak fégre, mcl! ben az egyeh betegek, 

takárral stb. gyűlnek ös. ze . 
.A fent említett mozgalom tár ·aimnál abban áll. hogy pcdan„ tis1.tas:íg megfigyelésén kfrül. e ·z

ki.izeiket. kezeiket. a be{PIT . zemkürnvékét carbololdattal mo: · ik jól meg, carbol 'avval ké'lzíteH YaLtn és 
0 r ~ 

gaze·t használnak kötti-,zer.il, s ha a. m "tét egy pillanatra i" <:11.linetel, addig a szemet carhololda.tba. mar-

tott szivarsc al takarják he. 
Röviil zavakkal ebben iill Alfred GraPte elj:íní·:i, ki 1•1.eu moz„nlmat az 1 7 ". Archiv für Oph-

• tt ~ 

thnlmologie 24-ik kéjtetéhen írt cikkével meginuítá. U a hold. Graefe műtét modorát követi e cke1y válto-
z;i<:1 al. l 11 e:;et közül 1 "'/;-'J3 G/5; sz;izalék volt a vesztcqége ircnye<lés iilta.1. tehát igen csekély. 

r) Recht?rcbc ~ur lt! ~ . no1111lie~ con~l'nit;i.les de rurethre. Thi·~e Jé P.~ris l~il -. 
~) Bulletin de l'académie de médecine 1852. 



Elj;írá ... a miuclene:-;etre haladá ·, lia egycL ;lltal nem i-.. mint a s;i;orgo~ é:,. kiriilc.i ti>lzh1'>ág köve

té e által. de nem kielégítö. s mindaclclig. míg a levegöt mag:ít i:- nem fertöi'.telení~i ilk, melylycl a seh
~:télek folyton l't'iutkeznek, nchlig n"m i-.: tetLiiuk 1rní .... t, mint ·zoro:-an megfelPltiink a tísztas:ig kivánal

mainak. X cm l'"OLla. hog a spray-t alkalmatlaunak tartjn. és a carbo1sarn1dalot spray alakjáhan. mint 
H<'W ha zmílhahit elveti. mert a carhol-.a\ 1-:! ~z:izalékos oldata fölh:imveszté~t ( excorialio) okot a ::;za
rnhártyáu. mely éléuk ciliar helöveltséir mellett <!rÖ. füjuahnakat idéz elö, ké~öhb g"nye~ beszüródést é .... 
pu ztn];bt. .1\zuuhau éu igc11 alkahua~ '-Z(•r t talált 1111 a 1Jór~tn hun (acidum lwracicum)1 é:; c;;akis a ~pray 

ne hét. égcit kell le·~') Üzui. \Uh':;S iukiibh meg-..zokui, ho<f'y 111in°clc11 ucd\ e.;: lesz, ruincfon c--tí~zik. mihez 
hozziínytílunk. tlc e1, némi kitartií-.:-al Uf'lll oly h·gyö:t.hetetlen. l~u a !{ 0 o bor ·1n·n sprn)-t hoztam alkal-
1uaz:í„lia. é az Plj:írá!'OUI fl k\i,·etkezö: 

A műt ~t ~Jött az l':-zköziik 1 
_ ór.tig- ak•Jhollm.1 :íllauak. 1le leg.Lhibh ) ... ~ u o ·urh11l a\"' old 1ttal 

pontosan mt•:.( lc:znck ti-.ztítrn, 11gya11ily oltlattal lesz a beteg arca. -..zemtája. mütü l~:- "eg1:d"k k1•zei kfü

n~tleu a miitét r.lött UH'!.!lll11.;,·a. L\ l"arliolsin o}c ... uhL.1 A mint u mittét mc~keztlöclik, kUrülh •löl két hil1-

uyi t:ívolról !-3° u btír;-;a\' lt''-1. -.zétp irla ztva. nwl~ a liP.tcg- prrc~ .... z arc;ít l'll<>pi, é ,. z ... z ii 11 e t u é 1 kii l 
1o1 ~ tat tati k, rn í •r a 111 üt é t, a „ z P 111 11 l' kii t és e h e• u e lll lett töké 1 f' te ... e n fej 1• :t. 'e. 
1\ öté~iil a s1.c111hé1' akra J .... z1·rc.;cu ö-.,ze11a1' tott t·nrho] ... n,·val ké,zült E?.tzi>-t t ~ t.Ck. n fii lé <ra1,1la•1on i.;mét . . ~ e o 

carhollal ké-.zített \-.ttt:ít.' \'égr1• ;, m••ter ho~ ... z.ú é„ ti cr.ntimetPr széles carl1ölga1,c-póly:írnl 11PkUti.im a 
,zernct. illcti1lcty mind a k('ttöt, iniut azt kiki t111ljn i-. . .i\l:ísunp. azaz :! 1 óra ntán. Ln c"ct lerr elühL nem 
-.zuk,.,ég•''· hór .... pray alntt \':íltoztntom n kötcst. ntropiut e„eppcntek a :-.zemhe . .s„ azt cgö \'Ía,z tiekerc ... 
mell1•tt uézt•111 meg. uH·l: -.er\;eg b:ír, tle nem al„zik ,.]. Í!.!,. j1írok el t •lje .... h:iroru napi:.!, napontn 'prav 

alatt uyitom ki, és kötöm l1l' a 'Zemct. lI~Írow llll}I UUÍU, mintho!!y Cl idÖ alatt U :ch zélek heta.p.u.ltak. 
„ a n•aetio küzön égi' cu merr..:1.iint. a rcucl •, kczt">l „hcz térek :it . 

• \ mütétet köYPt1i cJ„ö 1 ~ -2 l óra tartama alatt áll be r 'n(le„t•u geuy~dé' n :-eh. zc1ckl1cu. ha ez 
'nlóhau lickü''t•I kezik. att a 'pl'a) tüblié föl uem tartja. tig · ha a . zidrduy v.1gr 1"'~yéh ré.;zekhöl inclnl 
ki a lolw t'ol~·amat, a :-eh„zélck -.zcrc1u•;é.: cgyr.--lilte nt·íu i<imét uiuc-. u ~pray -n ·k lief11l~ :\.;a; :-w~rt .lz föl

f116<i-.om ..:~ iucg:.!y111.ihl1=„"m -.zeriut hnrou1 uap 11Hu tcik~lctc"cll fölü,h•ges. 
)léJ az <•ljár.í~. •, a unitét 1••rye mozznuataira ki' ríuok "gye' kiirtilmc11) l'kP t fiilt>mlítcni .. .Az 

atrup-iunu1 ·tilphnril'nm h •lyctt atrp. borac.icumot hn zn:ílok. Fol.\o év m:írdu' ha\':Íli 111 Berlinben .Merk 

~yógy.szt>rt>"z é vrgyé;;z aílla 1 ké zítlPt t 1•m, nzo11 :-.zrinclékh6l. ho ..ry "ZCll ij„.:zckiH t •i é:-o. az tÍ~\ uevezett 
aLropiu hurutot uem idézi elő. mint a snlphm·icum, 1111 rl c-.nku!!ynn n k1fo-.:a\"' föré,zc, heuu . l"elte,·é:-.eru 

11em •·salt. a ~zcrn jól ttiri azt ép oly iartó!', ti-.ztn. mint n m1i ... ik. , atropin tartalm 1 ngyauaz. t. i. 1i11° o. 
K rtPgler U yiir~y ~yógr,.,zen.•„z lÍ r. n Ca 1 viutérl'n i!..{cu -.zép ... ik<'rrel ké~zíti azt. 

_\ miitétt·k h. Urnr>fr. elj.1r.í„a ~zer int Wrt ;111ll'k, 1!1• n lcnc„etok folnyil islíhan 1•lciírt?k az ~Otala 

IJl•hozotl szok1í"t11l, ,~, 1\•mppot. X n\'-Yorkliól kö' l'lPni. Ü 11 tokot cgé:-z p eripheriee u~ itj.1 ki. és pedig 
olyforlllán. ho~y n -.zhún án) kuuut~z 1.,.p után. a szarnhárt) a al-.ó szélén• uynuuist qy.lkorol, mire a 
lcaue::,e fübc~ s'/ :111 a :-1•l1hc 11émil11 f" el<ire tolul. é-. azt Hr;H•fr-föl1• luílYorrké..,...el itL f1ilha.'Ít1'a. i::n i-. kih'l'-

w 0 ~ 

tr·m, ha érl'ileu, \'agy puha, ntgy clnzzaat leucsekct hll c•lt:írnlítanom, azou kiilöub ... éggcl. hogy a ké~ 
hr•lyett éh•„ -.:únin·:íuy hor~ot vag) 1·y,..totomol ha zu,í lok, é„ a szarnluírlyn al cí ::zt> lér" 11yom1Í..;t ue1u 

1
0
rvakorlok. lllcrL Í!!Y k<>mn en már a tokuvit:b •líitt \h·c•rte..;t 1'ölH1t. akkor \ll'1li•Y a k.lnnl11z1b ,zuk„é!!t> lc1) - ........ • • n ~' o .„ 

l'lötér1111
1 annak 111i11clc11 u •hé1.. ·ég •i é„ wszélve"' é!!1~\·el e1rwt1·111hl'U. Enn 'lfo"\'tt a k :sl sem ]rn.,.1.n:ílom. 

- • n 0. ~ 

ru<'rl a sehh<> ma'{~ilm behatolni. ott n tokot Hle kinyitni lll'ltl lehet. l~l önyP az 1·ljár;i<:1111k nLlmn áll. 
hogy a ' i :--znmar.ult hályog1·,::o;z<'k a tokl1a11 11111g.iha11, mint egy Z'<íkban maraclnak, é .... nem jöh •tnt-k a 
s1.iván·:1uyuyal ériutkczéshe, -.cm m •l'lrnuil'', "•'lll l'hcmil'l• u1 11ll izgatbatuak, lohot tiem r>gyktiun~ "" hoz

nflk !élre. Ihítr.ínya. hogy ki:scbh l~véu a tok11yit:i„. tiihli hályogrészek m. radhatnnk ' i-.:-.za, znrnrj:ík a 
l<í t iíst , é' töhb u t címiitl-t rr acl nak okot. lu·méu\ érí'tl h<í.l ro•rnal feleslcrrc:-. llll'l' t az 1•g\ C" Tt~~zt:>k :-zoro~ • „ 0 ~ 

(is:-zckütteté hen léYcll P~D mrí„. al, tökdet1·sclilicu jliuuck ki, IH'lll .surló lnak a sch.;zélekPn le t'gY"' ré<;zek, 
a1. ilymódli tok n~ itá~n:íl pedig kiiuuyt•u kifil'.ilnoduak. P11h.1. puff 1<lt hályo•ruál tlihhuyire vi.;;..;znmnrad
uak egyes részcc.,.kék. s ha a tokuyit~í~ ki-.cLl, \olta iuiatt. tfihh lun i' valmnÍ\·el n mnr.nlniuy, kellöen 
v1:di az irisl a ;Nikszcrii tok. Lenr:-<effram Sl'lll Hin ki.iuuycu l~lrc . mert ha a fclnyitn ru lrnszntilt e~zköz . . . 

• 



h1'g' t' liolo is mclyl•li 1l h•11l'Sl' :íllou111uynh11, nt. nurn okoz r111nyi ••lt„nt.ulln t, hogy a r1•111l<•s f1•k vr•H ·I 

1 lhug ja. 
lln 1t1. ere1lnwuv e;wn 1 lj1t1·11:. utun 111•111 i:-; oly ti.:i'l.(11, m••giH 111. „,11}1!1 l I l0

• l'l 1•khr•J1 p11rlol11111, mnt 

kc,éshhé )\Ol'k rí'l. laljn n ~t.l'lll 1•p :-t5gl1l 1 ··~ ki l é\l~U IL muggul f'gyJ\11 n kt•1'1•g ll'~111Lgyohl1 re• z1• \l'VP, 111. ul•J

httl)og dh\'olH1i!m \'P<:l.!'1) lyl' I rn•m j11r. 
\ z nflihnlyn~olud i · 1Hl1".;1•n 1 l i~1·i io,•al szak11j11k H1.11l. J 11• 111~ "' t '"'ul1l1al\, 1•1l1•11t tllul1l>llk, <1lluHll 

m1•l"lZl'lll óket ~zcf, hdrntohnu "H) al11hb lcírnu1lo ullúv11l nmg11IJ1L u u11•ll • .Lr11olclia, l g~aui u 1:ra1•ie

lelt"' mült:lnel t'E! ·ntnluu l"iiu11 ehht•11 111111„ulunk l"l11':;1•r' Zt•k vi-. zu, 111iut 11 r ·gi lt•h"H) e nwtRz•· 111•1, m1 rl 
n ..;ehnyil1i~ kt '"lib1 :-Zl'lt·i pon losulil11111 il11•11t'k l.is,zt'. tnlih AZi\IÍr\Hll) lohlml \ILll i 1lol rnul,, ,: ... 117. l 1 IJ 
köz •l.·t•!-{e a ;~ug \rte ... thcz még •lü is "t;1ti1 liihli n ltítn.-·~11lrnl11i 1 •1111 ·lf11g\ u t«iH>IJHzor i kell HJúl1•w· Int 1t 

c ... iunluuuk l'Zt'll 111\l.) ogmütd 11t4rn. Ila nzo11lm11 lata :rnkulutkor · tp•' z zPl ziv 1n1Íll) lu:írtyu nknrunk 
kil111zni, hog) azt n1h rn1 h•1111•„ l\k, uk l or 1'g) tlarnbj11t lÍf:;) k1"1l ki z 1ln a11111tl, f! t•7. \fl11giílií L i•li•z (.•lo, 
ií t1•l11•nh ~11 a .... ug:írtc t.ltt•;r, kiiz1 11 1 1i n·. z"J, •11, olL l11hot, 111.1 111\lngo'l l 1lnuc111111l 11ko1. v 1gy 1•lp11szt11j1L 
t•gé:->Zt>ll a "''l.i..'llld, :-iil \'<.'"zél) l'Zlcli a nuisikut i . ~l :ír holtl. l 11'11Ptf· • ' ) lrí!pnu-lclt• Í' :1.kii1.n• iH ro11iloll1 

\Hg :-;zerk eo..:ztl•ti i:-;
1 

m1•lyl)t>l 1) 111\nl i\lh1• ,iptt /\ :izi.din1111) luírl)1Í11 1 u. 11 ·lklil, h111:D nd ''oug.dui kell• 1•k 
lln z1•rk1"sztelt>tl i~ t•i u l'<i:t.köl., Ludtouuual 1ill.du110 t•llt•1 j„11•.111•11 J11•111 r1-t z1•~Ull, 1111g tal1íu 7 
·llitl \Vocker Pari hau t•try ki ollnt ~zerkt•,;zll'l!, mJJh 1wk l eL mol-izoa .,n iLli" fal hl\v••lyk ho w, •1y 
\Otwl -.zelL·~. njubl •:m nz 1• r ik h '" 1•s1 111.t ik i:5oml>o , 1'11 'SUll)Ujuklwz 1111 folnml 11ag)ohb zü•rhP.u llu
uuk. !ln luulz:-ake" 1 u "'l.1ruharljóL 11wguyitotl11k, ••zru ki C"zkout•l kunn)l'll b"fl•rUuk a 1m•Jlc 11r-
11okl a, ki „e láuyin·1íu

1 
nz l'l1• z11m\·nl lw zuruuk uz iri·hc ununk <>il:inri ,..,z •len, Jorc L ljuk UUMk 

mn ik zel •i:.r, " t•kkor kct ,zart ö . Z•'C upHÍH, "~Y ho ... zlik11„ l 1fi t e 11111 unk, nuólkiil. ho~' )e rk1•\ • -

ehlJ 'ung 1lu t; okoztunk 'oln 1. bzí>u ki ·~zközt Jta„znnlom én LZ •llcnl.•llobb utoh lJ o••oknu.1. tUl'rt z k 
voug dn ... a u •m • ekclycl1b v • ·z~ ly 1 j r, n ciHnrte. tr(', mint L zirnn u · 

\ égre, hogy n1. eri·d1111.•n\h z t1>1jiil, LI. n f1•11 l"1rl mvLI 1.rrrnt l hályo~ot. wutott m, z k 
kü1.ött. rgy1•tleueg\· gl.'u~ ~de 1'111 tiinlull •lö, c<t w l lje ... , em r • zlr•U:> , ,; 1) mphn111ro1t1 ...... •m. ti cnra 
~uuak, ho•l'y n mütnudö •'!ncuek korn, te ... t t•'I .;izt•meinck ulknt.1 ZÜ\'Óthn •11\, a l"nc.:J •Ulk tr·t ~ct;j f ka 

i1ren ke\'é "C ji.>tt t ki11teth •. 

Pótlulng Dr. Kovn1 s .lo:t. t•f, :1 „zp111e zi o..;zUll • .1lon o '• iz l ifi. l'Vh u uz ztnlyou •cglrnz' 1t 
mM •tt!k er •dméuyet n köYcikt>:t.{il\1. 11 kiizli : 
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közön ·éges módon hat szctUl'JI, :lllf i~H·ptfrns elj<inis nwllett. 11 7 qzt•11w11 ho.jtaMtt v1~gre Orael.
féle 111 ütct. 

Az 1-sö hat szt>mhciJ kt•t,fii pHszinlf Pl, az egyik cnrn1'1t-Plg1111y1•tli· t'olyt:lli, a rmíqik grmyf' 
1~ rluírty n, lob bnn. 

Ezek kiil.ül az 1-qÖ esethl'n e~n k:ilwklikus r>g.véu híl1~r1•tf h:ílyo~j1írnl vo]t 1lol~1111k. uw]ynrj} ,1 

~-dik rniit~ti mozzanat kezdcti·11 ihcgtc:i( dmlött ki, miuek kfivetkc1.lébP.n n }Pnc ... „ kik:mal:mt~n vifdPtt, 
H•ghe7.: ldkannlnzás köihcu :i m1í1· n ~chen félig ki°"e:1.etett h:ílyog yj:-;..,znr.<;u..,zott. :-. n~ f'lt:ívolít:i~ csllk 
ua:í ... otl~1.ona sikeriilt. A müt •t ut :l 11 riigWu alkalnrnzott unt iphlogi:-it i1·u · <'l.i 1iní... 1l11 cára. ·1"" cír.l u t:!n J,„_ 

kiivt>tkezPtt a n•acbo. a -.zaru t•l~t.myedt , p~mulocoruea lett a kim •nctPI, ... h•r111.=„z1•tP::!P.Jl c•111rni a1. 
1• re1hu~11 y. 

A gt'u~ <"' ~rluírtya!!ynhuláshau tii11krP1ocnt :-Zt>lll, m.ír ,:,·pk í!lütt ki:illott "'ériih~ ... nyomnit hor
(lottn uwgiíu, a <;znnm egy vounlo~ lwg liHs1.utt. uz iri · l!g}' réSl.l' sorrailt volt, a f11ny1:rzé'l rosz . .Tel1•11 
t.'!'!Ctlien t•snki" n beteg oha.it:í--1i. :s azon ki.iriil1111~11y velt r<':Í be1111ünkct a mütt)t végrehajtására. hogy ct 
rmfr clübu millett masik szemen j ú !-D 01„n ulási hajlamot tapas1tiilL1111 k; r mé11yiink - f:íj<lalom - uem 
frl,ic..;edctt be ~ziv:írvam-kiw<'fszésko r üHglest esett elő, a leucsc kikanalazta.tolt: 2 l úra után g1•11yr•s 
iritis, mnjll panophthahuiti:-i lépt>tt fel, mire a teke .orva<lá-n következPlt ti~ . 

• \ ttér\"' azon 117. sziul1~11 a Orucf • mó1lja ..:íi:erint h1ilsogjiitól mcgszahu1lított . z'-'mr~. melyekuél 
a terfÖ:t.tPlcnítö eljára t alkalmaztuk. l'élszerü le·.:t. 'iqszapillanhí t vet11i az 1 7 -ik é·d err.tlményr1„ mint 
a llll•ly évben us1.hil)unko11 a ,zem111íit1:tc>k11 q IDl'g ai'. egy zerü sehkE!t.Plt;._ volt gyakorlatban. 

Ila ilyen tis,zP.ha..;onlít:iqlJól vonjuk \I' a kö\"elkt•ztetést. akkor a'l.t l:ifink: 
1--.zör. hogy az. aufr„pptit·u.· <'lj1ír:\;;; mellett a műtét közlll'n t•lüforduh:í rcutlcllt>llC'""'ég. mint ok, 

'okkal kcve=-l'lib..,zer hat. Yi. :-za a gyó•rynhi"I re1Hlellene..;;;:égéhen nyilv;inul1'.i okozntkl>nt. 
lgy, ha a mütét ki.>zben clöfor1l11lt almorinihi<:ok három lcgkh·:ilóhLikát: az üvegte~t-elöe:ié~t 

luilyugré:-.zek vi ... :-.zamaradá-.:ít (.<; a <:chzüzódást tel...-intjílk. ai 1-ször 1 7 -lmu 1;;·1;0 o-ban, 1 í9-lu•u 
15·3u/u-bnu, a. ~-ik 1 7 -lmn dh;, o-ban, l 7H-heu 17° o-ban, a !j-ik t. i. n 't'l>Zlízú1lá-. l 7 -ban 4·3°to
bn.n. 1 íH-hen 1i 0 o-bnn fordul elü: ennek clnc:ira l ·7 -hnn a ::izeml·kuck c..;n\.. 5li'5 ,-ka gyógyult remlt•
sen, míg 1 7~1-ben 72·G 1

' o sz:izaléka. 1 7,"-lmu geuye znruhartyag)11lml1t'3 6 11 ~-L'm fordult elö, l 7H
bt'n semmi; 1 7 -ban a7. nvenlis trndus 10110 · folyamata. '27· 0 u-al szen~pel, 1879-ben 17 H''1u-al. 

Ezen t:<Íniok mellett. kitunöe11 illnstr.d.11L ai'. 1-sö pont alatti 1íllíbist. a kovetkezó. tübb tf!k intd
lrnn l:rflekes kórtörténet. 

Weinfeld lI. 1)5 éve:-;. koráuál j<h·nl idüsehbnek l:ít..;zú. önmag:irnl i..; h•hetetlen e~ryén . .'zP mhaján 
kívül tialöléguagban, a jobh arcilleghfül1=slw11. :s sikct.qt!gben :;zen\"e11. ügy hogy a legnag) obb ki<íltá t 
qem hallja. A jobb arciueghfülé: miatt ezP.n oldalon lagophhltnl1", min ·k kövctkrzt.!bPn, a jobh zaru 
alsó felének uagyohb ré. zén felülete an)aghiány Yau. Bal szemen tulérctt öre„kori hályog. miutlkét 
~zemen idült hnruto-. köthártyagyulad1i„. Hal .;zcm hályogja mútét a.Iá vétetett fertözteleuítö ..:ehkezl:'lés 
mellett. l\hltét alatt a beteg igen ro„zul viselte magát, a ~-ik 111onanalhan tivegte. tet szorított ló. q a 
míitét Levégeztéig. annak tifül1 rni11t e!.{y h:muncla Plve~zett: a lencse kan,OJal lett ellii>olít-rn. A mutet. 
ntáui napokon beteg igeu 11yughila11 \'olt, folyton ~zemeihez kapkodott, vt>grc az agyhoz kellett kötö1.
tetui .• \ lefolyns - eltekintvP hogr a -.ch töLh ... 1.ör IDP~repP<lt . zavart.1la11 \"olt; ere<ltnt:'ll) teljes, 
11emrég oszt,tlyunkon megfordult beteg küiün~ége.; nyomásu köuyvt>l co11vex :i-nl olvasni képes. 

2-slOr. A gyógyulá 1 fol)alllat. küzht>11 fellepett bnjoknak. s Íg) kiilüu(i<:en a ~t.iv:irványhárty;i 

gyulad:í"lnak keve~ebbszer lett, rosz kiJ\·ctkezméu)<' a 'egeredmén) ben a ferto1tclenítü sel1kezelt•-. mellett. 
~lert míg l í -ban 115 hályog mütett ..,zf'rnböl 9·~,u -kn. menl toukn„ 6 esethen ,zn.rnelgt>nyi>

dé , 5-ben iritis és choroi<liti bPn : addi:t 1 í!J-ben anti~epfü·u~ clj1irá mdlt:!tt m1itett é utukezelt szeni
böl ö--sze-.<'n 2-nél nem t=rtiink rl :t-unni ert:clméu)·t, egyik esetben genye · iriti..: utiiu tPllcpPtt teke orva

chis, másik e"etben peJig m~ir a mütét 1•ltitt fpnmíllott hHideg~nrnidá miatt; a gyóg) lefolyás ez uto'bbi
uál azonban egé._ z rende' •olt. 

Hl 
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XXIX. 

A Paquelin-féle ther1nocauter - höetctö alkahnazá. a illkfpletek kiirhi · ~1ra. 

DR. BAKO •' \l'\llOR tanár ·egé<ltöl. 

Flgyelemrc me1tó jelen éget képez :i ebé. zet mai állásnnál, kiilönösen a Li:ter-föle anfü•eptil.:US 
c;ebkezelé~ elterjedése mellett azon körülmény. hogy a thei:mocauter első alkalmaz;isa óta mindinkábh 
növekvő haszu:ilatnak ö1-Yencl. Epen az, hogv Li:--tcr eljárá. a a sehkezelé:.t n.nnyir.1 megkönnyítette. vitte 
reá a sebeszeket mfüéti henrntkozá. okra számtalan oly esetben is. hol ezelc'Ht nrrn. goll(lolni i alig lehe
tett, és ezen tlihhnyire éles. mct zt)ec;zközzcl n:grelrnjtott műtétek zolgiiltak kini1ó pélclányul a Lister
föle kötés alknlmazás;ira. A thermoc:mter által ejtett seh nem alkalmas arra. hogv sziikséges >olna 1·eá 
Lister-kütést tl'uni. az étetö magas hőfoka kPpes a seb kiizvetlen környékén lev1i fertözö anyagokat meg
semmi iteni, l~s az eg-ctés által képzett pörk pedig hih on nira elég alkalma" rt~h:get képez. hogy nnitét 
után fertözö anyagok a . ehbe he ne hatoljnuak . . ez eszközről mégis elmoudlrntjnk, hogy ;íltnla nu1tete
ket nFgezbetunk oly P~etekbr.n 1s. hol előbb mütöi hearnlkozásnak épen nem volt bclyr. . 

. \.z eszköz. valamint annak használati m<ídja eléggé ismeretes. kiilönh1m újaLh i<löhen tnár meg
lehetöscn el i~ van trrjedve ügy. hogy éitlérhetek nrra1 hogy minö köiiilményck közt ,·an a1kalmaz;1shau 
az. egyet.cmi sebésZl korodán álképletck kiirtá--árn. J 

Ismeret e. ilolog mic:izerint az 
álképletck kiirtá ... ~ím legegpzerühb. 
Jeghizto:-:ahh, s az utókezelé ... re uéz
'\'e j, legink;íhh c1m1oz >ezetö eljá
r;\.- a kJ:-;.;;eli kiirtás . .§ ... csak midön 
ez m;ír ki. nem ,·ih •tü. Yétetnek 
ig ~nyhe n ron<'soló zerek. akár ve
g,, ileg ha ·:-:111111, nink. alnir magas 
holok nltal. Azon ~ílk1~plctek köz~. 
hol azok e~y bizonyos ..;zak:ihan a 
ké seli kiirt:\ ... m:fr nem végezhető, 
t.1rtozik a töhhi álképlefokhez Yi
szonyítvn kór1"\1lá11ko11 igen gyakran 
elöjöYii r1ík. Ennek i.- nzon nlakj:í
u:il. hol nz 'nlamcly mirigyes :-:t.erv
höl indul ki. és már uagr t ·riwét 
ért i>l. mint pl. a c~eC'smirigynél, ha 
uemc ... ak az egé..;z. miri~y -r.111 lit>fog
lalrn é:- a nwllizmokra j„ (itt<•1:jcd,·e, 
ha111•m a h1í11qljí. knlcsalntti és fö
löl ti miri.,.~ 11k is lic ra1111nk sziirödve. 
vact\· lm a t'i.iltc)mirill'\. v,t•H' a töbhi 0 ~ .l 

n yillmirig) ckhii 1 kiind11 h·n ~iHl'1:1e<l.t, 
m:ír a nyak mélyclil1 képh•teirc: ezen 
csell"kh1"U kórod:tukon is n:t. t'Cl't"nv, 

nlcohol -.vagy a pepton >amrnk megkisí-rl n~. :íml11ír ecldi!! min<len ereilml~ny nélkiil. Vnn azonhan n rcíknnk 
egv m:isik, igc>n g ·nkori ala.kja.: a Í<•lhánmík. m~ly legink:íhh uz nlsó ajkon. ritk1íhhnn a felsüu. t~" a7. arcon 
lép fel. hol hí1hnlarhn azon határt. mi<lün a késseli kiirl:í" >égP-zhetö, a fcnncbh emlllctt ro1w ·oló . zcr<>k 
m:ír nem alknlmai.lmto1r. Ezen esetek élénJ,Phh dötiinf p{ésérc l<'gy<'n szabad cg~ pár illc vouatl,ozó kJrké
p<'t felsorolnom. 

l\lolu:ir IsLv:ín, :35 évei< föl<lmfrcs, l 7 . okt. -káu vétetett fel nz egy„t. :-:eln~~li k15rodára. Az 
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egesz alsó ajkra kiterjedve egy gyermek ököl mekkora ágú, felhc.in; t 'Zéln rákdagauat foglal helyet, melyen 
itt-ott dudorzatok é kráter zerü bemélyedések vannak, hol szennyes barnás biizö folyadék látható . .A 
c1aganat alsó részén folytonos 1ighiány van, mely a fogmederuyujtván) hoz vezet. A leírthoz hasonló da
ganat van a fel 'Ő ajk jobb felén, mely az alsó ~ikon levővel ös zefiiggésben rnn. Az állalatti mirigyek, 
különö eu jobb oldalon be zfü:emkedettek, némileg mozgathatók. Baja kezdetét heteg 3 én-e viszi vissza, 
miclön az alsó ajk közepéu egy göböt vett eszre, mely azóta folyton növekedve érte el jelen nagyságát. 

.d.z aLó ajk jobb felöli 1 s-dni. kivéve, szintén ügy az alsó, miut a felső ajkra kite1:jedve találjuk a 
folhámrákot Közép Mihálynál. ki 1878. szept. 9-kén vetetett fel a kórotlára, és kinek az álképlet akkori ki
tei:ieuését híven előtüntetö arcképét itten van szerenc ém bemufatni. A mmt látni, az álképlet szétesésúel 
az ajkak helyén mar nagy kiterjedé ü az anyaghiány, e miatt a be zéd alig érthető, az étel<larabok egy 
ré:-ze a ,;z.ájból ':isszahull. \z állalaHi mirígyek itten i be vannak szüremkerlve. 

A roncsohi uak többé kevé bbé hasonló tüneteit mutatják azon felhámrákok, melyek az orr. vagy 
a, szemzug és szemhéjakon fellépve, a "Zomszéd arcrészleteb·e is <t:lterjedtek; de a. legfeltünöbb képét 
nmtntjn a ronc olásnak és a felhámrakok uéha észlelhető lassú fejlődésének a következő eset: Visuet 
Beuedek, 1. 79. jan. 28-áu jelentkezett a k6rotlán, hátán egy 30 dm. hossztl. ctm. helyenként 10 ctm. 
széle feke1y, a carcinomato u feke1y zokott képével. A fekély ze1én itt-oLt behúzódá ok vannak, melyek 
he!{e<lés tünetei, míg aláfelé, , kii.lönöscn balra, tenyérnyi széles:égben a 11ör vörösen elszíue edett, s ben
ne ap1·ó kiemelkedő göhök vannak szébzórrn, mindruegannn liinetei nz ;ílképlet tovaterjedésének. Ezen 
úgyne,·ezeU la.posrák ~O év előtt kezdöllött, ~ csak az utolsó 3 év alatt kezdett gyor~an nőni. 

Ilyen e 'etekben \Olt alkalmazva kóroclánkon a, thermocauter. a midőn következőleg jártunk el. 
A műtéti tért es annak köruyckét ~ 5° o-o carholvízzel lemo ••l, az ép szomszéd.részeket a daga

uat alakjához módo~ítotl. és e1öhb megneclve ítelt vastag papírral •agy ne<lve compres el igyekeztünk 
elkülöuíleni, hogv nzok uemcsnk uz égclönek kisugárzó melegélöl 1 hauem a szetfolyó forró szövetneclvek
töl i" mentve legyenek. Ezután a célnak megfelelően vála ztotl, s m<h izza ·lmn levő égetőt alkalmazzuk a 
száj é orr közelében levő mülétclmél, figyelmeztetve a bt:lteget, hogy a légvételtől, a mennyire lehet, tar
tózkoclje1r, s így a magas höfoku g8zöket 1Je ne szívja. Ha az álképlet ös zeálló nag)~obb tömeget képez, azt 
egy Museaux-féle fogúvi:tl megfogrn, a koros rész hatánin tesz znk fel n.z égetöt, s mint ké el mctszük le ; 
ha. pedig könnyen szér.eső a daganat, akkor a ronc ·ol;í t a felülettől kezdve, haladunk a kóros rész határáig. 

Vérzés az edények átmetszé~e után minclig van, é nagyohb Ufrrckböl egész sugárban ömlik ki, 
csakhogy midőn az edény az épszövetheu met zetett át, az égetőnek tí.jolag reátevé e által azonnal meg
. zünik a vérzés, tígy. hogy .::ok é·etbeu, egyetlen bekötést 'em keUett tenni. jóllehet nagyobb edények, 
mint p1. a külső álliitér, met ,zettek at; fillg ellenben. midőn a ronc olá t a felületről kezdjük, a daganat
ban lévő, szintén kóros vérellenyekbül nehezebben állíU1ató el a vérzés, itten, ha a helyi vi zonyok sze
rint hatalmunkban áll, a koros rész határáig hatolni, akkor úgy, mint előbb említém, meg~zünik az edény 
vérzeni, ellenkező esetben be kell a?.t kötnünk, s ilyenkor az is meg van nehezítve, mivel épen könnyen 
szctmalló edényfallal van dolgunk, vagy pedig nyomást (tampon) alkalmazunk reá. 

A fájdalom általában vevc nem nagy. s a betegek tülnyomó ré ·ze a hos. zabb ideig tartó műtétet 
is minden f'ájdalomnyilváuílá>i nélkül <íllotta ki, és kiknél ismételve kellett is alkalmazni az égPtE' t 
minden nagyobb félelem nélkül egyeztek bele. 

Ha az álképlet nagyobb kiterjedésű, mint pl. fennebb a háton említett ama nagy fekélynél, akkor 
egy ülésben annak csak egy részét roncsoljuk el, s az ismételt bcavatkoz ást az előbbi által okozott visz
szahatás megszűnte után te zszük A műtét befejezte után, a még \"érző helyekre -! 0 u-os salicylsavas jute
h61 ké::;zített tampont te·züuk, a sebet ugya.ne köt zerrel befedve, múll pólyával rögz1tjük. A műtét 
utáni reactio a sebszélek és annak környéke be~zürödé e, fájclalmas ·ága és höemelkedé éhen áll, mint 
azt tiszta metszett sebeknél is tapa ztaljuk, altaláno höemelkeclés ritkán •olt é<1zlelhetö, az i · csak 2-:3 
napig tartott, é 38-38•5 C'0 -nál magasabbra nem eme1ketlett. 

az utókezelés egy. zerü, közvet.len a vérzö helyen levő jute szorosan odatapad a ieliilethez, s csak 
2-3 nap múlva válik le. a leválást ·iettetni nem szabad, mivel ez által új0ibb vérzés támadna, az a fölött 
fekvő többi .iute1·éteget megváltoztatva, a sebet és környéket 1°10-os carbolvízzel mossuk le. A seb szélein 
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é.;; alapján a.1, égetP:- állal kPpzüdött feketP pörk, a. jutrleválása utan zmtéu lejiiu. midön alatta . zürkés 
fehér ~zínhen mi>g eg' elhalt réteg mutatkozik, majd e:1. is kezd le~álui. lÍgy. hogy a. miitet után 4 5 
nap mulva :lt-of t mar ellitünik a sarjadió s1.övet. Ha kóros rés1.ek marad lak vissza, azt a ~a1jadzó szövet 
kuzt ki.illó. tömiitf Pbh összeáföisú göhükröl föl lehet i~merni, midőn ezen helyek ismételten megégettet
nek. A „;uja1lzas rcndc!'Pll igen élénk, öl ueha lúlságos. kiv<iló példa erre azon bet<•g. kinrk fényképét 
llf'mntattaru. 1tku li<Ít'<>m<:zor tiirténl. egelés :szept. 30-án, okt. 9-i~n é~ 20-án. midőn okt. 2ö-;iu elhocsát
ta.tott. a :-t>hfelülel mindenütt ,ióindulattí. :-;atjacliást mutatott Ezen beteg a mt1lt tanú vegéu, mrnt járó 
b~teg jelentkezett. s míh1, kinél az ;ilképlct rouc~olá n miatt az. ajkak legnagyobb ré~ze hiáuvzott, s 
kine1 ruütrrt után P hi:íu~· még fcltünöhh •olt. olr menn~ iségíi köt ·zövet-szaporulat lépett föl. hogy a 
szájnyílrb mrír lcisPhh a reude. uél. s ha ez toníhh is így halad. félni lehet. hogy s1.1ijréss1.iikület fog beál
lani. e miatt hetP•" nta ·íthtolt. hogy a tonilihi észlele:; végett tühh ízben IDutassa lw magiit. nnvel vége 
levén a tauérnek. a k6roclara fölvehető nem Yolt. Az á.llalatti miríg_yek valamh·el ki ·ehhc!k, mint voltak 
nnitét előtt. A mi11t látni. a nik PlterjctlésPnek ily előrehaladt szakiiban i. elérhetjük a füermocauterrel azt. 
hogy ho:i'lzahli iJön krre--ztiil spm mutatkozik kiújnhís. föjelentöségétazonhau az 1 szkCiznrk ily á1képletek
ne1 abhan tnl:íljnk. hogT a heteg általa legaláhh cg.' idöre megszabadul eg~ ~zete>sö eves fcliilettöl, mely 
különüse11 11~ an·011. a szá.1 kilrii1. annak cteleL levegöiét fertőzteti, s környezetén• elviselhetlPnné teszi. 

Az említPtlPkt n kfriil alkalmaza ·ha.n rnlt kurocláukon a thermocauter másocllagosau. mint hefe
j zij rnütét. millön a1. rilképlt>t fótömege. nz e~clek zerrnt kessel, M iisonneuve-kacscsal, mg~ éles kauál
Ial lávolíttalott el. s az t>~etli a mé!!; ~ya1nísuak mutatkozo rés:wk elroncsohisára vétetett igenybc. Így a 
ruéh hUvc•lye' ré,..z1~11ek níkj:inál. hol a csonkíbis mar nelll rnll vegezhető. a dag fötömege. éles kanállal 
ka.partatott ki. s még gya111ís ré:-;zek 1~gettettck meg. :1 lefolyás ekkori • a nn1tét napján. az e::.t\"éli kis 
hőemelkP.1lé;.;t (38° '.) kiY1~v~. tPljes 1.1ztalan; két pqeföeu a ki es nagv ·zeml'remajkakra kite1jedö fel
há rurákn:íl. hol az 1ílképlet l'lölih :\Iaisnnue,·He-ft~le kacsc:-;al hivolíttatott el. ha onlóan a kac:-.csali elöle
ges eltávolíti::.: ut:íu hasfali sar<'omáuál. továhbá nyelvriíkn~n. késsel 'aló eltavolítás utan a johb oldali 
fiil alatti t:íj teuyt: ru~ i felh;ímrálrjánál. rueh m:ír a fii !kagylóra is átterjedt. Haszmilluk a1. eszközt augio
ma cavPrnc"•um. ün·gc;; Pdéll) dag kiújula~a esC\téheu i:-., itten az :-1 hóuapoc:; csecscnu)nt'l az orr johb olda
hin fekYÖ mogynró1n i 1lag- Pltcivolítasa akkép liirtént, hogy auuap nlapján, clc m:ír az ép i>zövcf bP.n vet.elve' 
f, carlshaa1li tii si\imtolt ~íi , s ezek al;í vezetett se)ypmfonal megswrítása által a vérzésnek ele.lc volt 
v1·ve. mn!>tan a dagaunt CoopP.rollóval kimet~zdett, erre a lük köriil ovalis és n ·oh·as menetekben selyem
fonal n~zetlPtetl. mi által a seh egy~ ít.tetett. \ tíik elt:ívohtasakor a seb kinepeu az egycsiilés nem tör
tént meg . .síit annak al11p,i:í11 itt-ott kéke ·vörös szmnel egyes gya.uús álképleti részek lálsiotlak, ennek 
elroncsolására :-;zintéu a höegeto "fétetett igl~nyht>. Az égetes utan a ki betegnel ·emnu reac:tio ~em mutat
ku:lott. a pörk le>:.O.isn után a g,íógvnlá:- elég gyorsan hekö' etkezett. Különösen jól alkalmazható az 
ezen célra kiv:ílasztott hegyesvégü egetö il) enkor. midőn egye apró kiemelkedések, elszórt göbök 
szétroncsolanclók. midőn föl kell vPnnünk. hogy a. hatás ncmc"'ak közvetlen az égető altal érintett re zekre 
terjed ki. hanem a kisngarzott hii a t:írolahh 1>s13, s lal,in csekl;lychh ellemíllástí :ílképleti reszceskeK:et is 
m~g:.em ruisí ti. 

Kitüuik nz l'ltuoudottakbol. hogr az eszköz kiv;ilóau célszeríi az an·on elő10,·ö olv ;ílképletekuél. 
hol a kt-ssPI ,·,tló kiirlá~ miír nem >rgl'thetö. Ps így auunk aion nag_v Plönye, hogy utana képlö mütét 
vegezte:;isék. szinfi~u elel'ik. ,·ag,· ha "égezhl'tÖ i' a kés:·wlt kiirl;is, de a heh·i V"Íszouyok miutt nem alkal
mazh·ttó a keplö miif 1>t. 

Elrisegíli az Pszkiiz h.1-.znalat:iL annak kön11ye11 kezelhctö volta, melylnl a tiizes ms a vele j:író 
nagy e1iikcszület, m"g a mag.1salih hófok riividehb idPig valo fen tar á ·a miatt ll<'m is jöhcL s1óha. <le nem 
vnsenvezh~t \"ele a villamr:tetö sem: a thcrmol'autern•l is el lehel érni ;1 plntinníg maga~ hú fokát, egész a 
foher izza,ig: céh.zrníe11 hehelyezett elkiiliinítiik által. llllrg szük téren is meg lehet oltalmazm a hö beha
tásától a szomszécl l'l'sZPket : mellette -:zól olcsÓ,<tga. míg az elöbbit csak intezetek, na1r~·obb kórházak 
szerezhetfok 111eg. todhh:í n •illaml'teto m•hrz1 u <.;zállttható, összeállítása ho~szú idót vesz iaen,·be. s 
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néha minden kimutatható ok nélkül fölmondja a :-iolgal.ttnt. 
Kórodáukou a t.bermocautn az utóhhi ket tauév alatt lü a kórodáu fekvö é, ü járó helegne1, 

ö<Jazesen 2~ esetben véh'!tett igeuYhP. 
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A hideg pincék kérdéséhez. 
TR.\.J \~onr::; J\ r.osrox !JYóg.rszeré ·úöl i arkadon. 

4i ta1ánosan haha vau, lwg,· mily nag~r áldá· é~ jotdPmény valamP.ly vidéken, a gaz<la~áglian t~p 
1íuy, mint az ipar- é kere kedPlemhen. a jó és természetes hilleg pince; ellenhen milJ nagy calamihi 
némely vidéken épen ennek ellenkezö.1e: a rosz é mP.leg pince, ngyanc ak eme fogla1ko7.ási iígakhan; 
dc ma1T:íban a háztarb~han és grnITTSZercszethen is. 

0 J• ~·· 

De az c ak ré zben i mcrl'ie • hogy a magyar alföldön a lalajv1 ·zonyok miatt melv pincét ásni 
é~ építeni nem lehet ; különüsen pedig az.ért nem. mert csaknem minden tarn z. zal a:rokha a talajvi.G 
nokott fdfakadni. a miért is pincéwk a nyari hónapokban rendkívül melegek: 13-20° H. fokig V"álta
ko1.ik hömt-r~ékük; s íg) sem sör, .·em bor. ~em egyéb c>rjedcsre hajlandó folyadékok eltartcis<íra, annál 
kevesbé 8ajt készíté ére uem alkalma ak. sőt még a gyógyszertári pincék igém einek i" csak fo1ctte nagy 
gondozá mPllett felelhetnek meg. 

~' így ;ítahínos nagy énlr•k, <l hol ninc ·enek, a jó s:.drnz és hü-: plllcékre \"aló törehe ·. 
A ~ Termé zettu<lom ín,\ i I iizlöny · mult 187 '."I -ik évi no,·ember havi Jiizetéhen föhetette a k·~r<lést, 

s igen e}mi>-;en \olt lcirva. kh-álulag pedig - ama híre:. «titok kész1tésere oly igen alkalmas ro11ueforti 
reu<llciviil birleg pincékn1'k termé„zetlani tüne111enyei okozatu1. melyeknel fogva azoknak hömérséklt,tök 
minden idóben jó\"al alantahh á.lauak a környék közép hömé1„ekleté11e1, - úgr. hogy néha -1-:')0 H. 
höfokrn i~ alá~zállanak a zeru:; fölött : a mely alanti hömér~e1ruél miudennem 1 erjedés megg<ítoltatik, s 

a melynél az éle:ztö - mel.' tnchale,•öleg nem más, mint gomba s így a P euicillium glaucum i„ igen 
gyorsan fejlödik, s in<lítoja a Ca ·ein ~italakulásának (sajtta), C'gy oly zsiro a11yaggá, melynek ít.c ep ol.r 
kellemes, mint a mil5 száraz és ízctleu volt maga a Casein. Yauuak azonban Roquefort.ban 10-1 :! H. 
fok között ingadozó. ügyne,·ezett korc" piucek i. 1 de a melyekben készült sajtok l~orántsem ol.v kere„c>t
tek, s 11cm oly \kerültek é~ értékesek, mint a I-ma roqueforti híres sajtok, s a mefr pincék iukábh csak 
bor eltartására alkalmasak. míg a Penicillium fejlödé ·ere már nem, s így ezek nem is hou;ák létre a 
kivánl. átalakulását a Ca einnek ol · mértékben, mint az a hideg pincékben gyor„an történik, melyeknek 
höfokuk 6- 0 R. 

• Azon elönyökkel :szemben, melyek a termé. zete' hideg pincék ha málata által. tehát a gazda
ság-, ipar-. kere ·kedelem- háztartásra. de kiválóan a ör. bor, és sajt-iparra háramlanak. okvetlenül ai a 
k•'rdé - merül fel: nem lehetne-e e pincék alkalmazását átaláno ítani? E célból igyekeznünk kell eljutni 
azon okok i meretéhez, melyek az ilyen hőmérséklet-csökkenést befolyásolják. mint az a rnquefort1 hideg 
pincékben é zleltetett; s ha azul m lehekégcs. utánozni igycke1.zük azt, a mit a termé zet oly nagr tö
kélyre vitt: ama meslerst·ges pin<"ckct, mel.'·ek a termé zctes pÍlH'l~ clö11.\ eivel bírhatnak.· 

Föl vettetett tehát a jelzett 1eirá ·han a kérdé , ha vajjon mester éges títon nem volmínk-P képe
sek a. mi meleg. ro z pincéinket is 6 8, ''agy legalábh csak 10 12° R. höfokra is lehüten1, a rnf'I~ 

höfoknál azt m gazdasági-, ipar-. kereskedelmi-. háztartási- s gyógyszerC'lé i, s egyéb folyade1winku.t n 
további erjedéstöl, s így az elromlástól megóvni lehetne? tutlv;ín, hogy a. cukor, a must- vagy borl1an é.~ a 
malátában 8-10° R. hőfoknál (··ak1" szesze· erjtd1~. bPn van, míg 20-:!;)0 fokn<il mindt·n cukor már 
tejsavvá, 30 foknál pedig epen ecet avvá alakul át: és így a nyári h1í11apok alatt nem csoda. ha az alföldi 
meleg pmcéin.kben boraink s egyéb fol.rade1rnink megu) ulo ·oclnak. megN·etesedm·k. elromlanak. ' Pl m·rn 
tarthatók. 

A j elzett leirá ·b<.il, a midőn tnclomást ve~zitnk arról, h11g_' a h1re~ roqlwforti 1 ermészete::. hidC'g
pincék egy oly hegytömeg aljába vannak vájva, melynek a fe1s:lÍuig erö nyíhtsai. ' harlang„1.eni üregt>Í 
míntegv kéményei vau11ak, magától a termés.tettöl alkot\ a1 a meh pmcék ezeu nyílá okkal s a hegy 
oldalába vágott csatornák közvetíté ével ö szefüggéshe hozatváu. :::. a kiibó levegÖ>el ·rnlo közlekedcf( 
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íg} helyre<ilhllatváu: ,1 lég~ ere olr gyor. au halad w· iire•1'en s piue :ken. é oly léghuz:unot idéi t>li1, a 
mely még a:1. ütj:iban talált, s á~ zi, argó talaj- vng) forrá ·viz részbeni ~lpárolgiis:it i felette elÖ8l·gtti, 
rui éíltal a lég melege elvonatváu, ez 1s hömérsékl„t-c. ökkcné ·t hoz léfre; de nemcsak, La nem s1.11k llj ila
sokon Í;, halad kere~ziiil a léghnzam, · ez által légn) omá · i · tcímacl, minek folytán annál nag) obb erc)vcl 
tódul a sürílctt hideg leg le a pincékbe, a hol i:- Ptrnek gyors ·zétterje1lé~1·' el a ~ürített le' egö ismét tete
me höménéklet c"ökkcue„t idéz elö, a mely tény mr.gegyez n phy ikáuak azon t :t„Jl:vcl. mcl ierint a 
iirítetL é · 'i1.güzükkrl lelíletl levegö, ha valanH·l~ nyllá on nagy erúH·l kitóclul, a m1~·ira lt>hul. hogy viz

gözc megfagy. Ezek tudatában me1bín t:nnacl fel a dgy, eme tényezők ruc-..ler,;égt'~ nto . .i ntánziÍ:-;fra. 
C:ccn tcrmtbzct tani tén ezök rö' iden egybt>f•)glah a te hál minda1.ok, a 1uelyck a , Term. tncl. 

KözJijn~ - idézett cikkében ,a hiclf'g pincék--röl lcirvtik. t~!' azon okok. n mel~1·k a hi1leg pit cék lehiil 'sét 
befoly:isolják, és a melyek alapj:ín aztán ..,zrrt.Ö knvelkezteté-:eit. s a mestcrségt>-.. nt:íuziísr.t vn.lú vélemé
nyét ek"épeu rn11ju le-.. hozza juvaslatb.1: C;,nptin a kivitel mótlozatát hagp·au fnl fUrkc,zct ~ k11tabí · 
Lírgyául : 

, E hl'lyen alrn.ratlauul is egy másik tiint•mény kcrdé:-;P t.irul min<lazok el~. kik g01Hlolkoztak 
m<Ír a felett. hogy 111i !iirténik a le>egővel kéményeinkhcn, ha. .1 tfür.hdyen vagy k;ilyl11íkbm1 Lfü.Pliink. 
:\!int eléggé ismerete. , a 1l"vegö fölemelkedik a kéményrkl>l n, mert a tlizt'lésncl fejlödü hös1;g :dtal kiter
je ·ztet vén. kiinn) clJh lesz. mint a 1..-ül ·ö légos1,lop, ..... Í~D a1. ntóbhi nyomása tarn1..tsra k1!sáeti a kém n.r 
levegöjét, még i•cdig annál u.1g) ohh crövel é: g) nr~asággal, mine1 nag) obh a b1iruersékll'l, ml'lyet n ttlt.c
lésuél kifejtnuk, é-.. miuél m„ga~al1l1 a k1~mé11~. r.:6'1. 1.ornl, a billeg pincek fordított kémén_yek, melyek
ben a lf•,·egö al:í ·z:ill. a helyett. l'ogy emelkednek. · 

,Ha imir egy~:t.er i mercte~ e tünemény magyarázata, uiucs könuyehh. mint az;t az adott föltétr.
lek :)Zerinl nt:hwzni. 8 céll ol el<'gsege .. ha valamely dombnak alj:íba bizonyo mélységre pincét 'áj mk. 
azt cél ierürn alkulmazolt csö-vek egít:ég1fvel, melyek n <lomb tett;jér <' 1~rnek, ii :-.Zl·kötteté,hC' hoz1. 1k a. 

kühö levegúvel, ' aznhíu hc 1 ej e Le vizet szív:írogtatunk. Azon e„etheu, ha az illetli vi1lékcu nem falait tt
ntn.. egy tckiutélyc.sehb talajkiemelke<lé.s1 mclyc11 elég mat1'él e ·övezctéket lehehH' alkalmazni. nkkor olyan 
kt~m~uyekeL kell 1•11H'l11i, miut oh asztókemenc:éinkeu „zok:ís: ezekben biznuyo mP11l1) ist.!g11 vizet <·:-;1·11eg
tet\iuk finom .sugarnkhan, n 'iz elp~írnlugníu. liiimérséklt:l csöl:kenl'<:t von mag.1 ulán. és hideg lf.gh111,a
mot idéz e1ö. me1 n. kéményuyel közlekL déshen álló pinc<~khc tudul. • 

::\linthog) pedig épen mi altoldiek lnruuk a meltg pinc;~1. minden c.tlamita aival, PZC'll fo tos 
kérdé::- !elette ér<l1•kelt. megragadtn fig rlnH•met, élénken foglalkoztam \'ele, : a tavas1. elkürctkeze eig 
- a millÖn a1. építkezé:-; 1mír foganato 1tható lett - gondolkoztam a ki>itl'li 111ó1lo:t.atokon. : (' prohfoma. 
gyukorlati megoldá'lán: ha ~ujjon e .1kngynn e-.zl,ÜJ.ülhctnök-e alföldi mc>leg piuct~inkuek is lchfüését 
me. ter l-ge en ! ? J~ ... ki érletcim után szerzővel én is J,;Hrau merem ;íllítaui, hogy l1izonyo fokig igen. 
Tervemet .a kivit Pire ulive, ,>_· a !';zeuo >elemén)· e~ ajáulalcíhoz képe. t küvetkl'zöképcn haj tottnm Vlgrc : 

Epen oly ..,zereuC'se hel)'zetben Yagyok e bfrgyat illetölrg. hogy háiam egyik kéményének alap
zata, ~pen pincén lg) ik sark;h'. l e ik ö.· ze .. i:zt kihontváu, é · az iin·get a. kémény alapzabíhan - 111i11t
egy barlangot - .1 piucéhe \ ágott eg) nyil íssal \isszc>külteté hc akkent hozv:in, hogy ahl1a n hütö J,é zii
léket hehelyczhettem. ~ az iireg fcJ..ö részét pléh leml•zhe illesztett, ~ kalappal elhi'lott tuhn..,„ul lát hat
tarn el. nehogy a kémL;ll\ hűl hulló korom a vinc.zeték és hiitő ké„zi.ilékcL hcs:t.!'?1111-' f':tie 

A hiilö pinc<' részei ezek, .. ekképeu értclmezhctök : 
1. Fent a föld„1.mku 1.tboratoriumomban r.gy dzmedente, a melyet lr>JHÍrhí ké..,ziill-kem l11itö 

cinkkádja pótol. 
~. Egy ro.;;félyos tölc érrel ellátott. -ri:tH·1. ·tö cink e~ö a t:ilajlia iil) t ztw,' a l1arln11g:.zcrii iire•t

be levezeh'e. 
a. Egy terjedelme-: cink · 1ílcáha, melynek m11ga.s.1hl1 h:lt u fala két v:íluc~k<ival " szájac-.. ·sal 

van dlátrn, "zen foliil a tál\!n hö térfog.Lt:it egy 'it.ir.ínyo an liele helyezhető, ' a láhakon álló roste1y 
tölti ki, a melyre a hajc:iivc-..:ég elöhozására a bilca fcuekérc érö gyapot züvettlarahok varrnak terítve. · 
a melyekre a ..;zájacsákb61 vékony sugarakban a Yiz omlik lt>. meggyülvén • failcáhan n fele leges víz. a 
tálcának alac 'ouyabh mell ö részén vágott ungy ·1.ájac~nn ömlik. 



L g~y a fiiltl színe afot l ll11tt u pirn•élwn 1illtJ nagy l't>. r•rvoir-k:idlm. 
5 .• \. föunl'lili említt•tt kiirt.ti „ v:íslt•t1ic1.1 a mely a kormot t'ogjn 1'11!, :;i rólu „lb!\Olíllmf 1; (';.{Y 

nyila-.on n lnbor.1lori11u1 fnli~j1íu . 

6. Mn·r 1 n ké111t•m· !iibh ~i-.z11011tiu~ít olt ltiilwlwk fiish l'ZCI :kl'iv~l lcv••11 1·ll:íl va, u tiizelé~"I. c:'lak-o w • 

nem fnldnnosc:áu·a -.ziindnt!lkilli lé•0'1' l'l't~I idéz 1•lö. 
• 0 

Miill'k fol) t im az Íg) f1•l1lllílol t. ' foly.1111ntha hozott 1•gé~z ZPrkP1.„(n„k Prf!rl111én.}1~t rniut t 

.'1'.-.rm. tnd. T\iizliln) - tllczl•lt l'ikk1• 1\ltnl fl'ltelt kérM,énck . .., t'Plllllmgyolf k11L.1l :Í..;1111k gyukorlnli 111egol-
1l1í-.nt nlfiH1liinkli11, a hol .l hlaj' j,zo n,) ok j, kP<l H·1.üt le111•k n1. ily kiscrl"ttct ·!Pkrc, m;~gi \J ,:gg1: ik 1 rii ll-
11C'k uyih-111ífrn. a ki1,t'fkt•zökhe foglnllrnlom li'sw: 

a) A léghnzalll a kénll~11ylw11 1 f1ik •p a dz~ul\ úogtata fol) amu al11tt oly l 1 lénk oly uagy, 111 gy 
nz n harlaug-..'cb1 iirt•ghen a g)'Pl't) n 1.íun·j:it elf11jjn. „:„ a }'it1•'t• fe),j; m1•IP«elili l égrét e~(.t lWun.d ki- é 
f,.J, lí,·ja. , a pinctqH'll folytonosan :illauclt) hüvii~ l1~gm ' l'<:cklct1•t l11rl f'l•n11. 

h) _\. ré-..zl11mi viz<'lprirolg.ís a?. crú:- légh11zaml1nn ' nkng)tlll ltö1111:r„.~kc-.ükk ·nt'~t ho1. létr •, 
llll'I f n. legforróhb : ~11-~;,u ll. 1Íl'll.' ~khnn, \',1gy ::\0- ~fi 0 H. a n:tpl'é11 't! lli 11yúri napok :tlaf t i , a mi<lú11 a 
'izreZt>ték «oudo,:rn ' Prély11 -i1•n folynm 1tlm hozutntt, a pi111' l' fill u11l'í höm.Sr ·:ki: 1·z •11 forró uap(l k 
(l lH~:írn ... cm <'melk e.det f, 'nlnmi11f a ziYnt. rok nt:íu lolnill kiil~ö l~g i. alig iil'f ulyií ·olt L a1.l, hanem a la'la ~i 

pineei höm ·r éklrttül k •z1lve .u111uk 11ommli:-. l: nlln111l1í h<ifok11 mi11tl i~ rn1•gnmrntlt 1 :! - 13° IL hi'>tokon, 
holott mii-= éveklien igt•ll g) nkrnu mt• •{\tÖ1h•1..1 é.:-zlc ltetdt nzon njuo kiir iluu.•ny hogy n J 0 15° H. fukú 
kiil"ö lég ..:oklml hü-.1>hh az nlfölcli }'Íncék 1 ~, ~0° I:. fokú lióml•r:-;l~k ~ucl: n mi ezen lnitti ké zillc'k e. 
k •ménybe ' "Zi>WU lég1írum ót.u sohn em tapa-.ztnUatott. 

c) Ila firr) •l(•mhe' ,z ziiJ, nuír mo t, hog) n k-úh'izt\k höm~r-..ékl? i" - 10° H. höfoku: hn tigye
l1•mlie 'P · -.zlik azt, hog) n mfí ... pim·l'klJe11 1 a hol jo léghuz im l: viz ·lpárolgn nincs, nzokban a kiil <i 
lén-1 -.zlop hömú· ék1:h.-•z kép·. 1 n hómt>r ék 1:., ~1 H. hót okon ingndoúk, "' unp<mtn v iI tnkozik: d111 lin 
fü~,elcmlie Ví",zgzlik azt i, )1(1gr mc•r azon pinc1~klll\k hc)mcr ... (~kl' i 1 ;-11° B. hc>íoku, n mel) •k köz,eL

lenül jégwrmekkel l,özlckl'dl:,hen rnuuak, vé~r<' hn fi~\el"mlll' \"C z 1.iik nzl, ho~D Ercl •l) hen l-pcn e 
11 ·1ír fol ·tán tett ntamh:rn, nz ot ln ni pinl'l'k hümér-.ekét j, 1 ~ - 16° lL fnl,on talúllam: 1í~ akkor nz ily 
lé~hnz:unmnl s \'iz,zin\ro«tatá al Pll1it tt mo ... t "r„égr.-.en híilött alföhli pi111•„t,, lm allnutl•íau é„ JolyLono
,an 1 ~- 18° H. hiHokon f1•11t.ll'l 1tlmtnnk: akkor ezek ) .. rnlribl1 .1 hor- "' uuí kerc„kedolmi. g 1z la"l1ígi 6;;i 
iparcélokrn1 val:unint n ''5 6!ry zcrelé ht•z tndnzó ciki 1• é fi ly ulékC1k jő „ttart,i .Í1".l m~zve nlkalm11„akktí 
tctPttl'k: é:- az ily pi11ct•k me ... er„(~ ' ' lehüt :,e ama célokra m.ir un!!y Pl15U) .{.,. nagy \ivmány 111. ni föl
dön! ~Iert c.;aki-. ke\' • menni c"'Ü 1· ~rr Le-.zerzé,r. .„ 1'6 1>lh"b(•zese n 1>i111 ckben 7.ük l'•"eltRtik mé•„ 

- '-1 0 • J ~ 0 

ahhoz, hogy ezen höfol,ról n pint" hömtff ·"k · ti- 10° H. hófokr 1 le„zállíf fo -.&, az lZ: n ~ür eltnruí-
tirn. nvngy !'njt k.? zítheté l'r • i nlk 1lmn .... í t.<t,l' • .;ck. 

A fonti .t pontbau rajzolt rred u~uyek kon„tatfíl i nl1ól tSn i ... nzou kön·tkt·ltetést von m le, mi
zerinl a bemutatott hütó -.zPrk 0 zt·tfel ... mótl ... z rrel C'lt:rt 12-13° lt iolm hömér-.éklet vülékiinköu jJ•r 

uélkiil lejehlJ már umn hüthntó. mert nz ·11 h1j111c1·:;ék11t.'k biz1111y:irn mngánnk a körn) ~ földtnlnjáuak 
aját uyríri hőmcr (.kélll·k k~ll lcm1i: n mely. 1íg) lnt ... zik, kili·rj ·d kuriilbl'ltil H qncfortra épen ú•r), miut 
I~nl ély- ,:„ a mi mngyar nllöldUukr~ i '.? 

A t.ov:íhhi é~zh,11~„c~k. ki ·rl1·tek é' t.apu,ztalntok e fouto LÚI'~) k<.iriil miud1•11e„etre kh·1i11nto~uk, 

:.; ruprrér lPmlik a kut dnst, lÍ•'\'-.zinf é11 az rilt.alam alkalmawtt szc!'kt-z t ndalríni tökJletc híté't: n mely 
~ ~ . 

ionto kénlé,t a ,„on1lolkozni , zr•retiik méltó fi'rn:lmt'be n1':ínlnui m•r\•ok hntor. En a uvilvtí110,an fi>h e-=> o.,, • J • 

tP.tt k 'rdéc:re kí. érletet f Pttem. t ·gycn má, i-.. t.>' vl-gr" ~ 2yónöu .l johh é n sikcriiltebh i'rctlméuy !& 
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A e. öves villa1nszeclök 11incolatáról. 
DR .. J EDJ.TJ\ ÁNYOS n \ ug. cg etemi tanártól. 

Mielőtt a csöve villamszedökböl alkotott 1áncolatnll szólanék, nem lesz felesleges némi ismer
teté t a csöves 'illam. zedökról előre bocsa tani uhnclen keszüleket, mely azon "aJát ággal bír, hogy a 
valamely villaw~1·p <illa) élJresztett villamo 'sagot jelcnte'kény mennyi égbeu összl's:t.eclje, ;iltaláno an 
villamszedö névvel lehet jelölui : e ~zerint a kül'Öll~•~ges leydeni palack i · vil1am. zeclönek >olua mond
ható: én azonban v i 11 a m "''le dö név alatt csak olyféle ké ·úiléket akarok ,~rteni, uu~lr ámbátor a 
villamo ·~rngot ös~ze zed6 képes 'egre nezH a leytlt!ni pala(·kkal közös saját ·ágli. attól azonban ·zerkezete 
s kiilsö alakjaual fo•rva különbözö A küluubözet cgyn!~zt ahban :ill: hogy az allalam \-lllamszedönek ne
vezett készülékben palack helyett ii vegcsöYek va11nak alkalmazrn, minek iolyhfo a1. .;zoro::;abb meg
külöu höáeté n~gett e öv e , v 1 11 a m Q z e <le) 11 e k mondható: má ns:d, hogy a leyileui palack fö)ijtt 

jelentekeny elöuyökkel bír. 
A l' SÖn~s ,·illnmszedö köYetkezöképeu hozatott lélre: sz:ímo ·, 10-12 millimeternyi :íbnérüjii 

üvegcsök, a miuük a közönséges legsu lym~rijk kl;Sz1tésere ~zoktak használtatni, egyenlő bossztíságra. 
metsne, s egyik végeu heforra ztva. 3Cl centimeter magasságra finom va reszelekkel megtültettek, ctzután 
kübö felületiikön ugyanoly maga •s:ígra únlevéllel hi>horítva. helüregük kivezetö rezhuzallul ellátva. 
egyeukéut ki.; leydeui palackokk<í alakíttattak <it : míg végre egytittmaraclás vegett egy hengeralalní 
üvegedénybe állítrn, kiveLetö rézhuzalaiknál fogva ei;D ma-; közt közlekedé::.be hozva, egy o~ szetett. s a 
közönséges villa.mteleppel lrn ... onló zerke1.ctü kés1.ülekke - csüle:s 'tillam-.zedövt! - t•gyesíttettek . .Az 
igy keletkezett villamqze<lót magában foglaló üYcgheuger edénynek mindegyik végére sárgaréz lemez
höl készült. cs kellü melyeclé~sel ellátott göU1h. ragy a helyett hengeralahlÍ tok tolatott, és e11yik a c~ö\'ek 
beliiregeüöl kivezetett rézhuzalokkal, másik petlig tL heugeridomlÍ iivt>geclényuek :itfurt fonekJu keresztül 
menö, és az ü,·egl·sörek ónbontékai köze hatolt féruhuzallal hoiatott ériutkezé be ~fagútól érthetö, hogy 
a villamo~ ·iignak a villam zedöben minel b1ztosb PgyüUtarthatása n:gett nz iivegc~övek cínlcvéllel be uem 
borított felületc•iknek, s az üvege öveket tart.almazo üveghenger-edénynek a.lcob olhau oldott :-chellakkal 
kellett bevonat uiok. 

A csöve~ villamszeclönek leydeni palack fölötti elöuyPkéu l felemlíthetni : 1 Hogy o. leycleni 
palack villamfogható ·;iga több ·zör kisehh, mint az egyenlö átmerójü c:'!Ü'tes villamszt•<löé .• \ \'illamfog
hatóság ugyanis az egyiknél, ugy mint a masiknál. a többi befoly:isos körülmények egyenlö. ége mellett. 
c:sak az ónleve1lel beborított felület uag) sagától függ. azt pedig a leydeni palacknál, csak a palack oldal
falának es fenéklapj;inak óuborítéka. az eg,venlö ;ltméröjü c. öYe yilJaw.'zeuc)nél pedig a tömör csomagot 
képző e övek kiil~ö fcliiletenek ö Rzes onboríteka. te"zi, mely az elöbbit nnuál nagyobb mérvben túlha
ladja. minél nagyobb a csÖ'ves villam<:izedönek, s minél ki ehb a villam"zedö egye e ·övt>inek 1Hméröje· 
lgy peldául egy ~<) l'qőbi)} :Llló Yillam.szedön ek ónnal borított fo;!'ies leHilete megmeré" útj<in 4 77" D 
cPntimeternyiuek tahiltatott, a Yele eg) enlö ;itmerÖJÜ és nngy ·ág1í küzon ege.· ley<leui pulack tinnal hurí
tott kiil~ö felülete pechg e a.k lOr> r 1 centimeterny1 Hlln; mivel · i. 77 : lO:l:> == ·1·5í, 11) ilváuvnló. hogy 
felhozott esetben n e 'Öves villam'lzedönek onnal borított. feltilclt•, · euuélfogm \'illnmfoghatósága is 

4·57- zer akkora, mint az <'g) C'tilö ungyságti közöuséges ]Py<leui palacké. Ha u l~)<l<'11i pnlnl·kkal ös:-1e
hasonlított c·siiv1•q villamszedö kel 'Zer kisehb atuwrí)jii csökböl allanu, akkor abban nem ~H. hnneru kö
rülbelül .t 7 ~9 - l lti cső fogua. lenni. mclyck1wk óuunl bontott ö,. zes feliiletl•. s így vill:unfoghah>
~ága iis 9·1-„zcr akkora leuuc, mint az egycnlö :ltmérö,i1i lev<leni palacke; mert midöu a 'illnm~zedöhen 
a. csövek .;1áma ~9 helyf•tl uégyszer tiihbre emeltetik, de eg,~szer..;wiml mindeq~ tk t"•ih1ck .íhnéröje .... 
enuc1fog"a feliiletc is felényire lc:-z:illíttatik, akkor annak az onutLl borított felnlcte 11wgn~·eretik, hn a 
29 csöl1öl ~mó vill1rn\'izP1löw~k JlH'gm~rt 4 77 ° ._] centi111l1f emy1 feliilc·te négygyel s1urnztatil, t•s kettöYel 
f'lo~1tatik, les:t.: !778 „ „. - 255G: lOJ.j = 9·1; miből kitn11ik az nllít;i.:i alapos"aga. 

:! .Megtörténik olykor, ho<7 y a leycleui p11lnckl1nu, rngy t 'IOVPS >illumszeuöbcu bizonyo, feszült-
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"L:~i fokon hil Üssl.cgytijtl>tt 'il lamusQ:í:g .i. lt•y<lcn i pnln.ckfala.l, vagy :i. hasi. uált „·illn tn :;l.edü valami h ik 
csövéuek ohlnhít esetlC'g :lt\Hi. Ily est>{ nt:iu a.:1. 1íttiirl fa.ln IPydt>ni pnln1 k lPljPscn hasonv<•hct.Jenné lr~z, "1 

l1n111arj1ihnn 11ehezeu vngy épcu nem pololltalo; u. l'sün·~ vil1n111szl1 tlö ello11hc11. mivel abbau c-.ak "K} csö 
iittt•tik :it, annak eltnvoliliísn. ntnu u•1 \ 111i11L nzelött hn '1.1i:ílhaló. 

:J. A l'"'Ö\e-.: \illu.msll'llö Plc'.íuyciil lckiutltcLü a:t is, hogr !ui. rnlamely jelentékeny bígulahí. i; a 
h1>letillítnllllú 1.;-.:üvek únlwntek:írnl cgyPulií magnssiigü tireshcugi·r idomn :illv:iuy Un·ge ki le) deui pala1·
lwkkli nlakílott ii\'cgt•sth•t>kkcl m~gtöltel n1>k, létrejönne egy cs ii v l' .' v i 11 a m te 1„ p. 111ely a lr·g
C'gyszeriihh -.zerk~zete melll'tt lehetöleg ..;:.dik térbe siorítvu, sokkal-ki:„bb lu·lyc>t foglal 1•l, miut a Vt•lt! 

eg\ l'UlÖ villamtoghatúsá0•TlÍ, lle lcv<lcui 11111.u·kukból állú közünst!0u·cs villamlele11. Jlvl'éle, l'"}' lll'"\.'t!U ll~'TV-
„ - .,... J 0 Oet Ow 

"'t.Ö«mctt·rnyi kere~ztmebzetü c ... iiws ,·illaml1•lt>p ol.rnu cscivekhül. a minük u. lwmul.ltott villams1.c<liih(!z 

\'t'tt•tfek. tartalmazna -!~lll dn.r.lliot, mu~uhan, s mivel P'l.Cll csüvckuel 1 darnhuak úule\'cllcl borÍt(ltt kiil ü 
f11 li.ilete 1:1G"i 1 ceutiuwh•rnyi. n · 1~30 1larnh ibs;r.c· fcliilett> lu11. l5ti•i X l:JIJ-= li711;1"1 [l cm .• mely 
eg)·c11W a 11i cm. 1itinéröjü és .J2 cm. mnu'll~Nigrn ónlevéllel hnrított, i.-, llarab ll•yueui palacklH.íl álló, 1fs 

j1•lentékeuy tért dfoglul1í közön égcs villautlPlepnek 1folevéllel bol'ÍtutL folnlelévd. Ha .J:1u e öbül alko
tott c ... iive~ ,·illaml1•lep annyival lto" wbh ihcgcsüvekbc'.H ;íllítlntuék iiss7.P, hogy kUlfdülctiikuek óu1Pv1Il 
lirJrÍlt•ka ~W centimeh•r hdyett 1 m tPrnyi mn.ga„s:ígü volna, akkor u 1!10 csc'iHt>k villamfolfogó felülete 

tcun' 17~ till t.J ccutillleterl, és tL moudott mhctü l1>ydP11i palackoklu51 nuír ucw lZI, hanem 111~ da.rab

unk úule \·1:llPl borított t'>liileh!vel lenne t•lryl•ulJ a uélkUI. ho•rr ter1·1~db-1é•Tl! felnncutc-. ir:íu,·bau lc·u·kev1!"'bé 
0 o.... . 0 „ 0 

ung, obiiíttutuek. 

:\liut:iu a e öve..; \•illum-.zl•Jlikut•k ezennel fellw1.ott. elü11y1:vcl. m1ír a hutrnua ' évtized közepe 
híj:in milllleukép Ul~!!g)üzö1ltcu1, azoknnk mehrismcrtct1•s~ 'égett az 1 ti7-hcn ltima..;zurnb.tton tartott 
.X 11-dik nagy!!y\ilé ... uuk iermé-<1.ettlhlouui11yi o:-ztruy1iba11 _e ·öv e • ,. i 11n111: z e J ,j Jc dm alatt 1~rtP

k"z•• ... t tartottam 1
). melybl•n cgytíttal kiviínato uak uyih-:íufüim a é"Ö\e villam ·:1.e<lökuek alkalwaz:í-.ilt 

11 'lllc:->nk n::t iménL ..;zóLa jött. ~ e s i' v ·~ ... v i 11anil e1ep11 e k u evez • t t ké~ziilék létreh ozá..;ifra, 
hanem az l „li3- ban Pesten tartott 1~-'1ik nng)·gyii]é .... ünk tcrmé ·zctludotu:in) i osztály:iLan ~L e y d 1• 11 i 
p a 1 n. ~ k ok 1 <t 111; u 1 a t u- cím al.tt · alt,dam i·nuertetett ::) lt•yut•ui palu ·kok llíucolabíuak akképi módo

„íUt"tir.t j„, hogy abha11 a tül ~ígu:-; tcrji~l„t;gu, és ani11ylag a lt•hetönél ·kisubl1 villamfoghatcj:-:ígli lPy<leui 
pnlitckok lwl yett 1 elua::1zu:íltat miuak . 

. \Ii.ntlwgy l 71-tlik év dcrck:in a nn~yméltóságü vallas és közul\tat.isi wiui. zter iiltal nz t'fff"
temi ta111irok ai ir1íul fel ·zólíttau ak. hogy az 1 "'73-dik 1.h-i bécsi ,·ihígkirillítnsou a hudapesti tndomány
egyel"JU"t zakrnrínyaikra voualkozó .il•le11tékeuycbb ké.,.zítmény1•ikkel képviselni iparkoJjunak: ré-.zemröl 

nz 1lltalruu ajriulva megismert„tclt, lle tudtomra a<luig ha-.zrnilat végett ft>l 111•m karolt C!:)Ö•e~ villam-.zc

d<ikhöl :ífüí 11i11colat elkJ..,zít.é;;éro níllnlkuzta111, mely :ílcal a villu.mszcdöiLcu II o 1 t z-féle >illamgéphöl, 
rn~v U u li m kor f f-fölc ... z.ikmiudítóhu1 ö~ zegyujtötL nagyobb mennyi égü villamo::.sriguak lt! ·1.ülts1~ge 

:ílt.Llában momlva :umyira •"'mt>lhetö. ho•„y -.zikrájáuak kiüté ·i tá\'a. a11uyi„:t.0r nrtg) obb az uu·ya11azo11 
fokra meg,·illam111.ott. <le ue111 hiucolatk ·pcu. hanem csak a kfüönsé~c ... \'ill.nntelep mó1ljára t•gyg} ~ foglalt 
c..;ih •• • villiun'.t. ... dökbi;l nyt!rht•tö „l.ikrakilit1~,j t:ív:íuál, a mennyi e ·üve:i villam,zcdöbül van a l„ucolat 

ös,z1•állítrn .• \.. ké:-znlék k.St kiilö11hözö sz1!rkczetii péhhiuyba11 hozatott létre, s miután a. villamoss1i~ 

1 •,liilt:,t;gének l.llaga:sa.ub fokra 1>1111•lé„1:tll•t1 n. varakoz:isuak t 'ljl'scu megfelelt, mind a két péhláuy 
„ V i 11 lL m o · -; :i g o t f e '."! /. í tii t <> 1 e p • = _ B l e e t r i e i t ~i 1 s p a n 11 e 11 1l e ll a t t e r i e· cím alut t 
a h6c:i vil1ígki<illítií ... on rnla fehlllít' .1, u; a ki1íllítá..; henfgellc ntáu :i ucmzctklizi híníló liizottsúg (jnry) 
itélctt! alapján Ü C'él'Z:iri .~ :t}''> tnli kinilyi Ji'elsé~e legfeböbb di!'lmtm~:sév~l, · hala<lá-si éremmel lüu 
jutalma/\ a . 

. J !1!1-ék: :m .1 k ··.Gult.:kek 1„ir.&sát illeti, annak kiJ:.m~lélele i k1álUt.ís alknlwúvnl lett volna legmkáLL 
J1elyt.:n l r. ·;cl „dtu<lr.!kom vala. .i. ku z.\\lt.:k lctr,í.:, í.v,il egys.Gcrsmin.I n7. i1ltnl11k cszkö:r.ülhe ~ „rcuw~nyeket i me:; · 

J '\lngyar on·o~ok L' termcszetvizsgál6k l tj';-ben Rima~wmbaton tartott Xl1-<l1k nllg)gyü!t.!sének munkála1.,j. 
Pt.: t. l tJti. 3:3".-347. lap. 

·) .\!agyar orvo ok ~s tt>rmt! 7.1".tvizsg-álók l ·63·b01u Pe~ten tartott TX <lik 11agygyülé-cnek munk:ilntai. l'u;t. 
Hhi·l. 33::. a t 3. 1 a p. 
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ismertetni. n késziil1:kek pC'tlig minden törC'kvésem dacára kevés!lé n világkiállítá.s megnyibíqa rlőtt 1,;n1·k haqzrní 1-
balók. i.;zindékomal oda \"íl.ltoztattam hogy n. bPá.lloU hi:íny t., m,1,Jd a. világkiállítftq ut:ín annal tdJesebL mérvben 
fogom pótolni; azonban ezt•n fellélelem sem valn cs?.kőzölheto, merl 1873-dik évi siununpok alatt. a.-. egyetem 
nagyobh cpületének egyrtisze, wclJ akkoron természP.ltaui m11t1zerLírul ~zolgált. az új épület !Jcjárúsának .~s lépc:;ö
zetének hcl);ségl!iil fordíttn.tott, s ezen köriilmény követke?.tébc•n a tcrn1éneltani mú&zertár tiírgynit. másfél c!vi 
idö~zak ahll oly n1ik helyen kellett üsszezq11folva tart rni. hogy a \'ilágkiállít:1s bez;'irta nbín a visszaszáilított 
villa.mtelepeknek alig leht·tett nénn bely"t találni, annál kevcsbé ,·clök a száml6kolt kutat.-lsokat m1•gtenni. l 75. 
év u\·ári felében u t11rm~szeltani muszertár m:ír rendbe volt ugyan hozva, 3 a villumtclep1:kn1~k is alkalma;; hely 
jutott, de mivel a m11szcrt.íri teremnek e~yik k1•reszlfaln, ~ azon ki\ ül nz ah16 1~:; f1·lsii padol.winnk egyrénc tíjból 
épült, l'Zcknck foly t.ono~ kip;irolg;'ísa miatt a termé.!'1.dt.n oi helyi égok leveg.;je sznk1il d l.mul oly ncd ~es állapotban 
volt, ho~y .1 hcnnök létezö telepekkel kielégítöleg ki~l•rlet.et tenni, harmntlfél tfrig nem vola l1•het.~é!!c~, igen 
meg kelldt clége<lncm. hogy a mull r\':Í n11g11c;zf us h<íban. midöt !. nyugalmi 1íllapot ha h~ptcm folyt.ín ezen készűlG
keket b.iró E öt ,. ö. L 6 rá n t urnak. n tl'rmészcl ;:m Pgycterni t a.náránílk hirntalosnn átalinn<l6 ,·nlék, •elök ,\ 
képcs~égilk1•t hizonyító a la pkisérl1•teket megtehettem . .JtJlenleg, tehát n felhozott köriilméuyck kö11 etk•!7.t1~ben c-;.1 k 
nrr.1 1norítkozom, l1n!?y a k1~sziiléknk szerkl'ze~t. a nwnnyirn )p)lf'f. rö,·idcn eJóadhass;un, s 1\ \ 0 ill111no!!;;iig feszít<:'!ére 
vountkozó képe·c:1•giiket ha a kiirülUlényt'k engedik. g) .1korlatilag hemutttha.'-i\Uu . 

.A villamfeszílö telepeknek egyik fórészét n <'!itivcs villam ·ze<lök te~1.ik. melyek mibP.Hh~tiik és 
kt.hzítési módjnkra ne:t.V~ már fünnebh hírgyaltaUak. az 1. és II. táhlakon ~1. JJ, ('. n be>tűkkel vaunak 
jelelve. ~fosik része olvféle segéde~zközökhöl áll, ruel)ek nt. :dapu1 ~zolga1o as1.tallal iis. y,efoglnlva 
arrava1ok. hogy általuk f bíl>láu az ~1. JJ. (1 D cqöve villamszt>clök a megt.ölté~ e1<1tt, II. bíhl1in pelhg az 
abó végükbl:'z foglalt, F e G hetükkel jelelt karok az a..;ztal hos ·zára nézve merölegc' ir:ínyhn. hozhatók 
legyenek, me!rWltP.s ntan pedig kisiilé pillanatában Pgy1mi közt hincolatot képczö helyzethe, azaz olyan ha 
jöjjenek. rnelyhen mindt'gyik elöhh alló >illaruszeclönek h•völege:l ,;11nmos:;1ágú része az utána létezőnek 
nemleges nllaruosságii ré~zévc>l 1~rinrk1>zzéh:. 

E >éget l az J. táblán létezö álir-Jha.n mindegyik l'"öve >illa.mszc<lö fából far;igott karika„zerü 
nyaklúba va.n f<'ktt·h·e. mely elnigetel1i B iiv<'gru<lra erósít>e. an·al egyiitt E.t fö.ggtíly•·' Yonal köriil 
köunye11 fonlít.hnl1). Ugyaue1.en eélhól a II. l:ihl:ín :ibdzvlt tP.lepuek c•sö"es villamszcclöi egyenként 
-vaséh•ggcl cleg) ít.ett k1fohöl öntött. fiiggélyl''> :illásü. s teugelyiik kfüül sziutéu forclíthutó, R-n~l jelelt. é:-. 
elszigetelö oszlop felsö ''égért.' c•.sösített heng<'ralnktí :-~írgaré:dokbll rnmwk 1i1líl va . .;\lcgjcgyzcutlö, hogy 
miu<legJ;k csöves villau1...„ze<lii sárgaréztokj:ílwz erö-.ített P cs U karok ki;ziil a1. f.' lwtiivel .ii'lPltek fém
ből. G bctü,ek pedig clszigctvlö kemény ruggyáut:íbó1 numak k •..;:l.ÍlYe. t~s régiikiin fémgoly1>val elliit:Yn. 
F-el jelelt karnk a csiivcs YiUatnsze11ük külsii felül1•lén1•k ónh•,·1H l1oríték;íml :lllnuak ri>utö érintkezé·
heu, a G hf Uin•l jeleltt•k >égérP alkalmazott fémgnly1ík pecli~ az illctö csöv"' >ill1unszed1'ik bel ö felüle
tével (r 11 I m<>ggörhítt>lt ih"1•ge:;öhe foglalt rézhuz 11 :iltal >Un küzlekedé he téve . 

• \ vi1lamtele1ll'k e .öves villam„..;zedöinek e•tvik va1r • m:Lik kiníut helvzt>tht, való hozatala az o. e . 
egyik szerkezet ü tclepu1:1 épen üg-v 1•:.:zközültetik. mint a m:\,ikrnil. Az J. t:íhl:ín 1ilmizolt telepben a C'Ö 

ves villnmszetlökel hirto E üvegrudhibok. és a. II. t:ibl:íu :ilmízott telepnél az E kénoszlopnk függélyes 
ir:ínybnu lefele cgye11kt ul H vasteugl'lybe \'égzöduck, mik1;nt azt n UI. tilhliln az l~' o-:zlopok leleplez~tt 

alsó végén hilha.tui Az n-val jelelt va:.:tengP.lyek miud1•gyike el vau l<iha egy b-vel jelelt. :- az ngyik 
telepben a csorcs villam:-.zedök ho:;sz:in1.l. masikha.11 az J', G karokkal cgycuki>zü ir:ínyhau ki1llló ri>vi<l. 
küllövel ligy, hog) a:t első és hann:tclik a tengely kiillóje az a ztal t>gyik :-zéle felé. a m:Ú:lo1lik és negve
dik a teng~ly kUllöje peclig az asztal má<;ik )oll.e1e lelé iniuyuljon 1\7. a'l.hl felsii lnpj:ín az u lcngely<'k 
köriil alkalmazva rnn egy. >a-.ves:-"l1.ökhöl alakított ke!'lkcny egye11kiizé11). mely az a":;dal alsó lapja alnt.t 
létezö. és 'cle összefoglalt e fogant~'11 :íltal l'gykevl:'sst~ ide s 01la tolható. lfo eicn egycuközéuy c1 olclal:í
val az pJsö és harmadik. az e olc.lal:iYal 1>e1liir a lll:ísik és nc•tyedik küllö kellően iis::;ze \"llll LÜ1.\·e, akkor 

0 o. 
a csöves vill:.unszeclöket r. fog-antyú <Hial tetszés szerint lehet az egyik, yagy má:-;ik ht•lyzctbe hozni. 

Azon ti•kiutetliöl. hogy n c·-.öve:-: V'illamszc>tlökh(' gyüjWU villamoss1ig fe.,,r.üllsl~ge kisülési pillu-
11nthan a c•söves villmn, z<>dök -.z:imávu.l aránylagos fokra emelkedjék. a vi11aruszcJök1ll'k 11íncolntot kell 
képczniök. vagyis rgynuisközt ellenkez11leg mcgvillamozott gömbjeikkel érinlkcz11iök. Ennek folytán, ha 
az ~1. B. (', D c~ove. villamsze<lök és F, G karoknak a uc•zö ft•lé fonlult gömhjci kiiziil a7. cbö es hn.r
madik nemlegesen, a nuí~ollik és 11egyedik tcvéH1•gPsl'll ,·illnmoztatnnk meg. nkkor lL nézöhöl clfor.lul
iaknnk ezekkel ellenkezőleg kí!ll megvillamoztnluiok. )j}zt az eg_\ ik telepnél, ug} mint a ntl\. iknál a 
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K / M X (Ill. t:ihln) villalll\<'t.l•IÖ kél'1.iil1•k ~wgíbwglh·1·l ll•lwl e zk(iziH11i, nlf'ly az 1. iJ„ 11. t:ililií11 11y11gv<) 
hcl\t.l•h·ben, Ill. tiihhín pí'tl1g. a re:O:zl'inck fi:;:t.l:íhli kifiiulr.f1{sn végclf 1 l11·lyéliöl kiemelt. :ílhipotlmu 

vnu mutatva 
/\ L l[ \ nem q~ycb, lllint <>g <'~Vl'ttki.hfoy itlon11í, é:- l':íhcíl }u:s:1.lill tok, mely hnl clarah n::t.-

lrnznlt t„ntnlmni 111ug1ibn 11; mi111lcg) ik 1·1•zln1:1„1l1l.irnlJ 1•g ·m ío.;l1íli •bzig1•f<•lé v1~gpf, f kiiliinHs iiv(·g~scilH" van 
:1ugva; muuh•!.!yik ih egc=-Ü ptdig a kfüilhnl-n) l•khc:t. képc:-1l <.~p:-zHg nlnlf tiilib 1.iir 1111•ggürliHv1• akJ\,:p va11 
:11 A/ .Jll ~1 tok UregJht> fckl •lvc, hogy rnlumint a1. I'~ • •11kéi1.é11 · i1lom1í fok ol<lal:ílHíl r:pRz\ig ~tlatl a 
n 1· 11\'t;s \'ill:un:-1.L><hik ,:, Jt', (; knrok 1•gynuí:sfó}i t1Ívo):-:1íg1í11ak 1> lios:<z:foak 1Ul'gfl'lelii)1•g kiH.'Zf'f1•tL 
luír<1111 ih"cg •sü ré1.hnzalai iiltal ll'l. /~ 1: /~ r ft~mglll) 11k, úgy ll 1111ísik hnrnm !ívi>gcsiilJ,. lll'lyzet t r'-1.h111.nlok 
lrnsoulo alknl111nz1í:-:í,·al a !/·fi· y. !! f1~mg11l ·11k is kiizh•kclljt•11ek (•gynuí ·;;al. K !" .M . .Y iokuak rni11ll1·g~ ik 
..,ziigl1•téhl''Z m. n. o, p selyem 1.sinc:,!dnrnl1ok vaunak to~lalva, ~. az (} t• /

1 1•l zitrct •lt t ima .... z11k Ur.-.g••ib1• 
hl~lyzc•tt /i. i é !.:. l csigákon fel, .~ .... ou1tt~I lt•felé nz n"zt~1luak 'ft ,., • , t 11yil:i~ai11 k ·n·„zliil 1•~y, ni'. a ... ztal 
lapjn alatt l1 'tezö ht·n~l'rk •ezl'!\t', •~ arra. 11kk~p h•k1•ri11L\'1•, hogy lm ai'. it forgntty1í :ílt d li•11gr>ly1• körOl 
fonlíflntik. akkor az egész villnm\ CZPlii ké:--i'.tilék atlclig cmdlll'tÖ. míg a lidöl1• ol1l11h•1íst ki:ilhí vc•1.etö 
111nlvá11yok n:zgolyúi U'Z .A. B. e, f) l'l'iÍ\'l'S \' ill:t 1\1 1.l'1lök, \'ag\ /' u karuk mi>gli·lclö gömhjci\'P.l kellöi>u 

t!riutk1•z(.slw jüuuek. 
\ z clfi~ornlt :::cgé1lc>:--zküziikkt•l foLzl•n•lt 'illau1t1•l(•p 11wgtölté-:1~nek t'~í".kü.dé"l' v1;gPlt miu1lc111•k 

t)}Ölt iu. t'~D ik :::zerkl'z1•tii ir.leplH'u magok a 1•siiws vill11111 ze1lök, a 101í ik Zt>rk1•zpff1ht>u a t• Ü\" s \'illam
,zetlök t •v(1legl. é-. n ·role~t'" ré„:1.Piv1·l k<izl1•ke1líi 1·~ e; karok fiigg1:Jy • · íklrn h111.amlók n K L ){ .Y 
villnmvcz ·ló me!,!ielelt5 nyul vrÍ U) nivn l " azn I áu .1 t(j\h_• r" hr1 .... zmílandó vill:uug•~I' tevöleg "" .... zj v1ija 1•} .. t..i
rrntdl Jiuznl á}t_.n} kfü-J1>kt•dé lu> t •tl'lik tl \ill(111l\.f'Zl' l(Í \:llntut>Jyik f /•\'"} jE•Jt•Jt nyu}\'IÍU)"Ú\'fi}, s a Vil1ltll1-

•' ép11ck Ul'ntll•ge .... '7.ÍYújn p di~ n ,;11n111v1•zdÜ. vulnm1•lyik {-t"l .Helt 11 ulvlíuyárnl. J~wk m"gtörl =nt • 
ut:ín, c„ak n villnm~1·p 1org11ti1u1ltl, 1111g u tdt•p e-.ih·e„ villn111:.zP1lőilie11 ii 1.eg) üjtült villamo :--rig a villnm-

„zC'tlók k.:pc--:--égéh •z mért ft·~ziilt,ég l r~l n1•m éri . 
. Midön n telep tölté-.1• jól mükötlö villamg1:p l'ilt.al, 1le alknlurn„ ,·illnmmutntcí hn 1.ualata. 1H:lklil 

f' zköziiltt•lik
1 

köuuyeu nll'gf.örl~uik, hogy a villam:--ZP1hikbl'll hizon) o~ 11•-.1.tilL é::.,ri fokon túl Ö:-~z ·~yiilt 
yillamo ~:íg n 'ill:11u:-zc1lük rnlanH~lyikel :Hiih'l~n. !'}illan.:-.; a f <'l11 peL toYiíhLi tii\11::--n• alknlmntlaunú l1• :t.i. 
l~:t.1'11 bajou n 1·sti\'t!' villam~w.:i•1Wk111q n'.I :íliiWtt c-.t"itwk 1•lt1ívolít:í"'a 11\lal a1.11111111l lch1 t ""gítcui ugyan, l\1• 
1111~gi-. tan:ÍC!'Muhli cY..c11, ·gymn utan tölili zin· i:-métló1lhctö nlkal11rntlnn k1íroso1l:ísunk t.'h•.i,:l \'l"lllli: mit 
lngc~y„:t.Prühl1eu 1111•gtelt1-.tui é~: La 111•-félc pultu·k l1t•l:-:ü Yl'Zl'iiijJnl·k a te>l1•1111l villnmoz<) crl~l' tevölcgc:-. 
-.zín)j,íval való lj-.„:ll•kütt •té~e :íHal. l~z1•11 t•1jánís c-.nk nkko1· lifr kcllli biztu ii•Tgnl, ha 1•lölt·~c" ki érlclt"
ze utj1í11 nchiiny e:-.;Ö :ítUttt·t "~é1wk kockózlnhí:-áml kipnhatoltnt-ik, :, ha ... wrilnt \•egett tt•ljcgyt!zt"tik nzou 
lcgua•ryohh ki,füé:.i Dl\', mcly111~l nz alknhnazott Ln n e-fole palnck rnlnmi\• ·l elöhb ki-.nl. mint,em n 
villnm. zcJ6knck \"fllumel) ik c:-i'i\" altHtclhetnc'k. A1. ily mó1l1111 hn,z111ilt [; n 111-.-f~le pnlnckot ~l o u i t 11 r-
11ak :.zoktam n ·\·ezni, mi.•rt eg)r.;,;zt kiiit<'.i :-zikr;íjáuak ·~a ttambával l''ak111rynn intöül .;:zokni 11 t ·lep 
tov:ihhi tölt•~~enek me!.!:-<1.Unf.•f : ,:r", 1l1• ma n~„~.t.t a \'illmu ... zellök c.-.üYeit az nii.itt •tt!s 1•llen ru ·~azon esetre 
i hizto-.ítju. hn a La u c-f1fö• }>ll.lack cl ii kisiilése ntáu a telep tiHté„f' he nem állí tatik; m ·rt n villamo-.
:i<Íg azon fc;:,zült-.égi foko11 híl. mely n Ln 11 e-fele palack ki~l\11~-.ét ,-.J()i1lézni képe', valamint magáhnu a 
Lau c-féle palaekLan. úgy a ,·elc kfodck~lö c~üvc-: vi1lau1:--zctlökhcn ö.--.z„ nem '"Yiijthetö. 

:M.i a megföltött palack ki„ütt!:-.ét illeti. az kétf~lc módon e„1,kijzöllwtii: egyik nlJhan ~íll. hogy 
mintáu a. villamvezdö üsszckifü_{:;e a villamg1~ppPl megsziiuti·teH 1 a 11~lkü l, hogy maga a villawve1.ctö 
helyz(~ti!h1il legkcvesh.; i~ kimoztlít tat nék. az A. JJ ( / ]) v.JlurusZL>tlöJ... (l. Mhla) vagy F. a karok kiizlil (11. 
t:íhla) kdtúnck cllenhzöen nwg\;llarno1.ut t gol) OJ· Pgy kézi kisiilÜ kü.1.lll'síté~c :iltal cgyimiskö1.t küzlt•
keclé he hozatik .• \z e lDúdou n)'Prt ..,zikra m e nnyi s 1i g i „ z i k r 1í u a k wontlatik. mert a telep ,·illrun
szedöine k t.errle<TeS felületén (j„szY"'VÜJ't n• „·olL villamoc; iiunak ll''\':rnnzou üt on rohauó ö"sze:. mcnu ·d-• e o o n~ J 

sége által képzö<lik. Hattba ilyl'l•l1· :-zikrríJink 11 . zedök ' ·illumfoghatcS:-agút,a füng, tehát a töhbi köri.il-
mt!n'-ek eu·venlösé•Te wellett a villamszctlök ua•rv:--:inával és -.z;imiival 11r:invlu0iru„: hos-.za azouhau. mi•h· 

J o~ o o~ o ~ J 

6-7 ceutimetert nem igen :.zokott rncghnlailui. legkevL•sbé -.etil függ n ,·illamszellök nagy;;;ígátúl és 
,z;ímától : a villa10..:1.ikra hos~zának föokozója a villamo~ .... ág teszüll ,ég•, az pe<lig az egyruá-.--al közlekedö, 

:12 „ 



habár záz villam:-zeclöbf'n :o-Pmuli' el ~em lc>het nagyobb. mint eg) heu Arra. hogy a másik ki..,iité. i mód 

szabatosan gyakorolható h•g\c>u, a kézi kil'ütö eszköz nem igen alkalmas. Az J és II . bíhl:in <ihrázo1t 
telepek miadegyikén a (/ e~ ll bPtükl,el j1•lelt üvegláhak áH t1 tartott blru.1szokra vannak alkalmaz\'a az 
S T ·e meggörhít<>tL csihckhe foglalt és r l'zgolrnkba 'P~zihlö re.t.lmzalok. melyek ugyanazon (1 es R 
bírna zok altal tartott V cs ff golyókknl közlekedve. H kci'.i ki siitc)t ;ílhmdóan helyettesítik. Ji~1.e11 kisütö 

karok S száruk küriil forg:tlhntók ll;vén, kiqütés clött oly helyzetbe ha't 1tnnk, melyben a1. - U é~ T C 
golyóik közti tcivols:íg n telc•p llll'llilJÍ"ébri szikrahns ·zárníl unnyL zor nag) ohb. a mennyi c•sö,·c~ rillam
szt>clöböl a11 a telep; minek mrgtört.eutc után a mint r. fogauly(t ke,·é-. kilníd::-;a által I. t 1íhhín a c:-;öves 

nllamszc·dök. II . t:íhl:íu pPclig a (', öws villam ·zedökkel fü.,-.zpfoglalt F é:-; ('; karok kör.lJí!IlSÍÍ é:-- ellenke

zöen ruegnllamozntt giimhjei éri11tkPzésbe j<;nnek. azonnal mcgjel1>nik a mem1yi.„1~gi .„zikninak több
szörös ho-.:-;zárnl hiní f ,. ~ z i.i l t" é !! i szik r a: llil'li mitlöu a r fn•rauty1í me~húzá:-a fol yhín a e ön•„ . . -
nllam<:zedök liÍllCO}ati közh•kedéshe hozatnak. U >illamn~~ltg ('g~ik nlJamszc•dÖ (evÖlcgc:- fi•li.i\pt':höl U 
következö >illam--zeclö nPml"gc>' f1•lületéhe :ítme11'c. a hi11colal \'ég!'i;; felüleh~u igen megkiizdíhe n villam
szedök :;z;Ím;irnl ar:ínylagos fc„~znlt~éget nyer. 

A bírgyalt. tP.lc•pck mincleg.dke csak néb~· <larah csövec; villa.111,ie<löhöl áll. F1•,ziilts1~gi :-1zikr.íjá
nak ho ~za a r-illarnoz1ís11ak kPdvezö körülm·~u\'ek kfüött :JO 31 rentimcterayi. Hogy kélszcrc„ :.z1í1mí 
<·söves \'illam. zc1lökhöl ;.illó telep fc<;;z iltsegi s1.ilmíj:inak kiiitési t:h·:i is két,zere ·, azt a múlt évi aug11:-1z
tus b6 >égén h;frtS ~öt,. ö ... L ó rá 11 l e3.' t>tcmi tanát· 1írral két ilyféle tel,..pnPk cg_rgy • ö-.<:zefoglal:ba 
által tapa zlaltnk. 

Egyéhir:í11f l1•hPt n \'illamm;qág kiiitési t:iv:í t a lll:tkiil, hog_\ fesziiltsége maga-.bra fokoztntuék. 

ügy is nagyohhítaui, lia a szikra 1ítJ;iha egy rngy tiihh ~y„rtyn lií11gja helyeztetik. va~y a telt>p kisütö

jének -C és +e goly1)i közé nlyau ÜYegcsó hely1>ztl'tik. mP-ly iiregéhcn fémhuzalt tarblmai, és miucl a 

két vég~n hP '"an forra zt\·a. vag,r hC'l(l oh-asztott pc1•:-éh·iasz,zal el1'gl'tlllÖ1•n clz:ír'"a. lly móclou ~ikerült 
1 centirueh•ruyi t:h'ra kiiihi szikriít DO ce11timetern.,·i l:ívrn nz üvege ö felületén átugr.itnom: mert n 
kiütö ,·illnmszikra nz ülj:íha hl'lyz11tt láng melege <íllal nw~ritkított l1~glwn. é H fémhuzalt tartalmazó 

üregc~Ö felületén. a csiilll' z:írt f'é1nhnzalhan felo zlá-. folyt:íu tll>re:;ztt>tt ellene' villnmoss:Íg- hn ásiínál 
fogrn kist'lih elll·n;íll:í:st la.l:íl. mint nrng:ibau a léghe11. l la nzonhan 11 kisiítö golyói k(iz1~ lwlyit>ll iivPgl·sii 

felül~lén létező ell1·11áll1ís un.gyohli nör igéu~·el. mint a fr:Ulhnzalt hei.írií lin:gl':oill fol:í11ak két8zerc:-
<Hcsapá:-a. akkor a ,·illu111nssng a lwl.n~ tt, hog)· n e ... ö 1'1•lilll•lé11 futnn át, inkáhh az iivc[!r.~öt a b1•mcnc>ti é:< 
kimeueti lwlyen liiri át. 

X1 \JJ 

tJ J) r.11<'' ~rfajo'k a btl{lap('~ti és nHH?;yaror,z•i~i faumihau. 
I >r. l\L\11r.o Tn'Afl.\11 1•gy1>b•mi tan:irtlíl. 

T";bh én• m:fr. l111gy n Hu1la1'e~ü kiiriil elöt'ordnhí lleu„,.l:rfajok g_rüjtésén·1 (:1' nwghntiíror.:hiírnl 
foglall OZOl l, S CZl'll ,;;:jnlo}_r haszlln'i, mi11t érclekes 1'0\'al'l'YÖk é)P.l\·iszonyait f"anu}tu<lU)'OZOlll; 117. alkalnm

hól a szako'rtök fü.!.·y<•lm1~I PlilH'li ~izsrrálnlaim l1•0trfőlih i>r<'1lmé11 \ Pir<' akarom for11ít 111i. llll'!!)'t''„\ 1•zvé11 '---""' o • ...„ o„ 

együltal. hog.' a l'ajnk f 1•ljt•s é kim1·rítö leinis:ít a sznk ... égP~ rajzokkal késöhb egy k\ilön ua~yobl1 mu11-
k:ihnn fogom Pliia1h1i. 

Yiis!.{iilat.1i111h6l u~~ a ni' kitiiuik. hng." Buclape"l kiirnyékl•1ll'k d~ut'V•;rfanrniju D fujl nmtnt fel. 

melyek k6zü. a hu1lai h1•gyPk lrnrlan•rjui. köh:i11y:íi- 1!s sziklahnsiulékailian uéh:íuy.111 i~1>11 .i1'1lemz1ik. s 
irn"'·ohh sz:im11 prryé11ck ;Hlal \a1111nk k61n·i l'lnt. .A llPlll'\' 1h·111·k <' llll!!\'Ohh :-z:íma n hudai ol1lnlou l'")'t'-

0.1 o. -· ,:::,. 
ne' ar.myhan :íll 1rnn11k gazdag ro,·nrf:urnáj;írnl. mely 11tóhl1i i:uH:t t1 vi1ll!kn1•k d1í nih·,:uyz1 iélu'H 
magy:mizhatr'; . 

• \ z :íl lalu111 r>drlig é ... 1\t1lt t) l>t·1wvérl11j két l"·-ulií1ll1a, f. i. a H h i 11o1 o p h i tl a e és n Y e s per
t i 1io11 i dn P r'alritlha tm·tozik, 1m·l~ fajok ti külü11h(i1.ii n ·rnlwi "orollrntók. a kiiYdkezöképt•u: 



I. 1~111nolophiüae - Patkóorru-föll-k. 1
) 

Rhinoh1phus b1hnstut ns Gcoff r Fitz 
~ Enryuk Blm;m,„ 

I I . \ rl ... ~pcl't 1houülne. - Csupaszorrn I>1•nev1frek. 

Minioptcrus • 'clm·ihcrsi1 Xatt. 
Pllcntus nuritu'1 Genfi 1 !Jl11s. 
~n1otus B<1rlmslcllus :::ir/11. IJ/us. 

\ <>s1wrugo ~ ortula A."!f·" ct IJlas. 
Pipi tn•llus Srlt„ Bia„ 

i\h oti;-, nmriu 1 , rln'. 1 tf.:. 
)1 otis cihat.L Blas„ - Y arietas : hudape tilll·11~1" ( 1111/iiJ 

E fajok köz.i.il hárm lt. 1í. m a P leL:otu tmritus Bla::;., Yc'."lpcrugu Xodul a. K cys. r.t Fdz. - Bfo::.. (!s 
a Myoti" murina 'fr/1r. cl 1 tf •. 11 •,·ii fojt 1mir PctéUJl ~. rs Fnvalclszky Imn:. kutata.:aiból ismer tük mint 
o!J·n110kat, melyek a hndapPsti f'auu:~h.rn döforclnlnak. \.z. ;ílta.la.111 fülfrilezett töhhi ti faj. tí. m. 

Rbholophu ... hihastatns G~o/l'l·.1 Fifr. • \ uotus Barhaslcllu~ Bla~. 

Rhiuolophns Enryalc 11711 ~ \ esperugo Pipislrcllus Bia~·. 

~iuioptcrll" 1 '<'bn·iher-.11 Yatt. ~Iyotis ciliula lJlrt:>. \ ar. hntlape. tineusis (111ihi) 
n hudapesti faunára ué/YI' egészeu u,1ak. 

E fajok kölül h tziínk má, hclyt'irül már igmerctesek a Hhinolophu bihustatus Gco,fr, Fil-1., 
.Min iopl crus .... l' hrcihcrsu Salt , ~' 1101 uo.; Bar ha "tcllus Blas„ e:- \ cspl·rugo Pi pi„trellus Blas.; elleu hen a 

Hluuuloplrns guryalt· lJ!a,., é-. 
.Myoti~ cilinta Bta ~., Fit:-., Yari1•ta ... hn<lap1•stiuensi ... (111i/11). liaznnkhn11 11ddig c-.ak a hndai hegyek 

közt tnl:íltattak. 
Legyen :'zal1aJ. a lmdape ... ti foun;ira nél,·e ezen jellc!mzö 1i llPUeYérfajról itt e ak uéh:iu~ elölegl's 

megjegyzést tennem. 
1. H h i n o 1 o p h u s h i ha s t a t u · Gcon·,· .. Fit:. 

Kis p ilkuorrn Denevér. ( Kleine IIufc i 1•1mus1•, Ulu.s. ). 

E faj n:ílunk okkal ritk:ihh. mint u Hhinolophns Enryafo: miudi_i,sze eddi~ c"ak :~ pél<lúnyL 
tahíllam a hár hegyi hurla.ngliau é · :t }i\irkasYölgyLeu (1 n1. c:h-i martins é, aprilis havában). 

A Rh. Enryale-vul üs~zc·lrnsoulít\'a sokkal-ki ·f'hh, gveugébh é:- söh~tebh színeietü, még a has 
bijiín i:-.; kiillinben a fül é:. U.'l. onl1:m••l al 1k,iára és szerl,ezetére nézve j._ elter az elöhbitöl. ElterJcclrst't 

tcki nln~. ll'géjszakibh az európai Hhiuolophusok kozt, mel) még al éjszaki tengerparti videkeken 1 

eliifordul. 
:!. H h i n o l o l' h u · E n r y a ) e Blci ' · 

l' ttkóo rru Dc n "' ér, kerckJe1l orrl erui:zzel. (Runilk,numi~1· Hufeisenna e. Bla<1ms.) 

E patkóorrn D1•nevér foliiletf'-.Pll ,;/sg:ílva könnyPu u ... szetéYe:-izthetö a Rhinolophu" cfü·o..,ll'i-'al, 
melytöl azonban m:fr Bla ... iu ... lcir,í„a Ps rajt.a után }Pnycgilcg eltér. hah;ir „ két rokou faj gyakra11 
egyiili bír:-aságball tal1illwtó. 

Elterjedését tekintve n 1},:]t•urú1•ai vag~;:- hel,YPsehhen a ItH!tlit(•rr:íu subregiúnak faunáj:iho1. 
tartozik. 

Az eddig istUert lrlht'lyci ngyams ~11Jano . Triest é-- Dalmnlia 
fa1 e lilagyarqr zágr.l é,.; Budape!'lrtc> uéz,'e új fajt 1 7 .... évi apr íl 1-én legelö:.zör fe1lczteru f'cl 

Budán a,. zépiului..;zné- kiizc•l1> ht>11 lcvö nagyh;ir:-.begyi barln11gl1a11. mé!.!; pc hg eleinte c ... ak 1•g.\ péhhiuyl>au. 
késéihh azonban uagyohh száml1au részint llg)'clUOti. részint a farkas\·iilgyi kölJáuyáhan. iöhlmyire a 
Myofr ... murina. é-. cilia ta . Yes1wrugo X oclula. és ~li-1iopteru: , l' lm·ilier.:- ii fajokkal egyUtt. Azóta a bmlai 
hPgy. é"'nf'k mc~g m1b helyein i:; tillaltam, nevezete eu a ZuJhgP.tbeu. a . F:íciíu- közclébc:n kimagasló 
szikla ebryik ha,a1lékáhau-.. a RemPf ·-~ [ária mellett:i har:.1ugha ... A P" ti ol<lalou eddig még nem fordult "l<j· 

1) Lá~d ~Inrgfi 1'., Budapest (o , kö ruj ék·· állattani tekinte thcn. Buda pes t 1 7U. (Külön lenyomat a 111 . or\'osok 
és tcrmészetviz.„g-.ilók X.X. n11gy~y!ile ... e alkalmára megjelent : „Bu lop •st e környéke ti:rmé„zetrujzi, on·o ... j l'S k ii
nih clödé i ll'irása „ címü munkáliól.) 
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.Jellege1t tekint.e e faj közel ,m a Rhinolophu · clivosns-hoz, s azzal a fül alakjára. ntfave telje

sen megegyez. ~ '1.:ímos példányt, s ez;ek között töhh hímet i s ponLosau megvizsgálva, és egyes r észeit 

megmérve, azokat a Blasins leirasáha..n clöadott vi::;zonyokkal megegyezöknek találtam. Fiilei jóval hosz
siabbak, mint a Rh. dirnsuséi, to,ábba farka l "-1", 1 '' hosszú, mig a Hh. clivosusé 11 6 '1 ~" (Blasins 

zerint); röpterjc l" valamivel uagyolib 11". :3"", míg a.1. utó!1binal 10", (}'". LegbizLo. ahb i~mcrtetö jellege 

azonban az orrlemezen •~zlelhetó, melynek mellsö c~1ícsa a Hh. Euryale-nál kerekdeden s tompán vég-
1.ödik, Rh. clivosn~-nal pl!chg heg) e~ ~zoget képez. 

3 Jl 1 n i o p t e r n " r h re• i h e r s i i Natlclc1·. 
llo s1.nszárnyu, vagy Larlnugi Dcuc\ cr. {L:wgflug.•ligc Flc<lf'rmau~. Blasiu~) 

E dél európai é!'J mediterrán dcncYérfaj Budapest körül eddig ismeretlen volt. Elterjcdé„i körJt 

tekintYe Blasiu~ ~zeriut l-jszakt Afrikátiíl kez1.h-e Ola ·zor,.,z:ígou. lsztri:ín, Dalmatiáu éÍt Pgész1m i\Iag\'ar

or ..:zágig terjed. s haz:ínklian a •etcr;íui, a háus<igi é:- l1iharhegy ·égi lmrlaugokhau. torábhá Frivald. tky 
]mre t> · Peteuy1 , . észlt>lctci sz<'rint az aggteleki s n Lara11ynm1•gyei abaligeti barlanghau is clöfonlul. 

Kelet felé 1.gé:-;zeu a Kauknznsjg J.it~úk eltt-rjedni, Európa éjszakihh fekvésű Y1ue1rein azonban e<ltlig mé~ 

nem eszleltE'tclt. :\Ieg kdl Jegyezu~m lovább<í, bog\ 1\ole1rnti 1) állfüí~ai s:terint h ,1z,fnkba11 111ég 1rnl:, 
éjszal'ihh fekvesH helyekeu i:-- tal:ilLal.oLt. ú. m. 'zcpcsmcgyd1en, K.1posdorf mellett fekvő .'dmtzhPrg 
nevü heg: harlangja1han. HcmkUlönheu Lit>fómeg,\c1wu Dcmcu}fal"u melletti • árkáuyharlaugbau 

(Drachenl1öhle). \alétmint .Ahalijmegycheu é,... X,itramegyt'lieu 1s. 

~lin<lczekhöl l:itui ntl1). hoITT· ez crJeke:- Veucwrnek cl1~gg~ nagy a1. elterjcdJ:-;i köre. m.iu nem 

igeu kcJl c-.u<lálkozuuuk, ha annak kitiinö röptehetségt!t é:- élet,zivó~:-ágnt k"llöen :-zámha\'e:-.. t.iik. 

E tclriutetllt'u igen ér1foke:-. hogy .Jeittelc:- L.11. ~) 1-67. uo\'emher 21-én .\J..;ó-Au:-ztria 

egyik dro~áhau. · :::>t-Pi.ilt~·n-Lcn - talált egy péhl tnyt a \'IÍro:- l'gyik pineéjéhen. melyröl azonhau .Jeit
teles maga i hi:,:z1 . hogy r::;ak véldleuiil té.,.·c<lt Olla. 

H i mi111lezeu e<l1lig ismert lelhelyeit P den\!,·éruek tr>kiutetlJI' vesz ziik, meglcpönek láls1.ik, ho~y 

az Budape t környékén miudcchlig i ·nwretlcu rolt. Lelwt, hogr ennek oka csak ahLau rejlik. hog • az 

edcligi hn\'árok nem eléggé komolyan foglalkoztak a BuclapP t. k<.iriili 1lencYérek pouto,al1h knl aliisitYal. 

ügy hogy az köuuyen ki i keriilhette n hudrok figyc·l111él. I>c az is lehetsége~, hngy e faj csak 1ijabh 
iclöbeu terje<lt cl Buclupe~t Yidékéig, mely föltevés mdlctt ez iíllatnk élén hége. sclH's kitartó rtirt • s 

életre•aló3<Íga j, 1 it.~zik szólaui. 

Én l' fajból uuÍI' l 00-Héil 1öbb élö péhlányt viz~gjíl hm. mdyt•k miud a huclai hegyek qihhei- é:
lnrlangjaibau tal1ílht tak. 

Egyike a legkitartóhh <f, l~lctrevalóhh clencvéreinknl'k fút:.,,iny é~ csiuo:; gömbölyded fi.'.ie. rih·icl 
arcorr.1. maga' homloka. ki<'ml'lk~tlö fejtetcjc, kis gömbi>lyde<l lülP1. s,"1rU lágy zörözcte1 ho~s:z1i furkn s 

aránylago~an hossl.ll -.zaruya :ilt.tl kihmyeu megldilönhüztcthi>tö a töhhi fajokMl. Tcstt maj1l11cm 1•qy
!'!t.Í11ü, sötétharna. hat 1t kivén~. mely Y<llamfrel sütétehb. Höpiilé..;:e a fec.skééhez hn 011ló, eyor-ahh t: ... 
kitartóbb a tühhi denevérek ~nél. 

.\. legt•lsi) két élö pe1t1 1inyL e fajból, - egy hímet és egy uö<itéu) t - 1 "'7S. éri ;Ípril ~-:in ,·a lék 

oly szerencse:; a X.-II:irsheri) U.1rlaugjában fölfeck1.ni, tiil1h m:ís d<·newr ... •k t:ir ·a ~Íg;ihan (Hhinolophn::: 
l~ nryale, Plecotn" auritus1 :.l\ot1s murina stb.), s ez iíltal a lrn lupe..;ti faunát egy üj dc11evérfüjjnl 
szapontaui. 

-1. , -y u o tus H a r 11 a .s t e 11 u s K cy,>:.. cl IJla . .;. 
Szclc::.fülu lll'll '' 1.:1 . (Bn·itohrigl' Flcdl•tltu1u-. Blai;íus ) 

E faj legköz<•lehh :ill a Plecotus auriru.;;hoz, mclytöl a.zonL:m ho 'szahb teste é:, farka, jóval riivi
d "'bb fölci. riiviclchb l(•je s ki.;~é eltérö fogazata által lcgiukiíbh kUWnbiizik. 

) Kol e n n l i: :\lonogr.lphie dcr curop:ii. chen Uhirnplenm (1.isJ: J 1hrn~Lcrichll' dcr nalurwi~ ·cn•ch tftli chcu 
• ction dn m!ibrisch·schl<'qisch<'n Gescllscluft llir Ackerha11, N 1tur· n11tl L:indc~kundc, fur b5!1, Bru1111, 1~60. p 12\i). 

"?) .Te itt el e s L. 11., „Eme· für Nt{(lcr-Üslcrrl'ich 1111d llH nihd lichen .Alpí'nl:iuder ueue l'lt•\krm:lu"" -
(\' crbandlungcu dt•r k. k. zool.-bot. Gesdl-,clrn ft in \Vil•u, bG'. \ \ 111 U1l. p . 121.) 
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Európa- é · Középfiz;;Í;ihan nngyon elterjedt; hazánk más helyein i~ elöfonlul, Bu<lape:-t ké.>rillazon-

han - ligy lát. úk c"'ckély sz;ünmnl va.11, · cgyátalában okkal rilk:íbh a Plecotus-nál. 
A legszorgosahh kntatas clncám e1lclig minJ.ö:-i~ze c,.;ak két pe1chínyl találtam e fo.jból. minukeUót 

a budai erclók :-;ze1éo. 
,;, Y e s per n go P i pi - t re 11 n s 'rl1rrb .. IJln.$ 

l'örpC' Deni>vér. (Zwerg-Fledennaus . Bl:l.•rns.) 

E faj, mely ,zintéu cgé:->1. gurópáha.n és Az~iá.h:in cgé~zeu .fapiinig elterjedt, hazánk fel. ö vidé
kén már töhh üben tahiltatott: Bmlape:st környt!kén azouhan miu1lcdd1g i.,.;rueretlen volt. A le1Tel. ö vél
d:ínya e fajunk neh;íny év P]Ött MmlaT.i „" Etle úr váro. ligeti kertjében, egy 01lrns fában feclezh>t.elt föl, 
mi>ly pél1l:iny az egyetem :íllatt:mi gyiijtem~nyében láthat<> . .Az e pélchínyou általam kivi.tt mérések 

en„'<lm1~nye tclje:-;eu lllegeNyez a Bla:-;iu~ :íltal közlé>lt mért! i eredményekkel. 
Bizonyo~. hogy e faj - h:ír nem nagy ·zárumal a pesti oldalon . a Yárosligetben s közeli ker-

tflkbt>n elöfor<lul. 
Fogazata- és kül~ö kinézé:-:ére uezve megegyez a többi Vespc>rngo fajokkal. csak hogy sokkal 

kiRehh a V e-.;pP.rugo :fo<'l u la-niil, mely a hmlai er<lö ·· hel yPken nagy :z;innnal tar tózkodik, ~öt monclhaJn i, 
hngy az európai fo,;ok közötl n ll'gkii-ichh ell1lig ismert denevér ~emcc:iak a test hoq za, hanem a feje, fii}P. , 

farka és ·z:írnya i ki~chh és riivi<lehh n. t.i>hhieknél. 
A hideg P.llen legkevé .... bé frzékeny, 1\gy hogy még 13000' magas hegyeken i . találhato. Arról i"' 

mcrctt>-:. hogy nelllcsak C'tP. hanem egé~z éjelen át rőt köd. 

fi. M y o t i s e i 1 i a t a ]J((t$., Fitz. Y a r i e t a"' 1i n da p e .., l i ne n i , nuh1 
Pilla"zórii. vngy csillnzott D•JllC\'ér (t}e,nmpt:rtc Pk.Jermous. Blrt"ins) b111la pe~ti \'.ilLp. 

gz érdeke é~ ritka 1h•ne,•érf11jt ~::.ak Bla si u"' ideje óta ismerjiik, ki azt 1 53-han Xéruethonhan 

Kiiln \ ltl'ú"':t kiizelébl'n r~ry odva fühnn tahilta. s legelöször „ Y esputilio ciliatus • név alatt. mint a V. 
~ .d tereri Kuhl ~s a Y l'UlllJgiuatns Ocnlfi·.-tól eltérö s P.gészcn küliin fo.jt irta le 1). Késöbh Fitzingcr ~) 
" 1le11c' ért az álla.la t'ehi1lított . Myolis" nemhez sorolva, azt neme..,ak hogy ponto<iahban jellcgr1.te, ha
tH m egpílfal a. B o u apa rt P. ;iltal felső Olaszorsz;íghan talált, l'S Y espcrlilio emarginatus név alatt leírt 

1\Pnev(.rfajja.1 8) azcmosnak hizonyítoUn. 
mt.erjcdé~ét tr•kintvc k1iz1~pemÓJ)Ul faj, mely e<ltlig nemcsak NémetOrl'zág és á.uszma. legtöbb 

r§szcih"n l'gész Uallici:íig, lrnnc•m azonfGliil még • \ aic-. Piemont- és Felsö-Olaszors1á.ghan i' találtatott. 

1 luz:inkhan e1lJig még nem é„z)l'ltd..ctt. 
J<:n ezen énh•kc·~ fajt, illt·f.üleg válfojt 

n ' 'l ' t ··1 1 • t ''0 ' l" '1 l ' _.._ -au, s nzu a mar o > > mm „ " 11 pc e a.ny 

Ilndape:sten a Farka vülgyheu fedeztem föl 18/ . évi :ipril 

hirtokaha jntotfom. melyek az egyetemi állattani gyüjtc-

ményhen \'annak. 
E p1;l1liíuyok 1 outo~ mcgviz~gnlnsa és a. rajtok megP.iteft ml~ré~ek után ügy talá1oID. hogy jelle-

g1'ik h:ir lc·guab1J·ohh részben mPgcgy"znek a Bla."ius é~ fit-.t:inger által köz.lütt jellegekkel, ez ut6hhin.któl 
m1!gi;-; tiilib tekiutetheu léuyc•gilt·~ l'ltérnek, a mi a. követke-1.ő iisszehasonlílásl ól legjobhan lati1uik: 

A /J1((/ui pélrltin,11okon 1•éy!tf'=11ift mérésr>im után. 

A füleken hilhat6 hanintrctlö 7-8. 
Höp{erje 10", G"' 

F 'l G'" CJ los::iza 
Farkhos~rn l", 7"' 
Egé-=z te · tho~sza 3'', 5"' 

BlnsÍlfS f.. L'ttz nger <:~e.rin l. 

tl. 

9", 21 '„ 
7 11:-8"' 

l ", 7 2/s"' 

3",-3". O!'l '" . 

1) Wicgmnnn's Archív l ''í:l. XCX. l. p. 288. - Blai:ius, Naturgcschichte iler ":iugethiere Deut!!chlands elc. 

Brnun.chweig l. ... ~7. p. 91. ') Fit z i ugor: l\ritischc Durch~icht tler FlattP.rt.biere (Cbi roptera.). Sitzb. ~l. mnthem.-Mturw. Cl.i•se LXIV . 

.Dd., 1. A hth. p. 2u~t 
3) Bon a p n r te: Iconographit1 deli;\. fauna italica.. FaQi!. XX . 

• 



A hmlape. ti pélcláuyok tehát leginkább 1•1térnek 1. az altal, hogy fülcikeu nagyobh a hani11t

redök száma. (7- ), míg a rende Myotis ciliata alakn:ll c~ak ti.; - ~. hogy röplerje jóval nagJobb 
(1'', :31/2 "-n ~íl); 3. hogy Pgé~z te tho. ~za i' valami,·el nagyobb. majdnem 5"'-al; - ·L hogy fl'ihossia 

egész 2'"-al kiseLb. 
Ehez járul még, hogy a test ·zőrözetenek vörfü;esbarun szinifrnyalata a mi pekhinyaiukn<tl jóval 

sötétebb a kiilföldiekéuél, meg pedig nemc.·ak a még fia.Lalokntll, l.i1mem a telje en kifejlett, öreg allatok
nál is. 'Mindezeket számbavévc bizton allíthatom, hogy a. F'arknsvölgyben talult péhhíuyok a ~hoti~ 

ciliata Fitz„ va<');s \" espertilio ciliatn, Bla">in fajnak eg' a hazai é · bndape .... ti fann:íra. nezve 1<„en 
jellemző módo-..u]vány<ít · helyi nllfaját kepez1k. 

x~ \llJ. 

Hazcink faumí.jctnak ~yarapodá a az utóbbi rYekbeu (1 69-1 79. augu~ztus bav{tig}. 

FRJY.\LDSZKY .J .b1os-tol. 

Uaiank faumijéiuak kiförke _zé-e 'megi mcrteté:-ic körill tett üjabbkori adatok t:s közlések nz 
ulobb1 évekl1eu mar l)ly nagy terJedelmet i.iltöttek, s annyi kiilöuLfüó tu<lom<inyos folyóiratban és mun
kéíban vannak letéve. hog) •tzokuak áltekintese !) öi:;szegyiijlé ... e. a kevéshbé ,..zakavatottnak uem csekély 
nchez, éggel jár. Jól tnddu pedig azt. hogy az .mattani tu<lományok kellvelöi ' mÍ\•eliiinek sz:ima hazank
bau is t:n·öl-éne örvr.ndf'te ... en szaporodik, s a. faunánkrn vonatkozó adatok ü,..,zegyüjtése kürül .tz erd~
kc1tseg mindink<ílil1 fokozódik : megk1 érlettem - a iuenuyire tnclomá. omra van - ama ~:r.ét wrt ada

tokat ö sze,zedui. ' ez alkalommal küzrebo1.::>•ttani. 
Kiilöuiisen haszmít vehetik ezeknek ama hazai buvúok, kik már bizonyo. kittiziitt ir;inybau é::! 

terv szerint gyiijtik az allattani t~rgyakat, -; az általfoosa.n •lte1jedt e~ i mert fajokat meghat:írozui tud- · 
j~ik; de az üjahhkori fiilfcdezésekröl s atok ismertete:-oeról magnkuak kellő b'ijékoz;i,;t. s tLlllouuíst nem 
szerezhet veu. P miatt a gyiijteményeikhen bin évekr.u át l1l vh leniil :illó fajoknt a kcllii rentbzcres soro

zatba helyezni <>cm ,·al:ínnk képe ek: holott e 11e1kiil nem tahilhatj:ik fül amaz élvr•zclet, mely !ikd a. 
további viz,gálatokrn, 'E'rkc1 nttmé, s egy,zer,mi111l a. tudorniíuyos tlton tov:ibbi fokozatos haladásra 

bmclítaná 
::\Iar pedig hazank faunája. érdekében igen kidnato-, u1. e téreu közrewtikfüh~sre mennél több 

·t:akférlhit megnyerhetm; r~ zint azért. hog} meuuél tiibh vidéken ré zlete,ehb ~itkutahís s viz~g•ílóllá~ 

e'z.közöltesstik, ré,..zinr pedig, hogy lehetuleg tölJh c:zakma mfrelése karoltas..;ék fel, s uagyoLhreudiiek 
feldolgoza a, t(ikéletPseLh eredmény elérheté e célj;iból, töbh szakférfili közt osl.tas,..ék föl. 

Hogy haz;iukhan ai eddig mükü<lő buvárok - "6'JC~ek kivételével - uagyobh 1~reJméuycket 
nem mutathattak fd. :v. föl1•g annak tnlajdouírhat1í, mert hi;iuyoztak az e tulioIDány fejle-.:zté~ére s tauul

mányoz:ísára ._ziikségt's tndorn:illylls e.-zközök. mely"k nélkiil pe1li~ a. fölkarolt sznkm:íhau todbbhaladui, 
s kitűzött ce1hoz kijzdedni alig l1•hetseges; tle meg hi:inyozlak olyanok is, kik vagyonos ;íllapotnlrn«il 
fogva hivatva lctl"k rnlua. a llulomnny ez ágat, melynek goudos t.•1jesztcst> s lt>lvirágo~ta.bísit áldozat 
nélkiil nem jár, a11y.1gi segél.~ lye1 i ~ túpolni. Iliszen uemc,..n.k az ;ilta1anos tthli)numyos ag. n. Ut>111zeti 
irodalom .., kiizmÍ\'Pl131lc:s si1•mpontjaból ,..zük=-éges pürtolui s mh-elni az ;illattaui t11dotnanyokat, hu11em 
azert i , hog) lllPhTÍsmerkclljiiuk amn lényekkel, melyek ve1Uuk e hat:;íbau élnek, 1wki\11k haszuot vagy 
kéirt okoznak. -. 10-y SP.rr1=de~zközei11k vagv ellensé„ein k a. mezP1 .., kerti gazdasá0'0 n~il é..; Prclöt "" \ t>sztcsu t! l· ,.., ~~ 0 ,, ~ 

N e111 volna-e Hdvo-., ha haz;ink ki.ilünbözü ré~zeibeu mennél több ..;zakférfiaiuk rnln:inak. kik a mutat-
kozó "Valamely kárti' kouy fa.i uak föllépé 'éné1 hi rn t:va volu:inak tibtéut azt ruegi slll"rt"tu i, anuak t!let
móclja · ellene javasolt '':'zkiizr.i felül títba.igazítá-.t adm? 

Kulföhlöu a tauui tikai tudományok mfrelt!st·Hcl )'> feldolgozas<imil az ömilló vagyonos o~ztályúak 
ver en) ezq miiküduek közre, az arra alkalmazott szakférfinkkal. s azcrt ott már anuyira elörebaladt e 
tndomáoy. l10~y alig van ~mat-c~.d;hl, mely mag;inr.1jzilag feldolgozva~ i.;mételteu ;ítdolgozva, vagy ahg 



.) " --'11 

an 'i1lek. melynek lann:íja bmertl'tv • :- \HÍlmlat.okkal hövítn• ne volna .• z:ímosm1 foglalkozva t' tn1lo-
1111íny11yal. hogy tela<latnkat mennél tiikt•lt>lesehben megolclhn~slík. tannlnuinyaikhau csak vala111el.'' ki
t•hh osztalyrn. rendre, vngy 1•snp<Í11 rg.' es r.salndra ~zorítkmmuk. IInz:ínldmn ily ir:Ín) bani ha.latlií · csak 

fournínk t'gyes kiselib résieihcn 'olf, hpas1.talhato: mert a nagyohh r<'111liiPkre 1H~l.Vl' sem ha1.;ínk miuclen 
\'idéke kellüen :ítkntatva uiIH·st•n, ~1.·111 1wtlh!: a m;\r ii. szebcvyü1'töt[; nuvau· fPlilo1rrn:1.a--nra clcaeucli> Pl'Övel ..._, • • „ M 0 0 

1wm rendelkezünk: ~M némely renclüek m1velé ... ére eddig szakJérfüí se111 akiull lf og.r aw11han az 1íplih 
korhau. a körülményekhe1. képest, 111eglehPtÖ:-e11 1'lfö'eh11la<H1111k. nz al:íhh fü,sz1•szed"H irodalmi ncla.tok-

b<.ll i' kiliinik. 
Fn11rní11k érd1•kéheu nz l '"'tiO-ig évig tiirttfnt lmdrkocliísok er„1lménye. hazai irndalnmnklian, 

föll'!.! r .... nk a geri11ecs iíllatokr1\ n)llatko1.ólag \'an sz,:t...,zórtan kiiziih e. l~z i1liitöl kezdve azouhan. részint 
11 ~J. 'l'nd111rníuyos Aka1lémiu mnlh1•111. l- · tenné;jzertullom:ínyi hizotts;ig:ínak. 1~s az erdélyi :\lnzeum-egy

J„t 11ek m"g.1la1.-ul:ba. ré. zint lll'!lig a rn. orrnsok é:-. termv ·zt>b;z ... g.ílúk \":ÍllllorgyiHéscinek folytat:ísa. s 

mri~ tntlom:íuyos P-gyletek ki5z1·pmükii<lt!se :iltal. m:ír 11agyobh tewkeu .„,:g ;illott be, mely a heLY!'ucs 
éwkht~u. ü~y a. n. ~Im.1'lllllmil l11•hnwf t et.!lsz<•riibli intézkedések. mint pedig a, Tenné zettu<lom:íuyi 'l':í r
..;u]at rés1énil kitiizött p:ílyakénl1:~a-~k s :íllatlani .::;mkmnuk:ík ír:Ís:íra vnló uwgliízatás ;tlial. még johhan 
johhan fokozó<lott; minek !'ul~ f 1í11 sz:Ímm: hee.·e~. 1íj s ha·duk faumíj:il jellcwz!'.) arlnL ruC'llett. több ldsehh
IHlg''Ohh szak zPrii mnnk:ít is liirnnk f'elurnto.tni. mch-~kl1öl lrn~~.íuk ra.u11:í1':íuak 0 «izda0' 'itl'a ;-; énlckes 

·' J • 0 0 0 

jclle•'•' m:í1· is kitiinik. 
llos„za' 'olna itt rnindnmn rno1.z:111atokat és adaloknL b1lrPlihen ff·l ·orol11i, melyek hnz~íuk fau-

míjn kifiirk : ... zést• és m1·gi~uH1r1t f~ .... e kfüiil 1íjahb idühPu fölmcriiltr·k: mi1:rt is {'"UJl:Íu ''~)' r<.>uclct howk 
fr•J. mely a I•'rivnld.::zky lmrP •• J• ll1•mzü rulatok "JI grnrország fa11rníj1íhoz· C'Ímii jeles IDIÍ\"e1Jell hü,·ehhcn 

s nkkorha11 n ,iellernY.Ö fajokra 111:iH· kimcríti>r•u t.tr~ynlrn volt. hogy ki11111ta ... sarn nma halad;í't. m<'ly 
nwtn, részinr a hnY.ai -znker1'ik. l'l:.:-zi11t pedi•-r a kiilfiiltli h11,·:irok küzrrm1iköJé-:e folyt:ín elér1•tett. Ez n 
'J1éhf'h•r<i1)1iek (<'olcoJHl•rn) 1·e1lllje. 1111•!\' ti~,· haz:íukhau. mint a kiilfühlüu kh-1iló előszeretettel s huzn·ó-

el • ... „ 0 

:-.:íg~al mfrelt<'tik é-.. t:nnnlmnnyoztatik. s a mely jelenleg m:ir öt 1•zcr faj :iltal ''an hazán klJa11 képvi~el\'e. 
Frh1aldszky hnrc• miivélwu P n•n<lückh<H ti lll jellemzii fa1 rn11 f1•lemlíl re, s 1•zek közül a legjel

lcmzöhh ~' 1; .... !) üj 11• is Ít"ra. 1) Azóta pedig e rend töbl1 miut üno jellr>m1,1i ,:._ l :! l üj fajjal gyarnpo<.lof t, 

mcl' ,zfünl11il Eril1:\y firnmíjtíra kiiri.ilhelöl :;n jellemzö l:s lli 1íj 1•sik . 
. \.z em1ített líj fajok kiJziitt \'nn • !!;•~,zen 1íj uem 6, 1í. ru. Pse11doscopaen:- W l'i~e. Ahlepto11 Fri,•. 

l'hncuot heriou Friv-„ ~Iyc hopl1ilus Fri" „ • tE'ruo<len ll1•itt. 1Is 'l'haml111 ... Bouv : a uégy elsü neru c~npan 
lrnz:íuk fa1111:íj<ínak tulajdoua: a • 'tPrno1l1•a 11euJ1iek Délnlaszorsz:ighan é .... l\,rnkazu:sban éluek. a Thamhus 

neműek pc·<lig É-:znk-.A111erikália11; 11?. •gyeden e nemhe tartozó. s h:izaukhan tcnyésiö fuj. a 'l'hamhus 
Fri rn ldszkyi Bou \. általn m :1J11 v1rn i.íhan és Kra s1ímegyélwn fli<ltizt etert tel. Van azoukí vi.il ... :dmos oly 
111'111 is. mely ezellitt houun k fn 11 míj :íhan képvi .-eh-e nem \olt. s t'Ilnek énleke. ségét uagyhan em1· li. jele
"en: Znphium. Delto111erus. ~cototliputts, Coproporus. ~Ietopo11cus. Xq hctoch'-:, _\.delops, Pteroloma. \sta
topt1•n•x, Api<:tu ..... ~IetophlhrLlmus. ~\Jigneanxia. 'l'hor:e:tns, Otho. l'silotri\.. Áy]ographn~. Dichilus. , itr

pha~u:-;, Ditylu:-<. A paropinu. t ronm i i um. Jloplo„in e" 1' i "'ell ia ueml'k. 
~fel ' nag\ ere1lmé11y nem c~tl}liÍll auunk tula1<louítnn1ló, hog~ azota töhh azelc>tt ériucetlen ngy 

kevé.-hé :itkntatotl d<l1~k. mint Km~ o, :3z<m:ny, ~léframaro:-; stL. ismételten is h<i"'ebhen ritTiz--g:lltattak, 
hanem annak is. hogy Pzelöl.f haz.:ínkh.111. föl<.>g l'Sak a pu:-;/.ta szemmel hithatií nagyobb fajok bss1.egylij
léi-;érc fordíttatott a legfölih goml. még az apróbbak johbarn mellfo;ve ,•oltak. Yagy ha ez ntóbhrnk meg-

1) Frfral<l„zky lmre munk1ij;íbau a tchl'lyrüpüek rendjének bö,·ebl1 tnnulm:ínyoz;ísn által némi vállozt.abí"ok 
te1•111lök. részint az elnevezé::.eket, rc:;zint peuig u lclhelyeket illetülcg: <le a melyckhol én itt cs, k a folib kiigazí
t.1 oknt említem meg. ll3·en1•k uz C'lnc\·czésekre néz\·e: a Corticu ... tauricu - Cort. tlinbolicu... chauf„ Ifaplolophus 
ncgltctu = lfapl. robu·tu• )[ora,·., :\13 l'Ctom_ychus macnlari;; = !Jcrotlontus (l> ncmiicknek b.:. •k-Amerika a haz1ija) 
maculari rn.;„., 1...lp.nrum ::-tunuii = ( lp. Pc lil'llSC Bt>s~., )lordclla :5nchl!ri - ;\[onl. aurofnscintn Com„ Omi.1<; lln
nakii = lCylncu• llanakii. Pbytonomus \'icnneu'i' ::..::: Hypera Ox ilidi IJerbst l'h~·tonomn:'I Ox11litli!= - II.n1ern 
Krantzii Cnp., Clytus apicali = Cl. 111·1.;ua.tu~ ''nr.: n Rhizotro~n:: ,\u1phy111a\lt1:; pedig rgt:szen kihagyan<ló, mert, ily 
laj nem i lt:tezik . .\. lelhdyckrn néz\'I' UH!gjl!gyzendö, hogy „\lnlthoilr;i prodigio·us ,.,., Orestia .1Jpina nem lenyé::z

nck hnzánkliau, h mem .1z el-;ö Ki~-.Ázsi:ílmn, a má-:odik pe<lig .1z osztr.ik hutom.Íu)'uk hegy -égciben. 

• 



gyüjtettek i~. nPhéz meghabírozá-..uk miatt nem vétethettek fel az említett munkába: rle kitlönhen sem 
voltak akkorában ezek oly pontosan tanulm:ín.vozva. minl a legközelrhbi idöben. Fri\"a)d,zkv Imre ide
jében tf'hát épen ama korswk volt haz<i11kban a Téhelyröpüekre uézve, mely jelenleg a llartyaröpüC'k 
(Ilymenoptera) tanulmányozá"ánál áll; mert még mi jelenleg ez utóhhi rendűeknek johhára (•sak nagyohh 
fajait igyekszünk ös-zegyüjteui s megismerni, azalatt a külföldiek m:ír nagy Pli;meuclelt teslllek ai 
apróhb. s nevezetesen a (\uipidák é: Preromalinid:ik nagyré„zheui fel1lolgozásáhan 1~. 

Az alahh ös-..zeállitott é:-; hctiirendben foglalt :-;1erziik jegyzékében fölemlíttetnek mindama tudo
másomra ,iutott munk:ík, melyekheu a1. illető ·zerzi>ktöl haz,i11k- faun;ij;íra vo11atkozi5h1g adatok vannak 
közölve. Látható e jPgyzékhöl egy..,zersmind az is. h<>gy miu1i ~rnatreudnj) vagy t:saladró1 van szó, hán~· 
faj Yau az illető munkában fiil1•mhb'. · ha új fajok lcm1-.a kfüöltef ik. ezek névsz{•rint iR l'elsoroltatnak. 

Xem kecsegtetem azonhau magamat azzal, hogy haz<ínk faun<ij~íra vonatkoúí1ag ama tíz é,· alatt 
kqzlött, é" nagyon ~lsz1írn l1•v1i adatokat tökélelescu fo•szegytijtöttem volna. mnt sem 11em :íllotfnk ren
delkezésemre mirnlama munk:ik é~ fol:vóiratok. melyek j1·lenleg az állattani ö:-;sze . .; irodn.lruaf l'ölkarolják, 
sem peclirT hivablsommíl l'o!!rn nem fordíthattam az összcallílá. ra annyi időt. miut n miuii ih' nillalat 
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tökéletes léte.síté.sérr ziik égP. . De minthogy ama .icg) zek a. hazai faunát érintö irodalomnak mégis meg-
lehetősen h ii képét 11) ujt~ja : nem kétlem, hogy az, főleg a kez,lü hn•<ir?k ~nt.tl elöuyiisen használ
ható lcend. 

\ nker Ludwi~. Ein neu<'S :\lH rolepiclopteron aus Ungaru. (Enlomolog. ZPitnng :)tettin. l 70.) - Bnta
li. Ew.iehi. 

Bartsch . arnu Dr., A ·ndró :íJlatkák (Hotatoria Ilnngariae) e~ :\Iagyaror zaghan megfigyelt fajaik Negy 
táhlaval. 1 7b. 1 A k. Ill. Termé-..zcttud. Tár ulat mPghízása folytáu e. kiall,h1h.rn.) - Hat cc;alácl
lian 81 faj van i-.mertP.tVP. 

Hedel Loui:::. ?\IonograpL.ic llr- Erot:vli~n:-.. (L'Aheille 126 - ti9.) - .:\lagyarországhól hat faj rnn fdhozva. 
Ilévisiou 1le:, Bi·a<:hyt·Pride'. (Auual. de la. 'm: gntom. <le I'rauee. l 7·1.) - Brnchy1·eru: cinereu . 
fowicolli~ 1~s jnni:x nll' .... inuatu-., miut Mam 1u·orsz;íghan is előforduló fajok PtulíttetnPk. 

Bielz E . Alhert. Excursioneu 111 ""iPhPnhiirgeu. (Ycrhundl. und :\Iittheil. des siel,euhiirg. VPreins für N'a
turwiss. ;m Hcrmnu1dadt 1 ~ fi9.) - .\z i>r<lélyi fauuarn nézve töhh jellemzi) hognr- és puhám
faj ]P.lhclye>inck, vala.mini a Vipera amodyles-urk is t'ölemlílése. 
Ada tol, Koloz~vár 1:si<ra-fau11.ÍJ:Hioz. ( Erdcl~ i \J nzcnm-<'gylet É,·könyvei. 1 70.) - fü) faj a lel
helyckkcl. 

Bonvouloir llenri \ ' ir.omte, .Monographie <le la famillc des E1wuemi<le" 1 70--71. • című müvében 
~Iugyaror-.zághól ·, fojt említ.~ egy í~jat ;-;1.larnui:íhúl ír le Thambu~ Frivalcbzkyi rnh· alatt. mely 
hazánk tléli r.-szélwn is döfordul. 

Brauc•. ik rarl Dr .. :\IctoponCU" tricolor n. "P· (Bcrliner Bntom. Z<·it ... rhrift. 1870.) - Cj faj x ag\ -1\.rniz-.a 
"'id 'kéréjl. 
Neuc CT0\Popt1·rc•n au:- Uugaru. (C~.rnuott. 1 í 1.) Lcptu-..n alpicola. tlavicorui , . \ui:-olomu. lii
color, On·h1•,ia hla111l11la, ;\letallitP ... f'ar1lathicu..,, :-\lomoclc" rt.}T<>~icollis ,-,u-. o·rncilior és Pm·ln ta 
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1•xeel11•ns: miud Trc11csénmegye fel~ö \'i<lékeiröl. 
Eiuc Exl'ur ·ion anl' ilf'm Kriv:ín iu Ungam. (Dl'nl!-!c•h1· gntom. Zrit::.chrift. 187<~.) - g lwgy::;ég 
. ..,z;ímos jl·llt>m:t.ij foj;ínak fPlemlílé ·p, 

'l'reucsén megyc l1cmiptt•r:íi11;:.i.k fclsor!..l:ísn. ('l'rPlll'sénmc·gy"i 'J'P.rmé ·zettucl. Pgylct l~Yküuyvl>. 

187 .) - HPudszerc:-> fe}..,or11l:ísa 111 fajnak (Ilr>ff'rnptcra). 
BnmPr F .. Uic N Puroptcrf'u Europn ... 111111 der umlit•geuu1'n < ~chit>te. (Fcsbl'hrift 'l.lll' 11\·ier 11<'.., 2~1-jiibrig. 

Bc::;tehe11s '11•r k. k. zool.-hotau. Ge:>ellsehaft 111\\~1<'11.1 i1q ~Lt~.' ,1rol'szúg1Jól ;,~1 fnjt t'llllít fel. 
Bris:;out 1lc Ban11·villc Uhad1•-.. l'Putf1rhy1whu ... 11onv1»ll1X. (L'Alil'ill1,, Tom.\ l ..., G -1jfJ.) - :\lagyaror z:ig

hól vannak l1•írva : Ccntorhyuclm ~ 11 a mpei (l; 11 lici;íhúl i:- ). cn 1111 licnla tu:-:. Kraa t úi ( II Ol'\":ltor:z~ig
h1>l Í:-;) 1.fa Iluugariru-.. 
i\Iouo«rraphi1· clcs '"'Pl'Cr:- ctiropéP1111cs Pl nlg{aril•1111e · <lu g-c11rc Uaridin--. (Aunal. clc Ia~'oc. gutnm. 



1h• Fnl.11c1>. 1 iO.) - 1 lnz1ínkli11l lfal'i1l i11s 1·1Lrho11ari11:-, atra11wt1tariu é"' a11g11. lm;. mint j1•llP111zÜ 

fajok vauunk 111c·w·rnlítv1>. 
llnmtll'l' \'O lt \\ titlcll'') 1 ( 'n rl. \l ouo~rnpldP d"r PlsunProptPriil„11 . 1 l1mí11k1H11 kij-.„t kr zo 1íj fojok 

rn.nunk ismert ch1•: Pcwdhmn11 Fn~~i i (f~rd1Hy), B1Lrhiti~tPs l1'riv11lilsikyi (l•'i:-iclwri 11' riv .) (J\1c•}uídiu), 
lsophya co-.tata (Budn. Bél'~ ) 1·~ lin•vipt>lllli'." ( \hm1mnrm~. Enl1!1y). Azu11l<Ívlil Vllll 1111~g ílllllÍf Vl' l a 

faj: köztük Odonlnl'll lati ·n11da l'riv.: l'cll'1.ili111on ~'t· l1111 itlti1 r'iPl1, 
'npwmuut G :itonngrnphi c- 1h·:- Lnri1111 • (1\unal. 1lr· ln , '01·iPtt~ l•!11tom. i1„ Fr11nc1·, l 11. ) - IIai:iukbóJ 

vanunk fiH1•111litiv"" l1•ír,•n: L11rin11..; l'Ílll'r:l"l'l'llS, •>hf 11su~ ,~ an..,(rali:-, l'Z 11f1íhhi 1íj faj Kr•lr•t-Euró-

pahan i:-: t 1'11~ 1~szik . 
.i\lono!,!mphil' de" Li\u-.. tllgyauott, 1 ;:,,) - ~lu~y;uor ... z:ígliól rnu mel.!l'llllÍtH• 7 laj, köztük 

Lixu:- 1lifficifü .; ... l~uphorl1ia11 1ij fajuk. 
Uhamhiir i\l. Harnu, llescriptiou d'P:-pl•1•1• · 1111\1\'Plll's 11u pt•u <'1111111H • ( l/Ahcil11•. ' l'oru. Y. 1 ti -1i!l.) -

llnníukra vnnatknzoln~ ~, fai va11 j,11Jt•d"tn!, " 1•zt>k kU1.iil luírom, mint 1íj 1 írva: (i\•rouia t1•J1ui-

111nrginata = rulit1u· ... i. \'Hl'.. lcsti11a11 ... = Ridzii lin :- ,: 01·thog1)11i11. 
}<~;;sai m1111n~ntphiq111• ... nr IP ~1·urt> ( •.nuindi" proprPlllL'Ut elit. (1!1•1·lii11'r l~11tor11 Z1·1t..:chrift. 1 ... í:J.) 

llaziinkhól két fajt 1•11ilít, 11. 111. ( ·~ mindis palit~la 1~-i li11•"'alu.; Friv11l1l ·;r.ky l mr" azonban, kirP 

hi rn.l kúzik. ezekrit 'l'liriik- éQ Délorn~zor-:1.:íu·hól k:i pi u. 
"11• . .;in, a _i\lalakozo11logi ... cllt'n Bllill1·rn. dmii fol~ óirnt 1 \ 77-ki fo\ynmríhuu. luírom tí.i 1 ryu.lioa-fojl 

kü\lluhii1tet mPg gnll-lyliíil, 11. 1u. 1 lyaliua ~nhcarinntn . .Jik1•lii é;; Tr 111~. vha11i1•:í-t. 
' ntó .ltíuo„. :"'i· ká~viilgy fl6rií,ia 1:..: fauwíjn. {.A 111. nr\'n'. t:„ lt•nmt-:z1•tvi'l.,~ \Ill. nag '!!yiilé .... ,~nck Mu11-

k:il1Lta1. 1 ~ti!I.) - :!Oli faj 111rul1ír a l1•ll11·l.\t:kk1•l 1•::0: tiiologrni 1~szlc•lct h.l.d; .1 töhhi ktizt külö11i>"'<'ll 
említ1~ ... re méltu: nz .\ lnncln )P.111•optera Pali. P'.!Y .tJ,..u péhlftny Ertl ~lvhíil. ..... , 1 vin }u ... Pinioitlcq ;:i:n; 

: , J>l. tlaropu~ ciuf'l'eu,; Hri„ ... „ uu•ly ,z.int:.11 l' ... ak 1•!!) .:zer 1• zlrH1•l{•lt Erdei) bci11. 
\ "'tr'!!) m1•11t •ut>k uwlll:k\'ij}n~ „ind> t('n11é,z1•trnjzi IP-írrísa. (l~nlélyi ~\l nzen111-t>~yl1 t Évkönyvei. 
1 7 J. I ii..nP.-.t'll 1• vidékről :H faj 1•111lü„ 1::' :.! l 7 f1q madár v.ltl ki111utuh'n érdek'' .h:D'Z••tckkel, 

kinilt u m111la.rak vonul:í ... 1írn 11é:t.\ •' . 
• \ ::3a„keo.;i•lyii (<iypni:10 ... lmrhatu- t 'nv 1 Erd1•lyhr.11. {'I'l'rrnJ.;zctrajzi Füzetek. 1 Ti.) - Eí'. -=11ek1!-

:t.t!„ s1.f'r i11t 1• ritka fajl,1íl m1ír •i }'lq1l:íny léivelt>tl ~r1l1~lylif'>n. 
Lauin:. mujnr Pall. Erclélvl11·11. (l'gyauott 1 7. ). 

1
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1'a1lny .ff'nÜ .. \1lalt!kok a Hotato;i:ik i m1•rptt•lll'z. (Enlélyi ~h1zcu1111••'j'll'l l~vkUuyvei. j fol:am. Il. kijt„ 

1-ik -.z;im.) - .\ l\olm.„\'llr ':„ J h•t~s köriil .í}(1 Hotntori1ik :l1) faj ao 111•111ht>D: !llllll 11 l11j. melyet 
Dr. Toth l- l>r. B.w ... di ho11uukli,111 Ilt'lll é:-1.l •Hek. n~„zl1•ti• ... 1•blwn vnn l1•írva. 

l>antord l 'harh• .... ,J. nml .lolan \. llarvic Bnrn u, Tlw Hird ot' 'l'rnn ... ylvauin. (lbi.- 1 "i':L) - Az Erdély 
madárfauwij:íra 111~í'.vn ij ,z,•gyiijtütt 1ulati1k: :!~)7 tnj n l"lh1'lyekkel é~ je:.!yzet1•kkel. 

Új téhely-Dt•-<Lroch ... JP., L11g1'~ .J. .. \no\Íll llnugaricn. (A1111nl. ll" ln '-'oei St„ Eutom. d1• li'raure. 1...,74). 

i·öpü fnj nllít~i)a!,! ~lngynror,zágl,úl. 
1Je ... cripliu11 cL\ piouid"' 1•tc. l)htth. cln „c}n\ eizf'r. Ento111. 1 :„,;1·U .... chnft. 1 70 X r 4.) - A pion 

KiP-.:euwr•tit·ri lij tn.i l11tzánkh6l. 
Eichhof, CIJf'r <'nrop. 1Pomil-11~-.\rtt•t1. (l~ntowol Zi·itung. !'--tdtiu. i7). - 'l'omicn ... :uuitinu", rcctangu-

lu é proximu-.. jdlr.rn1.ü fajok 11111.iínkhol ts PluhtH•. 
Dnnr:- Dr., Hyménopt;·rP.s 1lu has ... iu ~lccliterranéeu \ n<lreua ("l'it •). (H1•vm• el :\lagusin 

1 73.) - Egy 1íj Em•Pra ~l'tui,lrigo .... a rnn lr•1n •l, mely iillítólng .Magyaror..:dglmn 

ue Zoologie. 
e' 1 iorönoro 

-.z;ighall e\. 
Emery U .. Es~ai :Monogra phiqtH' :,111' 11•..; i\ lurtlellilles. (L' .\ 11cilk 1 7G). .:\lugyaror..;zághúl va11 11 jel-

Jemzö faj „mlítv1·. küzt\ik Ana~pis Kie.;cuwetteri ~ ... ~lordt>lli ... tPna ~lilleri új fajok; a ,jlarin. 

brunncipenni-. !\lnl"'. azo11ba11 nligha t:lláltatott haz:ínkbnu. 
Entz l..iéza Dr., .\. tordai é :')znmo ... t:i.lvi ~ó-.tank . .\zalagfaun:íja. ~ uihl:ivul. (.\ m. orvos. é · termé~zt!tv . 

- ) .A n. ~1uzenm :,ryUj1c111•·11~"l 1•n \ntt é!.!')' iwluá11y t i11kotáról, mely ott 1 36-ik ~vbcn lövt.>tett, 



XV11T. nagrg,riilésl>nek i\Innk;\latai. l " í!).) - 27 faj. mel_vrk ki.>zött három 11j faj é„ ·1 v.ílfaj vau; 
újak : Ilolophria < ;uJo. ( h:mo touia margnritifcrnm és Chamytloclon C'yclop ·. 

Entz lTéza Dr.. XrháuY' moha alatt élö g,ytildáb1ír1íl (Bhi1.opolhik). - (Kolozsvári Orvos-Természcltn<l. 
Társulat brlc,1tö.1e. 1876) 

A zamo,..faln so)',tóhau élö gvokláhúakról (H hiiovoda). 2 bíhlával. (TermeszPt rajzi FüzctPk. 
1877.) - 1 ~ foj : közt.ok két 1íj nem és öt uj faj. é:; pr.d1g Plr.urophrys H el ix. Plectophr •s proli
fer:.1. Englypha pnsil\a. :\hcroeoruetes tristrypctu: é„ Orlmliuella smarngclea . 
. \ Pelobate .... fuscn ·-unk haz;iukhan való eliifordul:í:-::in)J..,.. még nch~íny szó a magyarors1.;ígi béka
fclékröl. (llgyauott. l 7, .) 
A z.nno-.fah-i :-cí:tó 11éh:íuy Ázalngáról. ~I tiíhl:í,·al. (Ugyanott. 1 7 .) - Tizc111•gy fa '. rnn i:-mer

tetv-e. klizteik l'gy tíj nem ,:~ h;írom tij faj. 1i. m. Litonotn' granui:-1 En;Jia :-.ali11n '"" ~porotricha 
ve.xillifer. 

Eppelsheim Dr .. Üher deut::-clH' • taphyliueu. (1 lcutsche E11tom Zc1tschrift. 1 7 .) - Xégy jl·llr.mző faj 
vn u említ ,.e hazánk h61. 

Fall"ma1re Lenn et Allard Ern .. Hévision du genre 'l'imar~ha. { \.nnal. tle la soc. Eutum. dc Francc. l '7~.) 

- Eg~ nj 'l'imarcha glohatá-t ír lt> Báns;igb61. 
Fieber Frau;1, \ aver Dr., Les l'ica,cliucs <l"Europe. 'l'raduit tle l' \ llemand par Fer. Riebcr. (BPYui:> d :\lag~:-.. 

de Zoolog1e. a. sér. 1!'>76) i\Iagvarorsz:igból a koYPtl\cz{), többnyire iíj lajok vnnnnl\ l!--lllP.r

tetve: Centrotns 1·ornutus var. Turticns. CicadPtla 'l'rlllh) h.unca. Tettigometra lcpilla, macrocc
phala. Uixin · hrachycrnnns. Oliariu!' roriJus . .-.pl111Hlitlulus. pulleu:-:. Dictyophuru pa1111onica Greutz„ 
Omrunticliotu~ incouspicuus , t ti. 'Jlycterode:. l'OUfu!'ns . 'tal é: uasutus H. :--ch. Ezek közli) a Gica
detta 'fran,,ylrnuica, Tctttg•1lllttra lepidn é' Onnuati<liotn .... iucon ·picuus c.sak haz:ínk tnnn;ijának 
Slj<ítjai. 
~ ynop:,Í Ul·r europ. Ueltot'ephnli. (Y erhaudl. 1ler k. k. zuol.-bot. Ge .... ell-.chaft iu \Vit•u. ~J\. . fül. 
1 '6!1.) - Deltorephalu:-: iuterstiuctu" üj iaj hazáukbcíl cs '' .tjcból. 
Dodeeas ucucr G:1llu11gt•11 untl neucr .\rten l'Urop. 1 l l'nHptcra. (e gyanott. J iO.) 

zágb<íl f>lugiorhammn sntnralis H :-.ch .. ü.i ucm. 
Finger .J Ornitholog. Nolizcu \Oll Xeusic·tller-Spc (~litth. 1lc:s .\ n„sdm~ .... e. de· Ornith. Vt>ri·ins in \\ 1cn 

an 1hc :\lilglicdcr. 1. ifi.) 
För:::.ter Dr .. :M011ogr:iphie <ler Guttnng Hylaen ( \ 1 rhan<ll. der k. k. zoul.-bot. Ut> ·cllsdwft in \r1P11. 

1911.) - II,rlat•us 1•ury 1·apus. ntrntulns és nm1hU. tíj h1írtyaröpü fajok haziiukl161. 
Fraueufel<l 1~ . Uitll't". h nrzl'r Bericht der Ercrdmi-.sc meincs Au flnge.;; vom lleiligeuhlut iiber .\.rnuu an 

0 ~ -

il~u Platteu:see. (Cgyanotl. 1 iu.) A nfrnfoykiuünbekl>öl uere]t; rov:nfajuk. 
S otiz ü lier zwci Vögel rnri11tiiten in • 1el 1en biirgeu. ( l' gyanut t, 1 70.) - .i. na::. hosd1.1' t'' . t nruus 
\·ulgari„. l'Z utóhbi felu:r tollazattal. 
Zoologi-.che MiscPllen. (Ugyanott. 1 73.) - Egy. u k1~tröpüek reudjéhe. s n Ccci<lomyi:ík C'al:id-

J.,iha brtozó ra.,·t: As1>houclvlia C\"fi-;i ismertet. . u•rranolt méu- U<J"\'Ullallla \"i<lekröl c<rr ÚJ. levél-. „ „ o... 0 ,::,„ o •. 

l:ilnH ír le Rrn.nchipu · Braueri név alatt. 
Frivald~.zky .J:íuo.:i. A magyaror .zági llangynféll•k (Fonuici1lae). (.\ lll. orrns es tenué zctYiz,g:ilok \11 l. 

uagygyiilé:-;éuek ~ l nukéilatai. 1 u~l.) Ihi.;z 11emhc11 ·H> faj n lelhelyekkd. 
Atlatok a lll•tgyurorsz:igi kétrüpüek {l>iplera) fauu;ij1ihoí'. .\ Rablólegyek {.\ silulaPJ. (l' g,ranott. 
1870.) - 'l'i1.enhu.t nemhcn 9:.~ faj lelhclycikkrl 
A llerknle -i'iinW é!" küruyéké11 élö :Hlatok. {r\ llt•rkulesfünlCi 1•s Kurll\ eke, Munk Manó :íltal ,zer
kcszlctt mnnk;ilrnu. 1 ' 7~ .) - Heu<lszeresen vannak fclsurohra: emlos Hi, mutliír lU'.!. hüllü e 
~étéltü :!~.hal 11;, rovar 12 O. héja:-. cs sukhílní /, pokféle l:J és pnhány 82 faj . 
AlL1Uani kir:índuliís.tim Orsova. i\Iehádiu é Korniarern vi1lékcin. (.\. 111. orrns. és termé-.Zl't' iz,g 
1. YI. uagygyiilé .... ének Muuk:ilntai. 18/:t) - ~~/ :J foj ro"n·. lelhelymkkel: melyek közt a téhely
rl>pück (Uoleuplcra) l ·J•iG faj által vannak képviselve \ z ott l'llllített Ptcrosticlms cxtcusus == 
cognutns Ut'.i · 1h Gorticus Tauricus = cliaholicus ~clmull. 
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F'rivnlcJ,zky .Táno-. .Ilo11i--mert ·b~- dnni immka béc"i. 1 ;:{-ki ktit~ki1íllítns Ma!_!ynr Catalogu .... ának heYezetii 

r ~..;zélwn : a ~lu•l'\·aror,:;zn!.! fan11:í1' ;it 1· ellemzö faJ" ok, kárt ~konY s haszuo" :lllatok. o. . „ „ 
~ln·Y~arorc;záa Téhehrliylüin1•k Fntoncféléi (Carnbicla<>). (Értekczé,ek a 'l1crmészettndomá11yok kö-

o„ o . -. 

réhöl. 1 '7•1. Kindja a :JI.igyar 'l'udonuinyos -\kndémia.) - tH1~1 taj lelhdyeikkel. 

.\<latok :\láramaros ·rnrmeg)'l' faurníj:íhoz. (Jiathem. é~ 'I'crmészetlncl Közlemcnyek. 11. köt .. 

1 ;; •. ) - Hcnrbzere. eu ''annak elüsoroka: ewlö;-; 1 . marhír J L hiillii es k teltii ~- hal }.J. rornr 
ffiíi é · puhány 11 faj lelhclyeikkd: és két üj faj leína. 1í. 111 :\ft·li1rethe , .... ulialpinus és Otiorhyu-

(' hu-. COll fi11j.., 

.Ad1nok Tenw-.- é-. IH.1s:,1Í1uegyék faun:ijáhuz. 1 t~ihl:iYal. ( ~,_,auott. '\Jll. küt .. 1 "'71.) - Egy 
f'mlő„, 13 madnr. ; lüill<i é„ kJt :Jtü. 1 hal. 1 /<)'.~ rovar 1!s ~\ 1 faj plíldéh· lelhel.\·eikkel. Ezek közt 

líjuk gyan:íut \"auuak leín ·' . \griln~ nricli..; ml'. :-;alici:. Uc1lcmr•ra snl1Hlata \Ul'. ,·ittata. Phacuo
tbt•rion (új nem) P11k~ky1. ·rr. ngalia melanur.1 rnr. tihiali.... hr~ :-,omela ah·onre1i-. A.1l1111ouia 
lluu1

0
taric:1, .Allautu-. ni•TrilalirJ"" 'l'acll\·tc:- <li color •• \.mmo11hil11 l\foc,~in·i. Larra lhmaanca. PlP-• • 0 

rochilu:-- formo lh. o .... mia :dlíni.; é 1 >iodria I\o"\'"arzii. 
(j TéhPl~ riipüek lilag~ arors1.:í •· déli ré ... zéhöl. (Természetrajzi li'Hzelek. 1. küt 1. é:- -1. füzet. 1 i7.) 
- .Al1leptou tli.i uelll) 'l'rf>for'1. \h chophiln~ (t'ij n i>m) miuutn:-;, J'..;claphns :Jlehadieu is .. 't~ phlns 
u11cal ns és ürestÍll Pa' el i. rnluwiuL az A nophllmlmus ~Ierkl ii la.t i11 leír í .... ,, 
,\lngy.11·or"zági üj l\ll1)-!togaral\, \ r gyauott, l. kiil. 3. füzet. 1 ii.) - Znphinm Hungaricum és 

\mttru pruxima.: vnlamiut a magynrnr-.z:íg Ü,ll'ahid:ik 1•salndj:in11k 1 i „. ót.l gyarapodá:>1L 11 fajja 1 

... h~lhely~ikkcl. 

.\ z \nophhhun-. al-nem ~lug)aror-:z1igkrn eddig fölf1•dezett fa.iainak átnézete. az Auophthalmus 

:.\Ierklii rurL'''·.ll' l ·írn..;a. (l\!vnnutf, 11. köt. 1. fi.izet. 1 í .) . ~ 

j 'f'éhclyröptiek. (r'")atwtt. II. kiit. :!-a. é-. ~. fUz1 t, 1 í~.) - Otinrhyuchu=-- arrogau-:. Ceutho-
rltyn<'lm nlboli11"ntu-., Auophthalmn..; cognatu .... ::-., .tn1lipn11 lm>vipcnui-. •'s Oxyomu' poreel\n ..... 

Magyarország kUWnhiizci ré ... 1.eihöl. 
B111lape<:t é.; kiirn~ ~kc .1llatla11i t„kintethrn. \ \Iaclnrak .~._ Rornrok (Bmlape..;t és kiJrnyéke ter-

me,zel.rajt.i. orrnsi és küzmivc•lödé'i leírása. ]. resz. 1 70.) - Macl:ir ~3~1 faj. lellwlyeikk.P.l. A 

rnYarokhól e,:;np:íu f•.;nk a .it'llcnl'ziik és )'e1lig cg~·e.te:-.rüpii ~ 1. rPcé-.rGpü ~:>. téhelyröpü f> , pik

hlyriipii ~fi~. k1~lri)pÜ l :!ii .~ .... l'1~lrlip11 1 :11) faj a lelhelyckkel. 
Frit...l•h Antn11 Dr. :\atnrgl'seliichlt• 1ler Yiigel Enropa'..;, 1 :>:\- Ill.) 1'Ímii míirr'11en ha:1.iink fo.uuáj:íra 

nézv" tiihli llllatot kiizöl. m„Jy1•k kuz.l némelyek nagyon k1:(p..;~k. mint · • 'turuu · nnicolm·. l~mhe
riw pythiornu ·. Ptcrocles arenurin ..... Chettnsia gregarin és Lnru~ ichthya1•tu„. 

Jt'u„, ("'1nrl, Verzeidrni .... , lll•r 1\iif1•r :'iebeuuHrgen . . (.Archi\' de ... \ 1>rci11 ... fiir 'iebeuh. Laude-..kunde Xt!nc 
l"ol~e. Ylll. Haml. 3. Jlcft. 1 i!I.) - :2i~7 faj e' Xnd1trag ;„~ fnj. lell1elp•ikkPl. _\.zonhan 11.1e~n
zékl1en oly fajok i' fo'.!lalt.atnak. melyek Enlél~·heu nem lt>uyé ·znek. \'agy peclig h:n~~eu habiroz
lattak m"g. mint: P1·i-.t o11i1'Jrn cr1 ruh·u-. = punctn.t11,.,. Hhizotro~11:-. thoral'icus, Athou Dejeanii, 
Opufroi1l1•;-; pnnctnlatu .... Cerocoma h.1111zei = ~chrcheri 'th. 

H1 itrüge znm \. cr1.eil'lmi d1•r :-;iPheuhürg K.i.ferfa.uua. (Y crh:uull. 11ml ~Iittheil. de' siehcuhiirg. 

\ 1•n•i11s für X n.turwi~„„ i11 H"rmauustadt. 1 q7 l.) - lil l'aJ. l1·lhch-eik.kcl és in·az1bÍ.'okkal. • 0 

~ntize11 und B„itragl' znr Jusc>ct<>nfauna 'iehenhiirgeu~. lllgynuott. 1 73.) - t.iO rovarfaj a lel
het~ ckkel t~s az gschatm·t•phal11. fü•i<llitzli Koch (Abhnndl. dcr natnrhi..;t. Gesellsch. w Xürnlir.rg, 

1 7~.) leír:í~iiuak i~an~llése. 

\' otizP.n und Beilrliµe znr h1scclc•nfanua . iehen hiirgeu .;. ( g~ auol t. 1 i' .J .) - 41 téhclyrüpüfa.i 

lPlhelycikkel: azonkfriil a Uc11ops alhofasci11.tu'- és Biorhiza nplc•ra-ra vonatkozó biologiai a<latok. 

ftcr b1cckcr A. Dr„ Bt•itr:ige zur niiheren I\enutui,„ einiger Bi• 11P.11-I ~at 1 ungcn. (l~ntom Ze1lung zu 
~tettin. 1 "'ti9.) - ~fogyaror,...z:í~búl rnnnak említ.": ]>;i..;llc"' macnl11tu.; és Phiaru5 alidomiualis. 

1 leyer l ;ynla, Adatok Hoz ·uy6 ,;dékéuPk taun<íj:íhoz. pboPuologiai é 1.lPlctekkel. (.\. m. orvos. és tenué
,zctn1.sg. \.III. nagygyiiléséuPk ~I nnkiílatai. 1 ü9.) - A gcrinc1:" :íllatok cs rovarok közi.in:-iéges 



• 

fajai. l1gynn-e szerzőtől ilynemű e!'<7.1Plet<>k tnláltnt?1ak még . A magyarországi Kárpéit-egylet 
Évkönyvei"'-ben 1s. 

GoutiE'r de rotte ., :A. fü cui], Oh ervation , nr lf' g<'nre Feromn. (i\lit.thei1. <l. sclrnei1Pr. e11lom. Uesell-
chafi, l 8(iíl) Oma$eus incommodus :-;chaum leirasa a Il<in ágból, azt állítja. hogy e faj == 

Omaseus mrla-; var. llung:u·icus Dej. 
Hagen H., Beitr~ige zur K<'nnlni~~ der Phr~·ga11ide11. (Vc·rhau~ll. dt>r zool.-hotan. UP.sellscha.ft in Wien, 

] 73.) · ~lagJaror--1.agi hét i:mert fajnak fPlemlíté-.e. 
Hampe Clemens Dr .. Br>schreihm1g einign 111mer lúifer. (BcrlmPr Entom. Z.eitschrift. 1 70.) - Anaspi 

~mblilis "s ~ciaphilus cne,ius (Ercle1y) 
teropcs Ilungat1<·u~ üj fajnak lP.írá -a Kaniz„n yi1lékPrill. (Y nhandl. der k. k. zoul.-hotan. Uesell

S<·haft in "\V1en. 1 7:J.) 
Haury Il .. Descnphnu-. dP plusienr' variétés du gi>nre C'aralrn,, (Petites ~ouvelle" EutomologiCJue-:. Vol. 

II. 1 ' ii.) -· l'arabmi fa~tnosus var. glaucus. gr.111iger var Xicanor, \ntricatu~ \ar. angn:-;tulu' 
(Bazi:ísról) ,:s auro11itens var. opacn - atratns Ileer (Erdi:>l.rböl). 

Hausmann \\., V ogeh urieU.iten m :)iebenbi.i.rgeu. ( Yerhancll. und M1ttheil. cles ~ic· bcn h, \ erei ns für Na-
tnrwiss. 1n llermanustadt. 1878.) .leg\ zet1•k uehanv fajról 1 melyPknt>k tollaznta a rendc · 
színczc>ttöl 1•H.c:r. 

Ileuril·h Carl., Limil·ola pygma.ea Koch = Triuga platyrhynl"ha. Temm .. eiu fiir ~1r>heubtirgen ueuer 
Vogel nnd Pbalaropu' ciu~reus Meyer. eiue ornitbol Sellenbeit. (Cgyanott, 1 í .) - Limic•ola 
pyg:mae;t awnlnrn m:ír rrróf Lazar halm:ín :iltal nin f•mlítre Erde1y madarainak jeg) zekében 
(Erdély1 :\Iuzenm-egylet Évkün! ,·ei. 1 ti~.): <izoukívi.il töretett az 8zehen Yidékén 1 (j/-hen. 

Hennau Otto. Erdely liör- t~'.'i egyenesröpt"ti. 1 hihl.tval. (Erdélyi ~lu1.eum-egylet ÉvküuyvE>i, 1 ti -70.)
Elö ... orolva van Dc rmaptera 4 fa1 e' Orthoptera :~1i uemhen 87 faj a lelhelyekkel : két lij fajnak 
pedig. lÍ. m a l hamnotrizou .Jlikoi é-. Fri,·ahJqzkyi-nPk, valamiut a. :-;teuoholhrus pullns-nak 
(Philippi) h~irasa 
D1P Dernrnpteren nu<l Orthoptercn ~iebeuhi.irgen~ (\' erhan<ll. nud ~bttheil. de:- 'ielieub. \erein-. 
fi.ir :N"atu1 w1ss.-11-.cli., 1871) - Ggyanazon dolgo1.al ucmet nreh·en . 
.A .Mezoseµ;. l A Hodos • 'zarvastó és ké>rnyékc. (Enlel~1 :\fnzenrn-egylet f:, könyvei. 1 li '-70.) 

Az c \Hléken 1867-hen megjelenő iillatok s egy1;Ji .ielenscgek. 291 faj téhelyröpii. 7'2 pikkely-
1·öpű. 11 félrdpíi e„ 20 l'aJ puhány . 
.Állnttaui közh•st•I\. IY. (Ugyanott.) Az 1 ti''h. , ~ ,. nen>zl•tesehb jelenségei. 
Potlék Erdély pille-tauuaJahoz. Pittner '1;{„pár kijeliilese szerint. (L'gyanott.) - ·13 faj, lelhelyek 
nélkiil. E1.ek ki)ziil Hipparclu t Nerine. Polyouunatu;; Zephyrns es Naclia .Faruuln csak tévesen 
jutottak a jegyzékht•. miután azok Erdelyhen n~m fordulnak elö. 
Állatlaui k<izllmények. V. (l1gyauott.) - Xeuropt-<•ra (Franzenau gyüjteménye után) - l 4 faj é„ 
Erdélyben. ll<'Yf'zde 'C'll Kolozsv·ír \'idekcn clöfordnlú Hemipterak . . !fi faj. - Todhbá Bibar
begp•ég fanu:íj:ihoz tartozo nil.ttok az 1 ti7-ik évröl: mad<ír :3J faj. téhe1yröpt1 1, pikkelyröpü 9 
e · két ri;pü -! faj . 
.Appendix Catalog1 'uleopterornm Trau syh aniar. {Lg~ auot.t). Lelltelyek ntilkUI. 
Beitrag znr Krnntnis~ dr:r .Arachniden-Fauna 8i<>bcnbiit'g!'ns. (\'erha.utll. nucl .Mitth. dcs ~ieht>nb. 

Yereins cfr. 1 "71 ) - .f( faj a lelhet\ ekkel, 1•-. egy UJ fo.j: Ne ma · torna Sillii Kzehc•n vidékéröl. 
A l\lezöseg 1T A ~lPzÖ-hah-TólHíh. tovahha i\h•lies1, Buhli és :\Irzö-~aly1 tosorozat, tenne ·zet
rajz1, je]P.scu :íll,tttnui sz('mpouf hol targ,\ ah a. ( grdel}1 .\lnzemn-egylet gvkonyvei, l 71 - 7:3.) -
Em1ö::; :1. a ma1larak m<'gjeleuc e 1 :11i ' -ik év heu. c.q 1eg,Y zék a )lezöscg teriilelc!i1 e:,,zlelt 17 3 ma
chfrfajró1 n lclhelyekkel. Az 1 69-lti>n é-.zlelt l ·l faj halnak le1rasa: ,·nlamiul 3iJ3 fa.J téhel~ röpü. 
(Kirschler 0. wcghnlarozasa ~zerint ). 7 ;, h:írtynröpü. 117 kétröpü. 2 "" félröpti 1~:-; ( 1 faj pókfele. 
A :\li>zÖseg, tcrmc-.zetm,Jt.l jelesen allattaui <lZCllll outhtil targyalrn (Ugyanott. 187·1.) 
Erismaturu. lencocephala. a :\fagyar Uruishau. 2 hibl:irnl (~lathem. cs terme«zettnd. közlemények. 
x. köt. l 87fl.) 



Hr.rmnn Ottó .A magyar mnd;írrihíg <'1. idei vernlt~g" (Pa!'ltOI' ro::.cus.) - ('rC'mll~~:r.ctlud. Kö1.löuy, 1875. 

71 l'iizel.) 
A rolumh;icsi lcgyröl (1 TgyiwoH, 1 76, "2. fü:r.1•1. ) 
Korc'bogarnk: Carn.hu:-; ncmor11l1,, llampei, Proc·rn ·lr.s c·orin1'f'\l. és Lamp, ns uoctihlC'ta. (Tcnné-
szctrnjzi li'U.1.etek. T. kill„ 1 :-177 .) 
I~lcs hn.t.nrok n ma 1larn k I' lt.Pl'J!'tlest•hen {Ugyanott.) 
Korcs(·„örü mad::irnk: C'01' 11s frng1legu. é' Passer dunll':-.ticus. ( lJg ·1mnt t.) 
:-fa,kese1) ii t' · Kesel: u. lJarom ;\hr;n 1tl. (Természellncl. Kii1.Wuy. 1 77, 9.L f'iizi>t.) 
'f orzc-.örü ' 'n1:i n (í 'i>n \t:o- l'!ll'I\ h: L.) ('l'crmészetrnjzi Fiiz1•I ek, l 1. kiit.. ) , 7 .) 
Ülwr Tln sa prtho11i:-.su1•form1s l\1•mpPlcu. (Yerhn111ll. 1h•r k. k. zool.-liot. GP. ell~chaft, 111 \Vic·n, 
lSI .) 1ümutatja. hogy az 11lczctt faj uem egyéh, miut a C1111pl10s11 111cifügn \\ ;1lck. 
Az :matelet. mint muuka. :; k1;p11cl. r rl:'rillészcttnd IH1zlö11~. 1 7fl. 11 a- lf1 füZf~t.) 
i\lagyaror:izag P<íkfo.111111,in. :'. kiilt·lhe11, lll bíbl:íval. (,\ k. m. TcrmészPtt111L T ársnlal megbizrtsálJcíl. 
l '7o-7!J.) .\ z e},(j kiif„f 111•11: Aliik és külsö :-zcrn·zc•t (Orism11logia), élelmótl (Biologiii) és iro
dalom \ m.tsodik kiit ethcn n. n·1HlsZPI'. s a :~-ik k iit,c>!lll'n a Jeí ní n~sz !..!~8 faj szak ..;z1•ni Jeí ras.n al. 

kiit.tc !16 U.J. u. m. Liu~ iilnn nlpiua, 'rhurellii, Tht>ridium l•'i-ivalds1.ksi. Tita.nocca. ntcran ir.t, C'ry
phoec11 ··nrpathicn., Liocra11nm I\orhii. Chimcauthium r11pl':-.trr, pf'oss11111, cu111c11lnrn, Plrnrohtl111s 
:-;úly1 . .\licaria Hug"uhofPri. Proslhe ·ima. cal l'eolala. Al1 i1111icn. tr11gw.1, at•e1•pfa. C:napho. a soror, 
1lolusa, Sll"-perta. molesta, opaca. fallinq :--.chlhzlcri, ll nrpacles s~11·n1:-.. K<'mesia Pauuonil'a. l'h ilo
dromu pcllnx ~r :-.licu· lrahr L, cosl profngH. poecila. li1ri11o~u, lestiunns. exornala. T areutnla 

~ nlitaria. 'l'ro1·hos,1 llnn~:iric.1 a\licu~ " 1m011i::.. \tt11s Hrn~,;ayi és Atlnrop: . impl~x. l fozzrí rnu 

még ad rn a Kaszft pu kokluíl ( Up1 houc~) 2 6 fajunk :-., noplil'ns iihlt'zPtr·. 
XPma :Sahiuii Leach. 1 híhlihal. (Természetrajzi l' li:t. t•t~k. 1 ~ 7~1.) -- llnziíukh:m 1•löször •~=-zlelt faj. 

A Ka.gyút. (A m1uhírvilií~ tnrnsÚ mozgalma nlknlnuíhól. k1;t rajzzal .s ... l'~~ térképpP.l.l (Termé;,zt+ 

tnd. "'löacliísok ~yiijle111 c11.\'C. 111. kiit. } ;l, fnzet , 1 ~ /~1.) 
Ilocll'k EtlwnrJ, Oruitholugis1•hPr l( ,.j.,p}w1·icht von 1l1•r unti•rn J)01rn11 (\li tthei1. th.• ornithol \ t>l'Pin:- in 

\\ 1eu, 1 ' 77 \;ro . 7. 10. 11
1 

l ~.) l~szlelet-.}, 1rn11l:írfanminkr.t lll'l.Vt' . 

\fome Fruhjnhr' Hei~r.. 1._íll. (Ug\'anott. l"/ ~r. l~.) - lla1.iíuk 1l1:li ré,zéhcn tPlL é!'lzleletrk 

hnz;ínk uuul;irfann:íj:írn nl-:r.YP. 
Lümmergeier (hqmi.:to:- lmrlmtn~) rn i):--tNreic·h-Pngnrn 11 rl<'~l. (Ugynuoft. 1 79. )\ I'. ~ .) -

Hoffmann 0 . . tlt.tl 1 1 !l. noYcmbl•r lii-l-u a ..;zi>n~nymt"'gyPi h1'~y~éghe11 lőtt hím p rlchmynak 

i=-- mcrtrt~-:e. 
U opffgartcu ~Iaximilinu ' . BPricht1' i'lhL'r Putomolo~ Ewm;-.i01w11 n111·h t•ini~1 ·11 "umitaleu rugam:-. 

(I>ent,..che gntom Zt>1tschrift. 1 síti.) -- lJnnt- Kom:írom- .~ ... , . es1.pr1~mmctrv~'khen nclduy ~,. alatt 

gyi\jlöt.t ( ol1•upt~rak a lrlhr h1 kkt•l. 
Enlomulogi-..dll' Bei~i:> nn1·h i1\nwrnru 1el1t•nhiirtrt•11 11111\ 1lc111 Bihar ·r ( 'omitat. ( Eutomolog. 

Zt>ítm1•r zu :-'r tf n 1 ' 17.) - ).. ph:íuy jl'le-..t•hb oleopt•'l'fl fajnak 11w~r>mlít~ ... t 
llorvath lréza l>r., A \htra -'I':ítru t -ht-lyreipüi. (A m. orrns. é" ti •rmé,z~hiz-.\.!. \l\. un~ygyiilé:-;1~nrk 

~lunk tlatai. 1 ;n.) - 1)1 1 faj lclhrilyri,el n lllll!.!;<t""':ígi t.íjnk sz1·rint " utunathan nwg l\iP"Pll

WPllPr ul ín 1 ~ faj ,·nn 1'1·lrimlítv«', 
f.Ther dw in Frirnl1l~ky':- -~Ionngr.1phia Orthoptcrorllm lluugariaP· l111sehriehenen neuen .\rlen. 
(BPrlm. Entom Zeitschrift. 17711.) - E mnnk:inak isnll'rlefé,I', "' a leírt \ij tajok1111k ism.~f ), ~:--e 
.\ dalék a hazn1 felr<lptii·k ism<'r<•tt:Jwz (\Intlwm. é.: 'r1•nt1és:r.elt111l Kozlc> mcuyPk, \ 11 L kiit. 1<i1.) 

- Torna- e..; C1(j111i;rmr~y1~ ld1r•11 gyiijliitt }(;ti taj uak c\ö ... nr11hí -;1t ), 111 h • ikkPl. 
A tornai hegység télwl_rríipli fanu:íjn. IA m. nrrn„. 1~, t1•n11t•,zctYiz,~ \ \ nagygyiil1:.., 7'I1111k;ílntai, 

1, 1 :!.) - "5~1 faj a 1.-.lhel.' ekkel. 
:\ magyar fonua paizsos félriipíii . (Ugyauntt, X\. I. uaqn.Dlil,:, ~lnnk:ílatai. l 13.) faj a 

lelhelyekkcl. 
(Auonym.) llaz:ínk hurla11gj11in.1k :íllatviJága. ITermé"ZPI, t "'78. ~I- ik ... zám.) 



~l) J 

Horv<íth 1~é7.n Dr„ gnumcrati1111 1l1• Tin$dP. · ile Hongrie. {Petit XonvelJ. Entom .. l i J. .Nr. JO .) 
Dingnost• ll'un Ilemiptl>re nnuvPanx de Jlongrie. (egynuott. 1 í 1. 11 L -.iz:ím.) :\lc•gu.lountn' 
l lnngnricus. 
XnH' lleti>ropt<'r<•11 aus lrugmn. (Ht·rli1wr Entom ZcilsehriH. 1'-i J.) - Zosmenns po1·catu~. 

_\gramma miuntmn, ~lnuanthia flnnpe ·, \racln.;; ·onli<lus é:-. f'ori"n l'ri"talcbzk~ 1. 

i\Iagyarorszá~ Bodoh:tl'" fél1~inP.k (LY!-! '.teidae) mag;Í11raj1a. Egy t.ibl:i'rnl. (A kir. m. Terint>~zettncl. 
T<írsulat mcghiz.1s,íl ól. 1 ;:».) - Alt.1híuo~ ,.,., . \ slPmatik1t-- rés~. bz ntólihihan rnn l 0 aksaliíll
han e,., !I nt•nil11·u 1110 faj ism~rlPtte: 1';wk közt luírmu 1íj; l'liulh1sn .... Hnugnril'll" == conve.xu.;; 
Fieh .. PachynH•rua- valiclns és Emhlr.this C'tlialus. 
Dingno,..e:-. 1lP 1lem: llemiptére„ nom·P.an:x de la famille 11(' ('npsi1lc . (1 1e11t '· 11\·ell.. Entom .. l 7ti. 

11:!. -:ziím.) - Lopns vittatn ... és Calocori-. ,·1riHus. 
Dic lft>mipt1•ren (~attnn~ Pliuthi-.us 1 ieh. (\ erhaucll. zonl.-hota11. 1 :.-. ... ellschaft Íll \\'ie11. l 71i.) -
.Az e m•mtil·k i ·t fo1'cinak ismertetése küzt \an három ma

0
"Varnr"z:íui J". 

- I'.) 

és P:i'"l .f:í11os. \lngyaror:-:z:íg ungy pikkPlyröpiiinck n•Jhl ·zen"'" 11évjrgvzékP. (~l:ith1•m. l:s Tcnné-
,;zN t 1111. I\ iizlenwuyek. Xl I. kiit. 1 ' iti.) - Ü~szP,eu :.!!1..1 11cm li1>u ~lll/ ta.i rnu p}fo:nrol va :i lt' lhe
l~· i>k hl egyiitt. 
Az 1-.: 71.i-ik ,;,1ie11 haz:íukbcíl leírt 1íj félriipii fajnkro1. nwlyek l't>tit. Xnn\'ell. Ento111n1. 1·!:!. l l-t 
•s 111. sz:ímaihan kliz111tettek. (TermE:..;zpfraj1.i 1 Hzctck. L 1°77.) 
Piezoerau11111. 110,11111 ~e11us Cap~idarurn. (Ugya11ott, 1 71. :!-ik fiize~.) - PiPzocrauum sinrnl:m,, 
Ihdn 'i1l1~k.-:rül. 

.\ \Icm11a-lüil úca l'l't>ttigia Orni L.) és „il·acletta :tllttstn Hag. hnzankha11. (tT~y~mntt.) 
\ :-;zal111>'•fah • ...,,)stavakhau élö rnrnrokról. (Cgyauott.) - Öt fa.J Colenptcra é~ ( foj HPniiptera. 

\. ma~.rnrnr-:z~ígi Hahlúpoloskák ( Hed u"'iitlac•) átnézi!!"· (U g~·n untt. 1 '7 7. !J-ik fiizPt.) - .Jla.g<Í n-
ra jzilag l;íq.t\'ah·.1 az t> csal:íclhoz tartozó a alcsal:ítl. lU llC'lll ch :!8 fr1j. 

Aphiclri'k (l c ,·elé~ zt>k). (l ~yanott. 4-ik fiiz~t.) - .A Forr1í11 .\hn1íjmeg'yéheu t:szlelt :~o fajnak elö
sorol:í~a t:íp11ii,·f.nyeivc>l eo-yiitt. 
Magyarur,;z:íg Yizcu j:írú polosk:íi (llydrmlroniil·a). · ( ~ g-yanott. 11. kiit., 1 ' 7 . ) .\z i1le tartozó 
nég-'f l"'al:íd11ak ,{s l ·I fajnak is1111•rtc•tt~:-:e, 1 l:íl1híral. 

.Jikely U. 1 „ Zur l\lolluskenfann.1, 1ehe11hi.irgcn~. tYerhnncll. uud :'ilitth. de" :-it>hcub. Vereins l'iix Xntur
wis:-eu,chn ft. zu 11 ermaunstaclt. 1 'I ~ .) - i\ z cnlélyi pnhány-fanu:íj;ína k 1íjahh gyara podasa. A 
Ht·lix Tra11,:-;~ lrnnica Bielz (clöhh Helix fusea .Jiont. 11t!' alntt volt feln»c l\oheH's Cal a log. p. 10) 

é ... 1 'lt• ....... in altal (i\lalakozool. Blütti>rn .. Jahrg. 1 'íl) a. 1 lyaliua-c,oport köriili Yizsg-lílódá:aiuak 
1. n·lhllf~uy1~t illetcih·g: lá"il Cle.'l„iut. 

Kan1o,.. Karoly. A )l:íra111aro-. vármegye> pg;yetemt•s leínísa. 1 it3. dmü mm1kábnn: _A meg' P :illatrajzi 
1:..;111ertc•t1~„p- dm alait c>lösornlja johh:irn ama fajokat, melyek I'rival1b1.ky J:ínos _.Adatok .i\I:ira
maru~ Y:Írmegy<• faun:íjához- cím alatt Pmlítf~tnek: jelP"en !:! emlö ·t. 131i ma1larat. 17 hiillöt. 
'.!11 halat. 1 la.J ro'"arl. 1i nikfélét. i:J púkfélt-t. 17 férget. 2 puh<ínyf, tii11hnyin· a reszlrf r>s 1~1-

IH·lyek 11éfüiil. 
Károli .J:íuo~ 1 >r .. ~\ D1111n halúriá-.ai. {T1•rmész~tr~~jzi Fiizetek. I. köt.. 1871.) - Az .Ar.cipcn:;eritlae i-•..:ahítl 

1i faj;ínak i~rnC>rtl:l1j,l . 
• \ magyar halfa11ua (•gy iíj fojn. (rgyauoH.) - .\ pontyfe1ékht>z (Cypriuoitlei) tarfo:t.ó < :obio 
Cruuo~copus .\ga„. a -....tngy folycíhríl. - Ugyanott a J...,-ik lapon ama lH"lyreigaút:ís. mcl) i-zerint 
e faj m:ír 1 ' íO-lwu Knsch J. által a \"iigfolyc) hafai közt ,·au crulÍt\'c. 
_\ karC' ... lÍ olló-. rák ága ... olló\:il (_\,..tacns lt•ptodal'tylns E ... eh.) (Ugynuott). 
)lacryaror.;z:írr .\.m1>hihi~íi. ( • i.rvanott, 11. krit. 1 T'.) Üt C'al:í<lhan é„ 7 11embe11 13 fai· van Jeír\'a. o. e ...... ... ... 

l\lagyaror ... 7.ág ~1g~·óinak Mnézete. ~ hi\Jláva.1. (lJgyauott, Jll. köt. l~;'i'9.) - l\d "'ahíd és 7 uem 
13 fajjal rnu isuu rtetye. 
l\nlnuz a mug~ nr Xemzeti Muzeum hnlgyiijteményéLcu 1 19. - ,jS faj a lclhelyekkel együtt 
~Ia!:!yaror-:ziíghól emhtve. 



l\1•ndt'l'""'~· \ w1phthnh11n ... B11\la1>, u.i faj leíni-.a ll 1111ynrl11wgy1:JHil. (1l'rin111=sz11traj1.i 1 ii1.1•t1•k. Jll. kiit, 1 7ü.) 
h ir-sPJl\\ rtter H .. Eine E\<•n r~io11 11.11 li li<'r B:tliiu < lora 111111 in <ln· ' l1:ítr.1w·liirgi• im, '011111wr 1„ ti . (Bc·rli11. 

l•;utom. Zc>ib:chift. 1 ' tlll.) '\1 l11ím rillníhli -u1ropfi>rn, .~g f.lzn1111H1 'nleoplcr.1 li·lí·mlítéR„ mr•llPfL 
i-.11llrtrt cg_\ új fu.if as \ 11tl111h111111 \ m upnrinP 111·v al ull. 1\t. :íltala iil1~zpff PLPrn:;ifi<·l111:i Vi111lPlii 
azouhnu nem forcl11l rlu 11 11c\'CZl'lt heg ·ségb1"'11, ,·a)Ú-l:t.Í11íi f Pl11íf, lt11g • IL Ptt·I'. l'ov1•nlah1!H1ak ki:i 

111•ld~í11ynit nézte 111. "111líl1•ti fajnak. 
Kir-.l'h Th .. Zm lú•u11t11is-. der 1 le11t~dll'll llypcridu11. ( BPrlin . Enlom Z1 il ··hrift, l 8i 1.) - Mu~yaror-

,zaíglHíl rnu cmlíh 1• luírnm jellcmzü fnj. 
Utitrng t.nr l\ l'llllfni~-. <li>r Untt1111g Omnphln .... ( gy:L1111tf, 1 11~1.) - OmoplaJn, lo11gie1Jl'l1is jPl-

lcmzö foj l.;11.an klHíl ,: l>1•l1~unip:íhcí1. 
}\' i r--chlwrg o„c;i r. l 'nt nlo~ll" ( 101„opternrn 111 Trnus ·y 1 rnuinl'. l Er1lclyi ;\l 111.Cll lll-f'gy )i't J~, kti11y\·1·i. v. kfü„ 

l~7ú.) - N",~,. ·or, 1t1illll• 11 lelhcly 11élkiil. 
l\ 11l h U. L„ E-:chat1)<:t>ph11Ju... 111llit~ii, 1íj f:ij Enl1=lyhül. l.\ liltalllll. 1l"r n:durhist. <~t>SP!l.-chnft zu XUru-

hPrg. 1 'i:!.) 
J\01 lhP.I t 'arl, -~ 1,er 1lii> l1l<•nf iliit t!Ps l:obins 'Ctnilunnri · llcckl Ullll Gol,in ruhromuc1tla.t11s Kriesch mit 

!.3oliin:s mnrmornt11s Pali. (Y1•rlrnmll. dcr k. k. zool.-hola11l <:t?sPlbch. in ''hm, l 7 J.) 

Ko loz. v:iry l'l1Hiu. ~ l' h:í ll,\· mohn aln tt ,;w •T\'iiklnlHiakníl ( H hi7.o pmla.) (Orvns- rf'rnH!<.izt•lt111lom. 'I :í 1'3. 

~:rtr.síbije h~ oloi~v-., l ' j fi.) 
K O\\lll'Z l•'r·nlimtllll. Bct ~1'11'' Zlll' Di 11t1•r1•11-l1'au ll:t u u•taru-:. \ i'l':ll•idm i~!-1 1lr•r iu 1lcr r 1ll•tf'IJ1111•r vuu Lo ... onci 0 0 0 

,,,. aLUmelt1·11 l>iph•r ·11: l >1>liehop11d1m. (\'t>rlm1Hll. <ler k. k. zool.-lwt. 1;,, ells<'h. iu \\'fon. l~G~I.) -

fi 1 faj a h>lhP.ly1·kk1•l. 
H1•ih1l•' zur Ui11tereu-FnmH1 l11warnr.::. \ \ rzcidmi's tl1>1· iu cl('u C'm'""hun"en von Hcrkul •-.hn d 

::i 0 0 

uncl l)r..;ovn gc,..a1111nell(•11 PipterPu. ( L gynnott, 1 ;:t) - ....,Uri fnj; t>ZPk kö:t.ül azouhnu némclyP.k 
ljvidék. Zimony kiiriil t' a 7.t•rb ,,1.lalon i · \'l\llltnk gyüjtvP. Az 1íj fajok 1 ·írás;Lt i1l Uil<'t;: 

Jfi.._d Loew. 
1Ji1• 1Jiptt•re11-l :att1111!.( 1 'hry-.nlu„ (Pgyanol t , l "7 1) - \lt~) a1·or,z1ígb6l van fclhozm i faj, ~ 
1•z1•J, közt L'hrys11(11, )llllchf•Jl11-. t'ij, mf'ly :llf.llUli:m );'p11wtor:iziÍghill1 l" eJöfordnJ. 
llit· l>iptnl'11-I :att1111g ~lPtlewrn-. J1'i.,.rh. ([g:yanoU, L ii .) \ 2i i ·uwrlr.b•tt fü.i közt van 1 i, 
1111•ly lnrz:inkh1.H ic; l tUlíh I' \'Ull, :-- k•~l tij \ ldPtcnL;; "11r,\ "oh1111t11nnis Ps glaucl•llu"; az cl<llihi 
B1~cs. az. utúbl1i pP1\i~..., il l1m"'· l\r.tiun é:-; <•ilrz. 'i1lékcin i fohilhntó. 
1li•• l>i11t„reu-Uattu11i:., ,\r!.!)l'll .;\f:wc1. uml LPu1·0.,.tola Lot•w. (l!gyauott, 1 7"'.) .\ ~t.3 Ptll'Ópni 

faj kii~t \'a n ;\lugyarorsz1ígb6l i t•mlít ve. 
Die IJipteren -C:aHnn~ .\rgyr.1.('Cgynnott, L i9.)-1Iaz~ínkl11íl \r~ lloffmei-.tf'ri é' atricep" Lo1•\\, 

Kr.rntz l~. lJr .• Be ... c11reihnug ·11 rlitform"r 111ler -.ogenanntcr 111011 ... triis1 r I\ dt>r. (H •rlin. Entom. Z if,chrift, 
l 73.) - )lr!!varor-.z:í!.!bol: Cambu ... ~ch1•icllt•ri t't f'ar. emu cll.lb..s \'ar. granigPr. 
B1•itrfü~" zm h• 1 11t11i tler f'a-.-.ida-.\rte11. (LTgyanott. l ; 1.) Hazáukhól k1:t faj van cmlítv". 
\'ier u ... u„ t•uro1.;ü,ehP ;\Lolop"-.\rt1•n Pt ._ (Denbche Eut-0m. Zeit ·l'hrift, I..,;.-,.) )fa~')·nror-.z;íg

'lljl: )lolop" . 'turmii = M. orthogoni1i... t hnucl. 
/ \\ei neue Urnmmoptera-.Arb•n. ll g,\':rnott. 1 7G.I E·r~ikP. C:1n111moptera l•'riva.ld-.zkyi. Buda 

nclékéröl. 
Ühi>r c'iuigt Yarif't:i t"n u1•s 'ara lm" e ht>idleri. ( U gya11ot t. l 'i; .) - ll:míu kli61 : Caralm hollnri 

v:ir. tmlb''liificus. 
l'.lier CaraLw;;: Hothii Dej. ( l1g)auott. 1.„7..;.) E f:ajnak \'1íliozéko11ys1irra szeriut-1 fütypu~L állít 

fel. és iwtlig: at-cp1i„tri11tll", varislriatu ... , 11n:ulricatenatu:' és 1alcstriatu'. 
CaralJU::. rllrirhii nml SPÍllf' rnrietiit1~11. lUgyanott, 1 7 ~.) ,\Itala hazánk liéli ré:--zéből követ
kezö dlfajok >a1111ak 1Pl:íllít,·n: n1r. viridi-limbntu-.. \'ar. rol111 ln'. var. cuprPoniten-: é:. va1· .. u-

11erlms. 
Die d"utscheu Oriuocaralm-:. (Ugyanott. 1 i .) -- i\lngyaror.".>r.:ighúl vnu h.irgyah·a: Orinoc. Ilop-

pei rnr. ~lilleri ~ ... var. Traw• ~ lrnnicus. 
.l-l 
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Kraatz r. lJr . Ül,er , ystematik und geographische °'r<>rhreitnug cler <iattuug ~ilplrn Liu. (Ugyanott, 
1876.) - ~lagyamrszágból "Van említve két f'aJ es t.•gy lij valfaJ: ilpha alpestris; a tlélmagyaror
szági alpe~ekhöl. 

Kriechbaumn Dr., 13omhus Mocs;iryi, új faj hazaukbol (l~ntom. lc•1tung zu • 'tettin. 1877 .) 
~cue ~ l"hlupfwespen aw:i Ungarn. (Eutoru. X:whrichtcn. 1 7 ) - • 'phaleru:s (üj uem) hifa~cia
tu · - Arutes albicinelus (~raY. cs ..\mhlylele · alhomarginatns. 

Krie ch .Tauo~, Ein neuer llohins. (Verhancll. der k. k. zool.-hotan. 1;.c,ell:--:1·h. iu vViP.n, 1 (jC)) - (iohias 
rubromaculatu~ =-= marmoratu · Pali. 
.\.Uu.ttnni utazá'i jelt>nté·ek az 1870. é· 1 72-ik én-öl. (~Iathem .• ~ Termé,z1•ttucl. közlemények. 
X. köt. 1 7.l.) - A (:aram Ps Yághan tett ichthyologiai gYiijté. röl, ;:,. a Poprá1lhau gyüjtillt ha
lakro1. A <~aramhól nm felemlít\e 15 faj. a \"rí~hól al. .... a Popr.íclhól 111. Függf'lékhen prdig kö
zölre van a IJr. Horv.íth Géza :ílta1. Gömlir- é:-. Torname•ryékhen •ryüjtött. „ meghat:írozott téhely
é-. fe1röpüek riivid .i{•gyzéh. 
Eg~ ÚJ hal-faj. egy táhl:írnl. (Ugyanott.) - lf.ohiu-. nthromaPuln.tn:-. == marmor.1tu .... Pali.: az ó 
hndai löpormalom mP.llett ere1lö meleg fornt .... -\'Íz c'alorwíjáhill. 

Lakato Károly. A magyaror z;1gi örviis ()IyYekröl. O'ermé ... .,;cltu<l Közliiny. 1 í . 101. füzet. Apróbb 
közlé;-;ek.) • 
. \. réti 'asról (Hnliaelnii alhicilla.) (Ugyanott. 1 ~79, 1 lG. füzet. Apr.Shh közle.:f>k 1 
.\ magyaror.;zági !\.anyákról. (Ugyanott, 1 7!), 121 füzet. Aprúbh közlé ek.) 

Leievre Edouanl, Mo1H1!J;r. tles Clythride ... <l'Europc et du ha ·:iu de la ~Ie 1litcrranée. (Aunal. de la :-.oL 
Entomol. <le 11 rauce. l 7 ;j.) - .\la<Tyarorsz:ighól ,·au fölemlítYc l ."1 faj. ezek közt C'Jythra \' alena
nae és st>xmacnlat.i. melyek azonban haz;í.ukhau nem fordulunk elö. 

Loew H„ Be ·ehreilnmg curopiiiscber Dipteren. J. Hd. l...tlfl. - Ccratopogon formo:-u,, Lomatiu En unk 
Lomatia iul'ernalis. Gallomyia humeralis. Hypophylln: sl'iophilu- • \ u.trthru<:: snhiuermis. X1·ma
toproctus prae ... Pctn,, Diaphorns mela111' holic11s. hall1•rali.,, .A:syndttn" varu,; é::: Chry;-1otus uiger. 
• - II. Band. 1 71. - Pachyrrhiun aculeatn. Orphnephila uigra é:" P 'Ílopus gr:u·ilipPs. - lll. 
Band, 1 7:3. <;ule:x le11eacantlnh, Tipula helv-ola, :'ympll·cta ;'l"atu, lJioctrin lilurnta. Cordyluru 
nmhrosa és r>pl'is piEpes: tíj fajok :i\lu~yuror~ztighc'íl. 
Diptera nova iu Pauuonia inferiori et 111 confinili11s l>aciaP n'gionihu-. a Ft.:nl l\n\\ artzio , .1pt.a 
(Herlin. Entom. 7.eitschrifi, l 7;l) - Cules leneacanthns. 1fipula paunonia. Lruncatu ('fnrn-~ZP· 

verin). hispina. lwhola. Limnohia decemmnctilat11. Hhypholophu=- pentagona1is, Clmlura fu:-.cula 
Dynato oma uo hili'. Scinphiln palll'D ' . uigri<'t>ps. Bihio m1~CL'r. Odou loru.\Ía 1wriscc•li . Chr~ .;opila 
maP-rens. \ ) lot a ru fi pr>.-,, Bracbypalpu: «'unot u~. Ct•ria triJeu" ('l'urn-"ve•erin ). Empis proccra, 
alampr.1. mlidinmtris. t.any ·phyra. plr.beja. mclauotridiu. fila.ta, len , Ieucopez.a. Hhamphoruyia 
sphenuptna. eupterota lc>ptopns. Hilara 'crohiculnta, coruicula. platyura. cumern. ti•tragramma 
pubipes. <~nncatn. c~fü10l'1'ra fallaciosa. p„iJopn' bcllu-.. luclc•u ', Oucop~gu ... magnificns .• 'hi. troma 
macrens, Phorostoma aclelpha! macrophthalma, Echiuomyia Bnumen., trong-yloga ... tc1 pannonius, 
Chirosiu. fallax . .Anf hnmvia triple:x, corvina. Ilom tlomyia c·othurnah coracina, fa-;cil'nlatn. ohe,a, 
Aricia punt, nculeata, llydrotaca amoeua, Uoeuosia inornula (Zimon~). Blephilrop!ern hrnchyptcr
ua, Ortalis l:wvig:ilu, Kowar?.11, Lonchnea rna.cqna.lis, , apwru3 za tctrnchaeta. Af hvroglossa nucliu
scula, Dro :;;op lula rutifron~. 8ryphellu latifrons. D1r nwus ohscu rn . 0 cims 11muq ti:111g11la t~" A?;rn
myza lrivilhdn. 

Lovasy 8an<lor it:j„ A Kuuyu ,~s Öl Y' költési nszuuyni. ('l'crmészettud. Közlön) . 1 7 5. G7-ik füzet. A prúhh 
közleme11yck.) 

A magyarországi 1 61 ·omfe1ék l'észkeléRi modj:iról. ( gyanoll. l iu. 79. füzet.) 
A magyaror:-:1..1g1 h <><wlyük fészkelésér<il. (Ugyn1111tt, 7. fü1.et.) 
A Iltúz 1\lagyaror~zaghan. (Ugyanott, 1 77, !} füzet. Apróbb küzlemén ~ek.) 

Mann Josef, Brsrhreilmug 7 neuer l\l1crulepi<loptereu. (VPrhaudl dt r k. k. zool.-botan. ne <'11 ... clmft l1l 

Wien, 1 üD.) - Ezek közt vau egy tij. hazúukhau is tcn)CSl.Ö faj: a Grapholitha couformaua. 



Margó Tivadar IJr .. Bncln1w~t é" kiirnyekl', :íllattaui tekintet he11. ( Bmlap1•"t é-.: környéke tr.nnészetrajzi 
on·o:.-;1 es kiizmfrelö1l 1~~i 1Pfr:í:-0n. l. r1 ~z, 1 79.) - Emlős van Wlemlítvr> ·19 faj, hiillö l~. kétéltü 
1 L hal ~;,, paukáuy (llcnunll Otto „ \lagynror z:íg P1íkfa.11mija~ nbiu iis~m1állítá Dr. Örley L.) 
l:!J faj. s"klábti ~1. héjas 7-1, pnhall) ·lí, féreg i;l7, u1oh:íll:1t 1 é1lc•s\'Í1.i polyp ,:~ spongia ti, :iznlag 

125, falk:í~ (nregnrina) ,>„ gyi.ikhíhü 15 fnj n lelhel31 c>kk ·l. 
.Mnr-.eu "'· .\ . 1le. )[onogrnpblP d("' Endomycl1i1les ll'Eurupt> t•t tl1•-. coutrée:- lilllitrnphe . (L' Al1r•ille 

1 ~u ti!l.) - )Jngy:i rorsz:igluíl van h<írom faj em I íh·c. 
Mouographie 11.:s Hhi11011rncr>ri1lP~. (Ugyanott) - Tinzánkhcíl :; lajt 1'1t11ít. fel. 
.Monogrnphie 1lc-. .Jlylahri1lc ... d'Enrope. (l'gyanott. 1 ío-71.) - Kel faj :\Ia~yaror,1.:igból i„. 

)fouo~rnphie <les _\11thicicl ., 1le l'ancit•n-munde. (U~ryauntt. 1 i'U.) )lag\arorsz:igi '"'i.-mert f~i-

nak fülewlíttS ... e. 
~l ayr <';. llr .. Die Einmiethl{·r dcr mitteleuropiiischen Eid1t>11g;tlle11. (Verhandl. 1ler k. k. zool.-hutau. '~e

-.ell~<"haft in \Vil·n. l '"' 7:!.) - rj fajok. melyek Magynrorsziíglmu i-. teuyé zuek: ynera11' H1•in
chanli. evaue:-cens és pallillipeunk 
Die enrop~iische11 'forymid1•11. (Ugyanott, 1 i·I.) - Brnlapl'. t vidékén)!: IIo1a,pis pannoui<:a. 1íj faj. 
\ rtpu tler Chnlcidier-G a lt1111~ Enrytoma clnrch Znch t 1•rhaltcu. (Pg~ auotr. 1 7 . ) - Eurytoma 

morlularis Boh. és H o ·ll \ P1 .., Mao·,·aror-.z<ío0 ·liul. ,„ 
.Mnkl Eth•. Egye' adatok a Phr) gannphilus ruficollis élerrajz<íhoz. ('rermé.-zetl'ajzi Fti.zelek, 187 .) 

„\z Anophtlialmus .Mill1•1i Fri,·. 'lldigi lelhi>lyei. ( gyauott. 1 iH.) 
i\Terv Ett•l. 1;,'Örme!.!yt> é ... ,·2irn:-0 e~yPtt•me l1·ínísa. 1 í 4. címii 1m111kiíha11. A megye rillatviláaa. Emlös :l 

faj. ma<hír :! l I. 11iillö é' két~h·tii 1 1. hal :{0. ro>ar ;>:!~~. r.-ikféle 7. p1íkféll• ti. féreg é.: pub:íuy '.!~> 
faj, ré:-:zbcu lelhelyck 111qkiil .• \ je~yz1;ld1eu oly fajok i" ,·:umak feln!ve. melp·k ha:r.áukhn.n uem 
fordulnak elö. miut 'retran rnfu._, < ;a-.:tcrosteus aC'nleatns. Papi! o .\lexanor. Helix aclsper ... n th . 

. Moc ;fry :--:iindllr. Jelle•'1.1'i adatnk Hiharme„·,·e téhehTü1>iiinek i ... merPtél11·1.. (A m. orvCJ~. é ... termé-.u•tnz,a. 
• ~- J 0 

XJY uagrg\ iil. :'\lunk1ilatai. l ~;11.) 1 '' faj. 
\ elie .... -1\.örfü. és Peri• fuhó halai. (~Xagydraa - címü napilap. l 74, 3 . é-. ao .... :r.ám.) - 2:3 faj 

lelhelyeikkd. 
Zur IIyme11011tL·re11-l1'an11,1 '°l11•lll'ul1nrgen ·. (VerhanJl. \m1l \littheil. ilc5 .... ieheuh. Vcreiu für Na-
1urw-is-,,, zu Her111an11~t1ult , l i 1.) - 1!12 faj . Fn s Karolj". Dr :\lnvr e: .. Herman 0., Ries" Karol 

' -•'" 'acht r K 1rolr Joyncr .rviiJ't.j„„j nt:iu. 
• 0 o . 

. \clatok B1harmegy1 fauu1ij1ílwz. (:\lathem. é ... term1~ ... zettrnl. küzlemé nyek, X. köt. 1 í 5.) - Hal 
:!t faj. hnföj é<: kétPltÜ lti, rornr llll:!, pókféle .i.;" pnhiíny a~ a. lelhelJekkel. Az Orthopterák 
közt Yan egy faj. mely ez allrnlommal elü:.zi}r nn ~YUjt\·1! haz:inkLan : Platyl'hyma fiiornac Hossi. 
HilrnrJlll'gye téht>ly- é'í pikk1•lyrl.ipüi. ("C gyauott. :Xl. köt. 1 7 fi.) - Coleoptera 17 4 ll ,· „ Lepiilop
tera ~l:!2 taj a lelhelyckkel. 
A hiharme~yt•i harlangok 1íllatvilága. (Termé-.1..ettud. 1.emle. 1 7tl.) - 12 faj barlanglakó, és ~-! 
faj barlang' :írnyék ht'lyi>k1 l kc•1h-elö. 
Adatok Zemplén- és ngtnl'i.?·Y"k faunáiához. (~Iathem. é~ 'fermészt•ttu1l Küilemények. \ITJ. köt. 
1 "í7.) - lliillö és kétélyíi 9. linl ti, ro,·ar 10-13, pókféle IO, puhauy 10 faj. Ot1orhynchns uohili , 
=repletus, Lamprorlula Delaronzei :..._ spleudiclula, Tychius pectornli. -= femoralis Br1ss. 
Bihar- es Hajchuut:g) 1.;k htírl) a-. két-. reces-, egyene - es félröpüi. (Cgy:mott, XIV. köt. 1877.) -
Uyinenopt. ·!-!~. Diptcni ~ ~:;. Nenropt. !30. P-eudoul!ur .. j;,, Orthoptera tiS es Remiplera. 2~t.i fai 
Trois e:speces nouvelle:- d'A he11les. (Petit. )iouvell. Entom.. 1 77 .. ltitJ. zám.) - f'halicolloina 

Ilungarica, Dioxys Pannonica i-:s .Megachile Hungarica. 
·j hártyaröpüek ,1 Xemzeb ~lnzP.Hm gyüjteményéh~n. ('I'ermé ·zelrajzi Füzetek. 18il .) - .\llan

tu .... nnifaqciatu .... .:'\l.1crophi11 ex11nia .. \ ... tata femor.tlis. < hlyuerus aurantiacns é · Celonite.: ahbrc
\'Íatn::: var. H1mgaricu .... 
Új méh-fajok a Xemzeti l\Iuzenm gyiijteményéhen. (Ugyanott. 1 Ti, 7S. é · 79.) - 'ollete-. pnnc
tatns. 0 mia cli,·es. Tetralonia ntlu ta. Encera paradoxa, Pannouica, .\ nthophora tomento. a (fulvi-
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pes Dom' HP<' En~r m.) Ph1arus minutu , Macropis F rivald- tky1. f'ili sa Bude11si:-., Megachile 
bicolonv„utri:-, Yiciua. Dacica e" .\ ndrenu dilecta. 

Mocs:iry ~;Í1Hlor Binlogiai jegy1.rtek. CUg, auolt. 1 ·7 .) - A di zdadz~okro1 (Pompiliclae) é:'> a kéreszfe
lékriil (T1~plwmed, la.P.) 

Drei neuf' ~chlupfwespen au-. Ungam. (Enlom .Nnrhrichten. 1 7 .• l li. sziím.) - Amhlytele-i 
1\ riel'hhaumen. puerperac és lethifrr 
J.},pt.ct>"' 11ml\ f•l11•„ clu gcnre Eu<:era Latr (Petit. ~ euveli. Entom. l 1 „ 20 . "'1.ám.) - Eucera 
Echii. PPrezi. amplihtr-.i:-- és parn<:orni-. :\Iagy:uorszagból. 
.\ d 1tok Zulyom- é:- Lipt<Jmegye'k f.rnmiJahoz. ('.\l.1them. Termé!'ietlud. lfozlemények, XV. köt. 
1 /s.) llülló fis kétéltíi 3 f;~j. hal 3, rnYar /f>l . ptikféle és puhány :! - ÍU.J a lelhcl.' ekkel. Újak 
rnuuak lcír-rn: Chr5 -si~ Ycunsta, Iloplisns moutivagus é::- AstHta femorali~. l~z ntóhhi leír:ísa elcl
:-:zör m;í r a Tcrmdszel rnjzi Füzetek l. kijtetc:heu 1 71. megjelent. 
Ú1 Ila1 lyarüpC11·k a magyar faunáliúl. (TeruH:. zetrajzi Fiizctck. 1 ' / H.) • 'chizoccra Yitlata. Jl~m
ph) lu~ 1'Pme:-.iP11si:::. ~\thalia rufoscutella.ta. maculata, Allanf ns Frivaldsik\ i. 'l'cntn•clo grac·ilenta. 
Lencaspi::- pal'\'icaucla. Ilolop,rga simili~. licllipes, C'lu:~ :-;is plac1da, Pompilus lnch1o~ns. lacs1rn. 
lateritiu.:-:, Tachyl"" strigosus, Dr,ruclclla mocle:-.la, li11eata. .t\ lJ on fe:-;tivmu. Gercí•ri pcnieillata, 
cril>rata. ITopli:-.11s anl·cps. uigrifaeie:--. miuntu .... Oxybelns elcgans és meridioualk 
.Jellernzö adatok Bntlapest k6rn ·ékéuek hártyaröpii fauuáj;\hoz. (BuclapP.st és környe1rn tenné zet
mjzi. orrnsi és küz01i,·el1idési leírás 1, l. rest.. l '"' /~1) - 40!3 faj a lelhelyekkel. 

Pa í'.111\'szky .J1_fa!o'ef. A sz<fahílniak mi11iCJI. (Ternu~s1.ettud Kiizlöuy. 187 „ 10 '. füzPt.) - .Tnlus liuea.tus. 
:\fas,..l·u lrn fte, gr:-;c-11eiucn rnu Taussenclfiisslern im ~L.i 1 Si ....,. J ulu lineatu'. (\T erhancll. 1ler k. k. 
zonl -hotan. < :e .... ,!Jl:-<ch. iu "\Yien, 18/S.) 

Pe1zeh1 _\.ugust, Eiu Bt•itrag zur nrnttholog. Fa1ma cler iisterreichisch-ungm;schen Monan·hic>. (Yerhaudl. 
der ],, k. zool.-botau. < ;,„;cll ... th„ 1 71.} - ZweilC' r Beilrag etc. (Ugpuott. l "' í'·I.) - Yierter llci
trap: efr. (Ugyanott, l Sí'ti.) - • z.11110..; :ulat hazánk madií rfaunáj:írn né~ve. 
Kn ona.thau i merte ti Hmlolf h'uni>röku~ _ f.'unfaehu Tage auf der I>onau. l ·7 „ címíi munld,i:íi. 
(:;\littlwil. de~ ornitbol. \ ereiue' in "\\ ien. 1819. Xr. 1. ~.) 

PeJrou :\1 K, l~tmfo :sur }e:; .Jlalachüdes cl'Europe. (L'.\ lwilll', ,Journal d'J~ntomologie, 1 i7.) ~Iala-
e:lnu:- a111hig11ns == geuicnlatus rnr. ~Iagyarországhúl és 01.Jenrópáhól. 

Pulzeys .T., 'l'rechornm oculutoruru :\lonograph1a. (l~ntom. Ze1tung zu . tetlin. 1 10.) - ~Iagyaror .... z:ígból 
nn f'Uilíhe faj. küztiik új : Trcclm' Dej •:mii e:-; ('anlio<lerus, ez utóbbi azonhau <'suk == pal
palis Yar. 

Reitter Edmnnd. Km· E'\cur'>ion in·s T;ítragehirge im .Jahre l "'í>D. (Yerhandl. cle::-. uaturf Vereiues iu 
Hrün11. l íj<) \ 1 n. Band.} - 37 2 faj a folhe>l.V"ekkPI. 
Trechn, ·p„hwn~ microphlhalmns .• \ liptónwg-yPi barlangokhól. (Berlin. Eutom Zeil..schrift-, 
1 ö!I.) 

Hevisioll <lrr cnrop. jfeligethes-Arteu. l \ erlnncll. 1\es uaturf. Yereines iu Briiuu, JX _ Bnutl, 1 71.) 
:\l.1gyarorsztíghól h faj nrn fölhoiva. közi iik <·g_, tij : l\leligcthes humerosus. 

Die europ. Xitülularil·n etc. (Denlsd1c I~utom. Zcit -dmft, 1815 .. 3. Heft.) - i\-1ngyaror11z:íghól 
van 1~rulihe 1 faj. köztük iíj: Epurat'a F11s. ii. J~rdt>l! höl es C':-.ehor~z<ighól. 
N, < htrag zu dP.n ~nrop ~itulularien. (Dent-.chc Enlom. Ze1tschrift, J 75. a. Ilcrt.) - Ipicliu bino
tat..4 é:- i\Ieligethc„„ l•' rivalcl„zkyi. 1íj fajok )fagyaror ... ztígbóL 
Re\l„inu der enrop. Lathriclii1lae. (Entom. Zr1t11ng zu , 'tettin. 1 75.) - l\Iagyarnr~zághól 4 j&l
leruzíi faj Ynu t'elhozva. 
N'a< htrag zur Hevision 1le>r PUrop. Lnthri1liidat". (Ugyanott. 1 71).) - l\faa ·aror ·zághól 1íj faj: 
Emcmn"' lJarpathicn ·. 
Revi,..i011 Jer Cerylon Arten. (Deutsche Entorn. Zeitscbr., l 7ti.) Gerylon atratulum é · C'l'anes

ceu:-. 1íj fajok i\Iagyaror„zágho1. - Ortlwperns }'lllldulatuc;. új faj esza.kkelen l\Iagyaror:.zágho1. 
(Ugyanott) 



Heitler ~dmu111l. Coleopterologis<·lu• Erg1'lrniss<' einer Hc+,e nacit i11l-Uugarn und in diP Tr.mssylvaui
i:.cbcn .\lpcn. (Yerhnncll. <lcR nntnrf Yereim; ín Briiun. IM X\'. l 77.) (P11ter Mihdrknng rler 11 
Felil'ten dl" ::-;nnlc·~ uucl .Julin \rci,e.) - 1 7 fnj a lelhel.u~ldd.~l, közlitk 'l'rachode~ cnstnLus - -
A paropiuu lO,..tntum é~ 17 11,1 : Pl11L_ynth glnci:i ]i..... Pscuclos1·npaC'11s ( 1ij nem) Rei 1 t.eri, Lcpt.n. n 
C':n1iatlricn, Hythinu' Ifothc1111.-, EuplPctns uuhigP.na. filum . .'cy1lmac11ns ( :cticn,, Euconnus Traus
".rh·:micus. Ahr<H>m: pnnctati„sim11<: =- gmnnlnm Erich .. A<'ril11s micrn"copicn:;. Pilyophagns 
(2nercl1". Cerylo11 eYnne'>Ct>lls. C'rvptopbngns reflc'\:Ícnllis. 'l1ri.,ag11s mnclPsln~. Ptilinu fissicolli~. 

Cortfreus Uopllgmi eni = Yers1p1h: Banrh ps Laena }{pjf l c•ri. 
HPitrag znr C'oleoph•rcn-Fannn cl1>r 'nrpathen. tncubc111' l~ntom Z1 itnng. 1 í .) - {Gnh'r i\Iil
wirkung cler H. Dr. Eppelslu•im. F. L. :--anky. 11Dl1 .J. \\\,i.-d _\ j1 llemzö fajok lelhelyci11ck 
ti.•lcmlíb•,en kí\iil a kih·etkl•zö ü.i fajok rnnnak ]f>Írt"a: Homalotn inlfrma. f:yrnphacna clnvirorni .... 
H~ thinn · nt"ntangulu ..... "peciali.. Atilla. Enplectns Ji'ri'n11d .... ;1,kyi. (Jr>pht>nuinm ( 'arpnthil'nm. ('(lno
llt•rus par.1l1Plot:ollis. ~t\ rlmaenn' h1tita11s. Agathirli11m rnhi1·1111cl11m. Plinella hiimpn·s~a. \ critu.
llopffgarteui == nt 1mn1·rns .\ulié. l~pnmea Cnrpathicn. Cryplophngns innc11uali~. \tomnna Atilla, 
Emil:' trthron prni11n,..11lnm = f'is pruiuosnlns Pcrris. opnculum. Or~hc,..ia 'rrans.;y h•anicn. f'arpa
thica. :--c1cropleru~ Heitteri. .\lcxia pnnctata é!'.> Adclops lJnngarica. 
Ühcr dte europ. Orlhoperu -Art1>11. lUg~·auott 1:--7...,.) - l\fa~ynror,..z:íghól van két faj Clll1Íl\'e. 
Ih•scriptio11 de-.. c-.pt·res 1rl1]uropc cles gPnr"s i"'-a<·rnm l't Art l1rc11ip-.. (J/ ,\ beillc, l "' / .) - í\lag •ar
or z:íglHil .'ncium lirunt11•11 m. 
Br. tirnmu11gs-'l'abnll1• 1lPr enrop. ( 'ol< optenm. <'m·nji11.1c, T<>lmatophili1la", Tritomi1l:w . .\[ycr•taPi
dae. Endomychi1lne. Lycti1lnl' el :--phin(li<lae. 1 VPrlrn.nill. d•'r zonl.-hntan. 1 ;es.c·lbeh. in \\Tie11. 
1 /!).) - ;\lagyaror zi'gl11íl 7 jellPmzo faj rn11 r.mlíh·1'. 

Hl•nter 0 . ~l. 1 A ~Petilc.~ ~onYl'lle EntomologilJllC:-.- rímii foh·6irat 1 71i-ik 1h·i folyamiíbnn kiiY„tke1.1i 
tíj folrüpiit•ket í1:ia le lrnzánkhól: <ilobicep ... --ordi1ln". Orthntylu-. :"-11 lwheriae. Hyoi1lea '1í.i 1wm) 
uotatict~p .... , i\Ia1•r1)1·olt>ll' 1fo ... simili„. i.\ mhlytyhi.... IT11rnílhi 6, ('riocnn · mrw,..tn--

Híe:-;s Iüiroly. Bcitrag zur h.ii ferfauna • i<'beuhiirn-c>ns. (' c•rhalllll. cin!' 11 ·11 nrforsch. \ crc•in' in JI„rnui.1111-

. ludt. 1 77.) - h1vnnat a Heitler Eilmnllll es ~la\.. von Ilopffgarti>n nlt::i.1 Enlélyhen. rlics" J\.1-
roly tár:;aság;ihan !!yUjtött :illatok uéYsoráhol. (Yerhnrnll . d<'~ na.turi. \ 1•rein,;; in Br inn, \ \ 
Hnud. 1 17.) l fi " f;.i1 n lclhelyPkkel. 

Hogenhoffer A„ B1>itrlige zm h <>11ntui ... s der geographischen 'Prhrr•iluug der LepidopfP.rPH in ü ... terr~il'h. 
(Y erhancll. der zool.-hot..rn. 1 •1•sellschaft iu \Y wu . 1 liO.) - i\I ngrnrországhau ~\ nker H 111lo 11 
gyüjlé e .-:zcrint fot·11u1unk l'lli a ki.i\"f>tkczö jcllPmzö fajok. l'mruhn-.; l 'a1Hliellns, X ephopterix gre
gell11. ílnta-.a nllolriclla (alicnali-. IL , ch.). <h.1phnlith.i :"'lan•ptana ,;, .Megacr;bpcdu ... lagopcll11". 

Hottenherg A„ Ifovi i:;ion cler europ. Laccohius-Arteu. - 1 Berlin. Enlornol '/, •1tsl'hrift. 1 Sí J.) - .M ll:{\ n
orsz~ígbrll \'aU megemlítve négy faj. 

How laucl " illia m, Bcilrn g ;rnr 1Cfl11nl11iss dcr ürn i ... drr \ rracr-l'omit ih•:-- n 111 11' , a n~t11sscndc11 ThPi lt•-. 
cler hohen Trílrn. (:\litthr.il. rlP~ onutholog. Yerciues in "11·n. 1 I Sr n11tl fi .) ~llli faj. 
töbhnyfrp jegyzetekkel. 

Huclolt Kronpnnz, Fiinfzehu Tage anf rlcr Donan, l 7 . ~Luhir fauná.nkr.1 ronatkoz1í é:-zh·letck 
IlomeYer E. F„ nnd Brehm Zwolf Frühlingstage an der \httlen•n-Jln11a11. (.Jnumal f'iir On11th11-

'1ogie, l87<J) - Közlés l~h madár fajról. 

imon Eug„ Liste de · Espcc1• .... europécnnes l't algérienues dL la Famille de..; .\ttida•. e 1mposa.nt la C<1l
lec-tion de '.\L 1e Comte E Kep;crling. (Annal. de ln ~oc Entomol. 111• FraHl'C :--er. ;,, Tom. VIII. 
1 7 .) - Or ·ova \'Ídékéról 20 fajt hoi fel, melyek kuzGI Ilerma11 0. -~lagyarorszag Pcík-fo.uniija. 
18/U.· című müv~beu ninc ·euek emlitn·: Leptorcheslc' h~rnliuc1J-.1.; l\och. Philaens bicolor \Valck„ 
l\Ienemcrus semilimhatns Hahn. hlaevia Pave 11 :-:1mon. Calliethe1 .1 mutabili. Lnc.t:-;, Ha,arins 
laetahundus h och. 'yrha . \ lgerii1u Lucas. Phlegra Rr<>,uicri Lucns. lfr Jiophaun „ mrt.t. li1·11:-. J\ od1 
é:- exnltans ,'imon. 

1 
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'taudinger 0., Az Agrotis gri. e .... ceu é h_q1erhoren. k1;l ritka i>mópai fajuak ~lagyarors1.agbau l'lMor 1lu
lás1il emlih. melyeket Frivaldsz~' .Jáno:-; Liptómcgyélieu fcde:telt fel. (Eutomol. í',eilung w ~ tet
tin. 1 ' (Hl.) 
Bc•schreihn ng nrm r Lepidopteren de:- europ. Fauucmgehiet.... ( Berliu. Entom. Zeit-.<'hri f't, 187 0 .) 
- EupithC'cia .Alliaria, Eunychia Lederel'i. P11thorohlasli-i? aura 1haua. ÜPpre:.. ana ·"ubpallorl'lln 
é::. nelf'(·hi.1 llnngnriac. lij fajok )fagyarorszá~luJl . 
.1 Ilibcrnia Aukernrin i" lcírá -•l. (Emom. ZPthmg zu ~tettin. l 7 ! ), 

'tierhu. Otiorhyndm ... Brauc ... iki üj faj == prox1mu~. (~l1tth. dPr :::--c·hweiz. entow. ue~ell ... l'h., 1 76. Xro . ...;,) 
'zmolav Vihuo' Dr„ 'J\ Illl'W:ir vidék téhclyröptiilll'k n·111l,zcre' nevjegy1.éke. tDéhungyaror:-z:i•ri 'I\~nné-

~zertud. 1'cír;-;ulac l\ozlü11ye. 1 i i"1.) g:; faj a lelhelyrkkcl. 
Thorell T„ Hemark... on "' 11011y111' <1f European pmcler:-. ( 1 10-7:1. pag. 151. nota.) - Pholl'u: li'or~

klilii. üj faj lJélma~) aror:--l:íghól. 

Ti chbeiu. ('ht>1«;ichl cler cnrop. Arten cle-. c ;enus foh11Pnt11011. (l~ntom lc1tuug zn ~tPttin l 7a.) -
Ichueunwn Mhr,1cen:-. tíj faj i\Ieh .íclia viclékérijl. - ( l1grnuott. 1 í 4.) - lchucumou recliruilus, 
haz:ínkhól. - (Llgrnnntt, l '"' 7ö.) - Jchneuwon rnfer, szintén lrnzauld1ól 
Ichncu111011 nfiel talor .r. pnlc:her 9 . \mhlytctes prox1mu... , e..; nnpre~su . 0 : 1\i hárlyarüpü 
fajok \lagyaron•zaghól. (P~.' anott. 1 ... 79.) 

Tömösníry <hliin . .:\1latok a hazáukhnn elöforclnló i\Iyriapod:íkhoz. (Termeszetrajz1 Fiizetek. 1 79. ggy 
táhl:íval.) - ~l:J faj. kiiztiik egy tíj Lithohiu ... hicolor leíni .... a. 

Török .Józ,ef l>r lJ1 lm·een r1n·arfa1111áj1íuak isnwrtetl~:'e. l\étr(;piiek (Dipt1>ra.) - A m. orvos. é tenné

"zefriz,!.{. XI\ UilfD '')'iilt~' Mnnkiílatai. 1 '"' ío.) - í f,1j . 
Debrecen roY.trl'amrij~íuak i'merteté-.e. Félr;ipüek (Hemiptera.) - ( gyanoH, \' - nagygyiil. 
:\lunlnil. 1 :-. 72.) - ill faj. 

Tournier Heuri, ()Ji,1•rrntiou s ... ur 11•, e:-pl'•ce:- curopéem11•, et c·in·nmeuropée1111PS dc la 'l'rilm 1h• Tychii
<lP~. (.\uual. <1" la • oc E11tcH11ol. uc France. 1...7:!.) - .Tc•kclia depres::.iro ·tri-:, 'l1yd1iu~ s11hs11lca
tu .. ~1!Ji11ia llopffga1·:eni él' ali<lnmiualis. üj t1:Ju•lyrtip1i fajok i\Ia~.\·;iror:-z:ígh1íl, azo11kh lil rn11 
megcmht\·c 1 !I foj. 
:\Iatériaux pnur "t•nir ~1 la ~lunographie de la 'friliu clc>:- Erirrliiuide' (.\nual dc· la ,·,H rnutmuol. 
Jen lgi11u(>. l 7 L) - :.r 1gyaror..;zarrhól v.m fclhozY.l ::!O faj. köztök ll.JUk: ;)micrn11yx stri,dipeu
ni~. Eryl'u' Hrauc.;iki -- < rerhardti Letzn. == Pho1•oplrngm:.• aterrimu:-; Harnpe. Xota1·i, l1i111nc11la
tu" rnr. Frn-.iJll ... zkyi. J>orytomn ... rnrax var. Frivaldszk~i é. B11gou~ Frival<l.;zky1. 
f'nrculio11idcs 1111m1·anx. Plitth. der "chweizer. Pntom. 1 ;e,elbi<'lrnft. Yol. IV. L ; .J.) - Poophagu„ 
Hoptrgurteni. tíj faj haztinkh<íl. 
Phyllohiu~ 1;ylh•11lrnli. tegyauott. Ynl. Y. 1 '71.) .• z

0

11h'.11 üj fa1 \lagyaror:::zágból. 
Liophlnen' ll111wnric11-: (l\•tit Xo 1vel1. Eutom. 1 Ili. ~ro. 141) - éj faj B:ín:ágliúl. 

T chn~i Yictor Hitter. Ornitlwlogi '('h ~Iittheilung!' u. (.Journnl 1íir Oruithologie. 1 10, 7a. 7 l. 7 ;,, 7li és 
77.) llazfok mnll:irfann<íj:íra Yonatkozó adatok. 
Der Zng cles Jfo,lmsta :11· .... {Pastor ro,eu' Temm.) Jurch IJ lerreil·h nud l'ugaru, nud clic angn·u
zeuden L:inder im .Jahre l '15. (Verltandl. Jer k. k zool.-hotm1. Gc,ellsclwlt w \\ 1e11. 1 71.) 
Lauiu: mn,ior Pali. fo1sú .Jlagyarorszúglu)] ; e1 hz,•uegyeclik példany. mrlJ az O::izLrak-~lug) ar tar
tonuinyokhan erlclig P-löfcmlnlt. Egy másik pélclan). ngyanc.;;uh. febo .Jfagyarors1.:íghcH. közel ":ill a 
Laniu' Ilomi>\'l'l'i-hez 1 'ah. amiak jellt!g"it rüviclcn közli. 

\\Teise .Julius, X1 m l\ii.firartPn au:-- .,.ugarn. lieschrit>IJen \ '011 Putz"Y'· Heitter. 11~ ~ault·y und \\e1,e. 
(Dcutsd1t Entom 7.eit ... cl1rift. L:'.7:J. TJ. ll1>ft.) - TrN·lrn ... corpulentu , (JuPchu~ Transsyh.m1cns. 
~teuus Heittt'ri. B~thiuus Rc>itteri. f 'arpathicu .... " 7 <· i'l'i, Trimium ('arpathicum, • ndmaenus uh
par.1llehb. ('ychramu..; alntaceu'-. Cerylou atr,1lulum _ \tnmarin 'urpa.thica. • 'teruolle>a \Veigei. 
Enicm.us 'arpathirn..; = brericolli~ 'rhom ... „ llypophlocn. hfrittatn . Bemlu1hmn cardionatum. 
Tachy:- crux. Anthophagu~ puucticolli == 1;eoclromic·11 pl~giatu:'.' >ar. 
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'W 1 e .Julin .. Phaedon e. rniolicu-. G rm. uucl seine ,. ari„tfüen. (L !!rnnott. l ~; 5.) - J >álfaj var. 
Cnrr a hicu„, 
í'oleopterolo"i'che ~:r~cbni :i" eiuer Berci·•un~ d r C rnahorn. (V rhnudl. 1le~ nntnrfor,ch. Yerein' 
ín Brüm1, XIV. Bnnd. l 71J.) Uuter ~lilwirkllll~ lfo..., H. Putzey:--, Dr. Kmntz, F. 1k• , · 1nlcy. Hcittcr 
und [{ir:;ch. - -..1:! faj n lelhely<'kkel. X r.bria Ileegeri = ru„ ii Biclz, IInptodt-rn 1mctulüus = 
11h„in11atu~, >liorch ·11ch1h mgo~u = e~egin .... )lill. Egy líj foj: Thorit'tu IIun~nrieu" h.iralyh:íza 

kom) ckéröl Ynll i„mertetn„ 
Ptomnphncrns ventricol11 \\7 ci ·, uj f,1j F.:rdél)·böl ,>..., Kaukarn,hól. (rgyn11ott. XYI. B.mJ.) 
B ilrn!! zur Keuut:ni 8 der Gnttun~ Lacnn Lntr. ( gynnott., 1 7 .) - Ój fnj ~lngym·or,zrighúl: 
L u:ua Hopff~nrt<'ni. 

W e t.t•rhmd. Pomutin plumh •us, tíj fnj ~ln!!) nr- é:- Oln:-zOr!>7.:Ígból. .X nchrit•hbbliihn. 1 7tl.) 
\ 011 ( \nonnn.) . .:\lltr\ '. ~e:.nnun •ltc oruitholo~i„chP Br 1~ achtuu<reu. (~littheil. 1ll'~ ornirliol. Vereiue 

iu Wien. 1 7 ... X1 . 101 l l.J - Mugyuror:-1:í~1 "a,félekriil. 

XXXIV. 

1 alaju cnwk ~('OIO!dni. <·lwuaiai és Jlhylilikai liz"g·~ilata Il1uori köz~ég· haiiír:íbnu 
ButlapPstt ül D 1\ -rc }(is 1ír oirto]\illl. 

l >1 •. 'zAno .Joz. f.F ~„ :;\lm NÁJt .J,\."o:s-Lól. 

1 l Karoly ur bwlnp" ti gyó~n zer :„z liirlokn 1
) fck„zik. Budap11 ·ttö1 rngy i> m :rlföldrP. DI> 1'. 

mmyhnu: "orok áron. Hara ztin :s 'Pnk 011;0!! kere~ztUI nwnve, é;-i azut:iu délkeletnek fonluka 1 rn1 

<'Hihh \ nrs1ím 1m„ztnra azuf:fo lht~pi kiJZ ·g hntúráha. houuan Molnár .J foo úr pe ·ti rryú~yszeré. 'I. 
zon n fom<lsrícro t' tlirchu11 módon. Wl'lvl.Hl ílékés-( nurícl, ' ké:-.(ihl1 Ilcn·1•s- .i:nlnok talajuemeiL 1ítviz~

~11lt11 ), uyolr poulról a 1·lwmim t•s ph) ilmi 11wghab\roz1í:okat itt. i. hrc,zlulv1tle. 
Hug ·i 11gyannzo11 nz nlhn·i:íl-:il íko11 f,•k:-:zik, a JIH•lyen Bn1lap1lst hal pnrtjn úll, és így u~mill'g n 

ffi\•tiro rte11l11!.!i11i 1::-1 tnl11jtm1i \'i zo11yainak ill1i..tníti1ij:ira j, s;wlgáhán, 1'llmt1Íroíd11m magamat a gi>olo„ini 
v 1 zouyok ki..lolgoz:ísához a111111l i i11kál1l1 logni, mPrt 11 C"ltcmiui é~ phy:-;ikni lnnuhn•ÍnyoziÍ'l. 1:s a geolo
g1111 kulala" "~~mrist. kiill' ·iiuij t'U t1ímog11tpík •. ki<·g1:szítik. 

l•fü)udom n l:fotlap1•slröl 1 7 . m1íju :2:1-._>11 Kis Károly 1ír t:\r,a„1í~1ihau kiriín1lul1í ou tett g •olo
J;l 11 e :t.1.-.1 ·t"illl"l n) nz út Yo1111l1írn általríhnu lr J,) Bugyin a talnjuemckn~ ué:t.\•1'1 kiili>uii-.t>n: 

a) Uroloqim r" /rlrfek 1Judape.~t-Ruyy1 roiw!thl ultaltilJml. 

I l' triil tleluek ldinrluh·n, .1 gl•olngini képlt•tek ki1.1 mclkt•rl 11t•k: tin hnc„i pu„ztán l''nkuem 'zcmkő;,~t 
l'romontorr.il n r on "'Crin-tál\'ag k<.•J>C'7.i n f"lülctct .• ~~ alknlmnt ... i'.Ol~ríltat :,r}nf!g •tésre, 1le :O:orok..;1\r felé 
hnhuh•u i uwt homok fedi. ez tnrt :-=orok 1írig. A í'crithiuu1m(>,z még n pe,,.ti haLárlion is 1.-iY<'hPtc) a 
t 1u11n tf'llc \'l'Zeb'; ('~) ik :írokh.111;. öt po11f o„abbu11 úgy .it'Wlh1·t11i ki. hogy al'.Oll cg =,z magaslat. nH'l) PII az 
U>lRZI k1ilo Ya-.lÍfÍ híd al11U ll kaoomri "zé11a-rnkL1írnk nl11111ak. l~ IJun11„pnrL011, C1•rithium-m1·szhöl :íll. A l<'g
Cr.lsö r~teg ol.' kor nl~ÍY.\'ll é ~iétmor1.-;ol<í1lvn ,. 111, zih·ete oolito;-;: 1lc alaLta vau néha krisbilyo;;:, il,{Cll 

zilrínl fol<' é"°' 11ugy ( 'nnliumnkkal. fü~ a kúpl •t vé1li itt I>una hal partj1it hatba.ló an, tí,; a {Ju1HL 111c1lréuPk 
kikt:pzödé„én• szint1Í•'y hcfol „ mint n uwdn•t képl'zf, közr•tek. A Cerithium-rétt•gek dlilé"C' !JK. keleti 

1) L cn IJJrlok l'g) zer B lrznll_} jóqzc1.„hoz tartozott, azUin át.ment L. Vuy Miki sr 11 attól tóbli mó.sokra, rn1-

l'lotl K1 ur k z. rc krrlll volnn. 
1 ) A 111 ono~ok e temw ct~iuig1íl6k vrndorgynl • nek munkulnt.ni közl}lt nz E •crb n brtot.t. ért.cke1.c ek 

k ölt (1 fii'!) jtlcnt meg „Hevi: Knl .=;. zolnok mcgytk földt.nni leíruni.1 kip "u.ban lolnúr Jino t.61 „A lw~es· 

11z lnokm"g) t'I hlnJncmek phyeik 1i, neuH•l> vt>gytnui tulajdoni;áuum Lk mogh 1t, rot.áqn, - Egl szen zon módon 
~ n Lu •y1 talnjnem 1s ltah ilviz g1Lh· , s e tanuhufiny nmnnnnk mintcrry folyt i.á át képezi. 



teh:ít a Duwitól elhnjolva mennek a föhl al:í: a k~plet csak vagy két metcr va-..tags<ighan rnu felhírva. 

Nagyon való!'!zím11 hogy folyta.lá:sa n Dnua sorok. nri :igéínak fP11eke felé is megvan. 

A 1 >unaparton ezr>n Cerithin111-me~zet köz.vctleuUl neg.' edkori homok és kiL\'ics fecli. Ez.cu kanc, -
réteg ol) kor köbzerhez jutott, é~ coudomerat nemü gyenge liomokkö,·et képez. 

~oroksar hosszl1 föutc:íjába h1 cr>e kettő tüuik fel, clö~zör, hogy a te rUlel sülyed s a talaj v:ilto
zik, n homokot fekete.s moc..s;ir-talaj dltja fel. U. ak ::5oroksár déli végén következik be ismét emclkedé·. 

Ezen mélyedm1~m e~yré zt a Duu:iig tart. mií.., ré~zt l>élkeleluek rn.n két íg1í fol) tat;iha. s a.zon onnét víz. 

foly a Oun:íba. 'Jleg nevezetesebb. hogy czeu viilgy. mPl)•eL mélysége ,~.., talaj:i kü\'etkcztébe:1 egykori 

folyammedernek kell monda ui. irányára uézrt> megfelel .1 hu<lni é" promontori hegye>k képezte Kelenföld 

depre~~ioiuak, a melynél a. tléli r é-..zen Yan a ,·ízfolyás EX' - Dl\ iráuybau. 
Énllöl éj-..iakra szintén látni egy rízt'olyá~t. melynek fenle ir:iuyhan a Duna hal oldalán is meg

felel egy ha ·01iló vCilgyec-.ke. i\rntl<Í' alkalm:(rnl ezen a lJuna DKeleti ir:iuyhau mc ·sm lic i-. hat 'Jfajos
háza é: Orda háza közi.itt, és elér a zitóhnz, és így ÜrhiJn kcrcs1.tiil Bugyi DK végéh••z jut, e.le Bu~13·i 
maga magasabban fekszik, s teriilete u-:írtéruck mo1,l1l1ató, melynek szintjéig a jelenkor \'izei nem emel
kednek !'el. 

EzPn P'szlclcL c::.ak fol) tatása annak, a mit Yactól keztlvt> Budapestig. a megelözö ún·kbl!n tettem, 

hogy t. i. a jobh parti ,·ölgyekuek rencle-.en ,·au folstatasa a. hal parton is, :) mi111lez"k ir:ínyci mcgf1•lel 
azon howokgátak l:" buck;ik ir<ínyáuak. melyek a uag~ nbb mérvl1 térkép·ken oly s"emhcszököle3 vitn

nak kimutat\"a. Ezc·kre ti•kiutett1•l ,·olt un már akkor is. mi<lön a .\Iagvar \ lföhlrc, ... általrihau az ara.lo

ka~pi-pnntnsi mélyt•dméuyre vonatk„zó tanulmányaimat tettem. ) 
:--nrok~<Ír hosszú utcáj:i11:1k th•li vég én i!'mél felemelkediluk a homok fr•usíkr.t. melynek hnlHmo::i 

feliileten jutunk Ilnra...:z.tir:i s Tak--ouyra. Tak ... nnytól délre l1jhól mélyetlméuy é.- korbanyos i~zapn-. ho
moktalaj. mi aztau v:iltakozó felülettel Bugyi habír:lig tart. 

~1eroegp.eU1lö még. hogy a bal parti olyan mélyedméuyekuek, m1•lyekrij} :-.zó Yolt. ungynhb lti\'Ol
~ágokig kuvelve i...:, olyan alakjok vau, mi elhagyott folyammeth•rnek felel meg, és bog~· m1~ '.! fPlsö tala.i 

korhanyo · i.:s ismpo..; homok, altalaj gy.tnánt tfihh hclyf'n kavic~ot tahíltak. Yar ... ;iuy pu. d1i11 az or~z:igüt 
közelében, egy ilyen gHdiirhlil az ,a nyagnt ~•Z or:sz.1g1ít tntaroz:ís:ira liorllt:ík. \ hómpölyrH• :ítlago„nu dió
uagyc;:ígun J,. 

b) B119yi /ircflíni111d: gr.olo!Ji11i s lalojltwi 1·i . ..;::011yni. 

Bngyi kiizség azon re~zelien rnnuak a szóhau levö talajok. mely a falutól kr>lctrr• :-:ar1 és éjszakra 

Ócsa. felé tnje<l. Bej~irtuk azonban még tlélnek i ... a tújat; Ürbö p1n~tá1g . . \ltahílmn fekeh• iszapke\'erékü 

homok kepezi legáltalánosalihan a hnlléimos ti•Ualajt. • .\ legjohhan kiemclkeclö h;ítak nigy egye" ki· 

halmok Plleuheu dnr>n szemű r-il:igos homokhól :íllauak. s ez m 1zgó annyira. hogy ,·:tlóhnu futó homok

nak mondhatm Xih·1·nyzet azonhan jól diszlik rnjt.1, az ak;ic . zi>reti. - megköti, de a hol nincs heliltet-n>. 
a ::1.1!1 tova --epn. s az alantahb helyekre> juttatja. :--aTval jól JH' Z"eg, de azért föleg <~narc-szcmr.kböl :ill. 

A leguagyolib mélyc•dmén ,. qz-allas. ez az 11. n. Tm:jiíny: mely1wk azt.ín kiilöu hiizö lwlyi UPVe 

Tau, 1gy Horváth ere az. mely t+1.akrol ~ Pmedi hat;íníhól jön fel ·ö füída pusitára.. l~nnek déli par~j:íu 

szik ós kivinig1.iís van, melyen azt néha ~ eperui lehet. A kiYinígio 'Ók közü ~t megizlelé" utfo 11101ullrn
tom. hogy a .NaC'I ( kö..;ó) bílnyomo: 1le azért carhon:itok is J,ö,·eu •a.nnn.k. mert só :H· er~is pe1.s ~é.;i t, i lél 
1>lö A. ta.laJ itt e Tnrj;íny partj;íu rilk,\-. korhn11yos honuk. Le:isr,t >U6Y két lábra v:íllozatlaunak mnt tt
kozott. 1leg lejehh víz jött. A súkivir:ígz:ís azo11ha11 ezeu <llló \'ÍZ partj:ín kodn wm iílt~1l:í110., nz miud

öss1e i" 1·sekély tf•riiletn~ szol'ltkozik. melyPt a hirka iiriime!'t keres fel. E1 egy-..zersmincl bin lP.géj...:znkibh 
pontok cgyik1\ rnel ren 5zíksó r-irágzik ki. PP.;tweg\ e 11ernel1~" szík~ó fr•Hiletei mi111l llélrc "'nek Bugyi

tól. Közel 1de tléln' l'rbő pnszt:in m;ír tiibbsziir !>;epernek oly helyen. mel~ a víz-:íllá..; és egy homokosabb 

1) E~y contiuPntúli l'mclkeJ~" ,:s ~nJy.•<lt: rc51 ~;ur6pa c\,lJkcleti ré•z~n. ~z ib) .T. :\I. 'l' .. \knll. É\•kony,·ei X. k. 
•1 clnrab. ] l)t)2. ;;;;-.-,ti. lap . .A k tonai geographi,li intézet üjabli kiadványain. mdyek m·h~·· két zer oly n.1g), mint 
a rcgibb 1i. 11. Alhrl'cht föhcrc1:g·f~le lt!rkl-peké. t. i. l" = 2000° (\'ugy l : 144·000). e viszonyok igen „zépen tünnek 
ki min<ln?.okon n. lapokon, im•l.n~k a flnna·'J'j.;za k{i?.ti \Ídckröl, J>c~t· e~ Ui\c~1111·gyc teriilt·téröl c!l<li~ ki1uh·.l rnnn1k. 
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magnslat között foglal helyet )l„g to>1íhb délre határo~an ···rbönl mu .\pnj puszta, ott a sepré~ már 
júrn.l lria1lóbb ·zokott lenni. 

Nagy-Rádu pusitán egy lap1ílyo!' helyen >ÍZ 'égett. gödör rnlt a-;va. melyhen a teltnlaj fekete 
homok 2 1.ih; alatta fehér homok. mely :-a>val igen en'.L'e11 pezslg, c•1.l még niélychbeu fe)vál~ja Kavics, 
melyben a h<hnpölyök legnagyobhré 1.t llnarc, <le vau Trach t is. A fcltnlnjlinu a doruho ·ahb helyen a. 
ti-.zta huza .iól dis!.lik, cladra., hogy a lapah némely ba.rázcláj1iha11 itt is látni só-kivi1·éígzií t. 

:X em mes-,~e iunét a víz lcVl'ZPtc-.cre c~inált árok fouekéu vagy .l mély égben a felület alatt 
szintén előtünt a l\ancs rét""· melyben Tradrvtot szrutén felismertem. A ka,icsot köz•etlenill egy már
gás homok világos reteg1• fecli, melyben feher e igak néhol höven vauuak. Ezek köz.ül gyüjtötlem e kü

vt>tk11zó fajokat: Chr-nclru' frid1•n.; Miill., Pupn Ji·1micnf1tm, Plr1norb1s 111orgi11olus. L. ju'-
A ,·íz-állaso · mél) edlllÓJ) ekuek !'!.!~sz e ·opor~1n ·van itt, s arról <iltahíban azt moutlhatui, hogy 

d1•lnek ... néhol ki sé <lélkelPtnck iníu~ ulnak. es 1::-mét többször mutatuak parallelismu ·t a homokos e1fü•l 
kedésekke1. IIarn-.ztitól kis~é clclkelPtre Xemecline1 kezelődik azon vizenyős Lerillet, mely nedvPs évekbPn 
rrüscn megllagad, <le egészen ritkáu s1arnd ki, Bngyi es Sári kö1t clélnC'k tart K11n . zentmiklós felé, innét 
1 'rnlrn.dszálhí -, Fülüpszalhi,n1a.k, s tonihh délre Akasztóuak s K:ilorsatol 'keletre az Ö1jeget kepezi, s itt 
hutározottabh domborzati \"Íszouynk kfizéitt a Kecel, l'sásznrtöltés, ~lulntlvar és zentistván felé tartó 
hcnnok fensik uyngoti mer<>dek olclahí tö\· cheu hn.1.ódik. ~ végre Bnijatól éjszakra n, Dunába .1ut. A sok 
]1·r~apolús ugyan tetcmesc11 Ulegdltoztatta Jellegét, <le min<len oda mutat. hog) ezen P~é~z ho ·szú mocs:i
ros tm·fü · ,·idék egykor adiv 'íz-meder volt. és pe<lig a Duna ága, melyet idővel elhagyott, és az most 
l1•giukáhb azo11 negye lkori homok fPusíkb·íl hiplálkoz1k, mely nzt kiilünöseu keletröl nagy terje1lelemwel 
körn) •zi. 

B11gyi köz ég muga emdt,f•hh lwlyeu van. különösen nyugolrcíl, s itt a. talaj feketés homok átla
go„u11, a waga..;ahh pontokou a homok vil.ígosabb. a mélyehL lll'lyckP.ll feketébb iszaposahh korhauyo<::ahb 
E1.ek "an.11 mind pez ~egnek. A h:it·.i kert DXv oldalán az :írok wel11>tt két láb melységben m:ir K.n-ic 
tal:ílható. a hümpülvök 1111gy..;:iga 111ogyoro-mtu1<lnlán) i, !' az ii"~éuy meghonl:ísára használható. A park 
kiizeléhen levö t>nlö homok buck:íj:íuak auyagat mcchaniknilng szétn1las1.hán, 1 gy talaltam, hogy leg
nagyobhrészt r1uarc-szemekböl iill, melyekhe:.1. l'satlakozik mesz, fehér 1sillum, f'ckete Csillám. kétfr1e Föld
piit: Orlhokla-s es Oligoklas apró fehér<'" . zPmekben, mel~ ek a laugk j„érJethe11 hizto eredménynyel hatá
rozhatók meg. Y.m tonibhi't gy~ren \mphibol npró fekete<; ho~ zlikás törmelékben, vegre nem cs„kély 
meuuyiségbeu :\lngnetit, ..;, gihu bül.' ötlött paráuyi „zem ekheu Limo11 it. 

.\ n!:-zlete„en r-iz-,u:ílt " talaj luírom e. oportra o~zthat<í: azokból 1- 4 .Xagy-Rá<la: 5-G Kis
Háda és i 8 Bugyi kiiz,t~g kéizr•lelihi hahíráb ól •aló. 

I. Nagy - R <Í cl a •a"y FeJ...i)-Hácla pu 1.ta legtá>olahh esik Bugyitól éj-.zakra é" határos Ócs:í
val. .Az innct vett talajok min1l a 'l'urj:in-1~r mellett vannak. azok korhanyn:-- fekete homoktalajt képez
nek, mely -.avval 1;léuke11 pez--eg. Ez ott a .ia\a föld. 

l. llabadi c~\lcsokbúl val1}; chben 1871 -ben o'zi hszl.1 hnzaveté~ volt. 
~ . • \.t. ebö,el cgj t;ibl.1, cl1• kéL fel" osztrn; részlete„chb ue,·1· k<!t p~jta düllö. A1. elsö számnak 

f'olytatá~~a képezi Baba.1ltol ~agy-Há<la felé .• \. feltalaj >astags<íga ~ );ih, ez alatt fehéres agyagos homok. 
A Tur,iliul nn J- :J híb alatf l\adcsot kaplak A Tm:jáu feneke tiil1b hl'lyt•n uem siippeclö~, szekérrel 
ucluiuy:szor keresztulwentiiuk rajta \ viz méh seg<> akkor (1 ~7 . május ~G.) megeugeute. 

t Na~y-füi<la, Yáuyi pnszt,l\ al hntciros resz. Ti. zta tavaszi l111za\'(• t P.-: ,·oH benne (1 77 ). 
1. Xagy-füí<la. Sliska hirtok:l\·al határos .. \.rpa al.i ncrnrolva {1 77.). 

11. Ki, - ll á da rngy .\l„ú-Hádn pu ·:t.ta közeh•bb P."ik Bngyihoz éj..;zak-kP.letre. ITnlhímos teri.i
lct, a 111aga~latokat homokhnck1ík k1=pezik. tnP.lyek nlágos an:aga. rnl6-.:íggal futóhomok. Akaccal ültetik 
lu:. s ott le van ki;tv<' .. \ lapo„ahh tcriilet lrnrhanyo -.á nlik, a legmélyebliPH fokvö t'eketé:, homoktalaj. 
sőt itt ott a

0
<TVarr Sa, nem i•rpu élénk pez-.cré..;t idéz elő . 

.... ~ 0 

Ez a leggyeugéhb taluj 1 sok tr:így:íziíst kiv.íu. 
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5. Kis-Rádti a hátasabh világos homoktalajból. Burgonya- és rozsföld. 

6. Kis-Rá<la, ugyanannak a területnek lapályosabb folvtatása keletre a tanya mellett. Kukorica-. 
rozs- és burgonyafölcl. 

Ezen dülötöl éjszakkeletnek haladva egy nagyobb mélyetlménybe, egykori v1zállá os helyre ju
tunk, hol a feltalaj fekete homok, va8ta.gsága fél l:ib; nz altalaj világosabb boruok 2 1 ~ láh. Ez alatt 
feketés iszap következik, mely a vizet nem ere ·zti át. i\Iin<l a. h:írom reteg sósavval erösen pezseg. 8 resz
ben sziksó tartalmü. 

Még továhb éjszakkeletnek Turján van, g:isoq k:ik:í..; YÍzáll:is. mi tér<l.ig ér. ;"zárazabb ~vszakban 

azon han kisz:íra<l. 

Ill. Bugyi köt.~ég közelebbi határ:iból rU ·:1.akkcletre a1. erdö körül vuu gyiijtve. 
7. Bugyi fris gyeplörés; részben árpa-. za.b-. kukorica- és répafölcl. 
8. Bugyi homok talaj az erdő körül. Hozs- és hurgonyaföld. 
Ehhen a ~orban fognak leimtni a követkelő ré-:z.hen a mr.ghatározá<1ok is. 

A földmíveléRi chemia irodalmának fejlódési menetét figyelemmel kísérvén, a. szántóföldek vegy
elemzésének célja s oka felöl, egyré 'Zt számos különbÖl.Ö nézetekkel találkozunk, másrészt pedig minden
uemü mód zerek é:-. eszközök oly halmazát látjuk felhozva, hogy épen ennek következtében a dolog nem 
kiegyenlítettnek, hanem inkább bouyolultahlmak tiinik fel. és a mit e ak növelnénk. hn e methodisták 
sorából azokat wéltatnók figyelemre, a kik fenueu hirdetik, hogy csak az ö módszeriik a j6 mE.-g helye~. 
míg a má ·oké helytelen, leb~ít elvelendö. 

Ily körülmények állottak akkor is fenu, midőn e sorok irója meg akart felelni n fel ·zólítá ... unk, 
hogy a bugyii sz.antoföldek talaját meg>i:t.sgalja 

Mrnekutana meggyőződtem arról, hogy a földmívelés mnsl is csak azolmt a kérdéseket intézi a 
vegytanhoz, melyeket hzenkét én·el ezclött, ugp.nazl a1. elemzö cljáníst kö~ettem, melyet l3ékés-C!m.nácl
megyék szánt6föltlcinek vizsgálatánál alkalmaztam rnlt. ~Ueulog-iui ·~rzonyok é-: ta.lajnemek ismertetése. • 
Első füzet. kiadta n magyar gazdasági egyesület, 1 61. 

Ilogy miuö módszert követtem, az a tiírgyal1b folyam:ihól világlandik ki, úgyszintén az elért 
eredmények i:i a következökhen le znek majd foglalva. 

A) Phy•;ikai tulajdon-,á~ok. 

Miután tudva van, hogy a mi éghajlatunk alalh n talaj a nap melege által egészen 50 Celsius 
fokra bír eruC'lkedui, minél fogva. a tanulmányozott. próbákat mind 50 Ct:lsius höfoknál s1.árítottam az 
állandó sülyig, ezután palackba. helyezve és jól eldugaszolrn. meghatároztam. 

A ta.la:jok számozva, az elörehocsatottak szrriut a következő jelentéssel h1rnak: 

Nagy-H.ada 

K1s-Rada 

1 Bahadi csÚc!-iokból. 
Il. Kctp:~jtci <lUllö. 

Ill. Yányi pnszt:íval határos. 
IY. ~ áska birtokúrnl határo:-:. 

Y. Il:ítasabh Yil:ígosahb homok. 
VI. Lapályo~nbh korhauyos homok. 

1 
VII. Gycptörés. 

Bugyi VIII. Erdö körül a. homok. 
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1. .1 fajsúly. 

H a egy lnzonyos térl'ogu.tü víznek általános súlya == v: a1 50 Celsius foknál szárított fölch1ek 
általános súlya== l?: a víz1.el é-; földclel ngyanegyütt töltött. edény {pyknomeler) == e; és a vízben meg
mért földnek :-;úlya == f; a ~úly kU lnn hség pe<l1g == t. akkor az x faj::a1 lyt ki kapjuk a követ.kezö képlet. 

~zerint: 
c-v==f 

l•' 
F - f = t , ruihöl T - x. 

E redmények : 
]. ~·!\!) 

Il. 2·61 

Ill. 2·rn .Nagy-füírla 

IV. 2·:H 

1 v 2·58 

) YI l·!>O Ki -Hada 

1 VIJ ~ 24 

} Ylll. . ~·G·1 

. '!. Az últalcmo.;; 1>úf y 

.Minthogy a mezei gntd1í11nk a talajárnl nem kilo ·z:ímra. lumem a kiterje<le _ szerint ber~'ülve 
van dolga, azért. a hol ::-z\ik:;ége~nck l;íbzott a számítás, eg\ olyan fölclkol'kára. nézve történt, melynek 
élho Z!iZf\ :!O tentiméter volt. A kivitelhez ~;,,olg.iUak poutos.m hitelt1sített fém üredenyek üvegfedővel, 
melyeknek térfogata meg sülya ismerete.;; volt. az üreclényt megtöltöttem szárasztott földdel, háromszor 
gyeugén az asztalhoz iitöttem. a1. li\'egf1>1lövel elc~aptatt.tm és föcl ve megmértem. Ha az edén) köbta.rtal-

mn = a, tov:íbhá a 800 kiihcl'ntiméternyi kocka. melynek éle 20 centiméler == cl, akkor ~ <l_ == x = a a 

ko<'ka slÍ1yávn1. 

1 
1. 1 oo.rn gramm 

Nacr\'-Ráda Ow 

l 
Kjs-Rá1la ) 

1 

lfouvi ..,„ { 

n. 
11 I. 
lV. 

Y. 
VI. 

\Il 
\ 111. 

8:389 
8fi l8 

151 

113!) 1 
11351 

ü6!l2 

11215 

Hogy a nedve:-. föliluek :íltaláno · stilyát megkaphassam, ait v1zzel 

edénybe teMz\'e tettem, szüröpapírral beföcltem, es fölfordítva a tölcserben 

a fedő üveggel Plc~aptattmn és föch·e megmértem. 

n 

'l 

sűru sárra kevertem, az ür
lecsepegtettem, annak nüina 

Eredmények : 

j 1. 16U22 gramm 

Nagy-Ra<la 
II . 13116 „ 

l III. 1108U ~ 

TV 1391:~ , 

1 \ . 1.·,;;61i ~ 

Kis-füi<la ) \TI. 160 i 

{ 
vn. 15:1 i 

Bugyi VJII. l!il Hl 
3-• .J 
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A1. egyeulö menn \i, égü földrt vízzel peppe keverve kettő~ szüröbe tettem, teljesen le engedtem 
csöpögm, s megmértem; a levegőn meg. zikka<lván, 50° C' .-mil ~z;íntottam, és ismét megmértem. Mond
juk, bogr a a nedves földnek súlJa, b ellenben a szárai földé é:\ r: a dztartalom, a vízkötési képességnek 
.X százalékát n kö,·eikf•7Ö kcplet adja: 

a - b =e. a kötött vagy felvett ,.fa, 

('. l llO , k.. , . k, , , l 'k , . 1 h = a v1z ·otes1 ~epes.;eg :slaza e ·ava . 

Eredmények: 
I. ~n· 1 · 1 I' • sU ,Yl"l!SZ \"lZ 

Il. 46•7 

TII 41·0 

J\ 44·0 

y 30• -1 
YI 41"1 

Burrri o. 

YU. -t-2·J 
YJII. :31 •7 

Azon téuytizöt, mc>ly a víz azon térfogatát, fejezi ki. mdyet egy hizonyo~ térfogatií „záraz fölcl 
magába fel bír venni, nem lehetett kikapni a fold „1í.ly:íuak összehasonlításából 'záraz Dll'g nedve. ... ~ma

potbau. mert a száraz fölclnek térfogata. ha ne<l,·es:-é~ jön hozzá, az alkatré:-zek ~zerint killönhözóleg 
lesz nagyobb. Ezen meghat:íroz:íst a . úlyhól kikapott ,·ízkiJté,i képe=--~ég. é-.. t~gy bizouyo::. térfogatú föld 
nek :;\ílya :szerint ncch-c~ állapotban nttem véghez. 

Példa. Az clsö föhlpróbánál azt találtam. hogy l a7·1 gramm ue1hes föltl 37·1 !.!ramm vizet 
foglal magáhau; aznt:íu lw<lig. hog_, 100 k. e. ugyn11eze11 fülel ne<lves ;lllapotban 191 ·~, grammot uyom. 

E szerint a '\"ÍZköté!"i kép1•:-s(.•r <l térfogat szeriut lesz: 

N' lgy-Ráda 

Hu!.{.ri 

.{/·] . 19J ·;j 
-rn1·1 == r,1 · 

I. 
n. 

Ill. 
I\ . 
y 

'\1 

VIT. 
Vlll. 

1. .1G uss.:cálhís l'lTfJ!/ szilúrrlsá.9. 

A gazdu ~iltnl :íltalában használt kifejezések „ ueh<'"-" vagy „ kön 11}' ü „ föl<l, nemcsak n tn ln.j s\Í ly~í
tól, hanem a részeknek egym:í,hoz 'aló tapadásfüól is függ; enuP-k leg,, özésére a urnuk:íltailísmíl hizo
nyos erő k1vánlalik meg, mely kE>11, hogy cg.né. zt tt talaj :iilta.lános sül~ a nak, másré.;zl r,~ ... zei ibsze<il
lási k~pesscgéuek fol1•ljen meg. 

Az ös.·zPállási képe:;séget meqhatároza.111lti, u. kemény sárrii gpírt föl1lböl rudakat .készítettem, 
az által, hogy azt épPu oly uag) 'águ eg)<'nközlaplÍ miutáklm nynmtam; azokat elö ·ziir a len•gün szik
ka,ztottam. ;, !:;0° 'e k-nál szárítottam, és ezután n :-ichiihler :íltnl kigondolt gép 'egít~rgévcl tl'I lem uwg 
a föld :-zilárd:-;<igúnak mPghatározá ·ára a kisérlelet 

~ ormál kcménv!'iégül i~zapolt gerencsér-agya~ot vettem. melynek keltl~v:íg1i ·ához, a h:írum ki-
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=---érletnek eredményeit átlagosan véve, 2·2 kilogrammnyi teher kellett, minthogy pPdig ;i gép 1-10 

arányban működött, az agyag keménységét teh1it 22 kilónak e:íllapítoHam llll'g. 

A három kísérletnek köiépszámát a föhlpróháknál is vettem. és a kemeu~ é~ százale1rnt a kó-

vetkezóképen fejeztem ki. 
Példa. I. Nyomás - 350 - 350 - 320, közép 310.10 = ~~~00 

3i00 = Q· l 5·i erösségi száza lek 1 r>· I 
:!~OOO 

I. 0·154 1 &··1 

n. o·3íO :r;·o 

i 
rn. ()•17(} J7•ti 

n· 0·116 ~ 
ll ·G 

Nagy-Ráda 

l '· 11'044 ~ 
4·4 

Vl. 0·02~' ~ 
2·n 

l YII o·04G ~ 
·1 í) 

Ylll. 0·039 ~ ~ 
~\· 1 

Khi-Ráda 

5 J(,. -<Írna císi képesséy 

A föl<lruí\"elö mcgkülönhöztet forró. szaraz \agy nedves talajt. :t1. alap e1.e11 a lulaj1lonságon 
ny ng:zik. lGpuhatolá:-árn a köYeikc-zü utat válasitoltam: u~yanaz011 Ur-cdén) t. a melyben a földek s11ly:H 
határoztam ml'g, nedves ;Hlapothnu. lfi-18° Ct:l<:. höfoknak leltem ki •1..., úráig. hogy víz elp<írologhas
son, s nzután megmértem. A . úlyn!~zt1•ség elosztva az edény köhtarlallll1hnl. adja a ki ·záradá-.i képes~é
gct n t.érfo gat szerint. ellenhciu a ~úlyve:-zte~ég elosztva a ueu\P.,; föld üly:'ln11. adja a kisz radási képe'-

égd ~1íly szerint. 
Erechnén) ek a kiszáradiisi képc:-1:-;t~gre >Onatkoztílag: 

n térfog-at szerint a 1íly s1.C'rint 

í 
I. 20· J 111·:1 

Jl. l)O· :J1i·2 

1 
III. • . 16•7 n·:; 

\ 
J\T 17•7 io· 1 

Naay-Rátla o. 

{ 
\ lfl'i 10·1 

Yl. 3·)·) 1 t»O 
~-

Ki~-Riíd11 

Bu(J'vi o. 

Vll. 25·.J. 13''.! 

Ylll. f> 7 ·o C) . :) ... 

G. .Nefhcsiil1~s képess~g . 

A légszáraz földnek megméri súlyát Uregharang alaH víz mellé tettem. és 36 óra elmultávo.1 
megmérlegcltem. A stíly különbség elo:iiztva :i légszáraz föltlnek súlya által. adja a f'öldprób·ioak neclve

sülési (hygro:iikopi) képességét százale1~han kifejezve. 
Eredmények : 

J 
1. 1 ·11 

11. 2·fl 

l 111. ·>·"' - ' 
IV 1i·O 

Nagy-Rá<la 

l\i!)-Rada { 
y 7•4 

\'l. J•4 

{ 
\71I. 2· 

Ylll. l •l Bugyi 
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? Ö.c;szchú:ó(hís1 krpP.c;.r:;;,rJ a ki~=<imdásnál . 

.Az összeállás1 képesség meghatározá~áuál (.1. pont alatt) emlitet t, a. mintában kcsz1lctt rudak 
kiterjedé i v1szon}m nedves állapotban követkPzök: u hosszüs:íg == 100 millimeter, a szélesség == 20 
millimeter, es a magassng ;...= 15 mm A köhtarlalom ennélfogva ~0,000 köl millimeterrcl egyeulö . 

. \ kisiantolt nulak üYeg-ürmértékekre belyeztC'tt<·k es nagyító üveg segítsegevel az összehtízó
dást megfigyeltem: a nyert eredmények pedig köbre eml'ltehe cs le\'Onntva normál kühhöl, va.ro·is a 
nedves föl cl köbtartalnuiLól adjak az ö. szehtizoclá' nagyságának a kcibét, mi 100-zal szorozva, é~ a ne el
ves föld köhével P.)o,zt.rn . ..,.zázalékhan fejezik ki az összel11í~ódá<-i kt;pe'-ségnek a köhét. 

P é 1 da. I 1.-uél a magal'ságot fi milliruetr-rnek, a szélességet Hh) mm.-nek. a magasságot 11eclig 
14·7 mm.-nek tal:íltnm. >ag.' 1~ :2 2!{ -,· köhmillimeternek. ezt le' onván aOOOO-böl, mint a nedves föld 
köbtartalmából. 1nara1l Yissia 1 iti4. to"ább<í 

17 l3-J l 110 _ go l , , l ' . k, , ,rnoou = ,„ to ös„ie rnzoc asi epes eg. 

Ere<lméUJ ek: 
T. 0 

j II. 9•2 

l 
Ill. ;>·H 
IY. 9·2 

Nngy-Racla 

{ 
y 0 

YJ () Kis-Hiícla 

l YJJ. 0 
\111. 11 

\. . A ~.ún. 

A talajnak n színe Ö:->szehi!!gé beu áll, ennek azon képess~gé>el. hog,\' menuyire welegedhetik 
meg tö1be vagy kevé bé a. napnak sugarai (az in olaho) nltal. gzeu tulajdon. ag cgyszt>rÜeu fü•szehnson
lítás, s közöusége~eu haszu<ilt ~na.vakkal >au kifejezve, kitlön ai illebi földprólník ne1lves és siára:t. iílla
potára nezve. 

Ere1lmények : 
sz;íra7.0n u c1l ve-:l' n 

I. barnás fok le: ·etet fekete. 
TI. fekete>: setét fekete . 

lIJ harn;is fekete : setél fekete. 
.N'a:,!y-R:ída 

rr "etél niirke : fekete. 

K1~-H.ula 
Y. vil:ígo'> sziirke : h11rna. 

YI !'Ztirke: harna. 

\ 11 . Yll:Ígo !'7.iirke : hn.rnn. 
Vlll. vihigos sziirh: harnn. Hu~i 

9. Elnyelrs1 ké)J<'s.~f:y. 

Elnvelci folyach•kül káli-dziiveget hasznaltmn, mely 1000 ré~zhen I ·lüG k1ilit tnrtalma.zolt. Ezen 
oldatbol 200 köbc·c·utimctPr vízre n~zve 4 kübcentimeter volt ~ziiksege=-. hogy a curcuma-pa.pír megbar
nulá~át hatarozottan megkapjuk. ez tehát le lc•l t rnnva . 

. Az elnyelési képe~séget a phosphor:-a.vra. i11:zve meghatározandó, meszvizhez hig1tott phosphor
savat a<ltam. m1g a hatás közömhö · h·tt. a képződött üledt1 ket feloldottam ~iphon hozzaad:ísa által 
vagyis ~zénsa.vl au. 

Elparolás által az oltla.t 1000 részére lHO milligramm phospbor.,;ava. me~net nyerlt>m, vngyi« 10 
k. e. oldat == 0·0034 l grrimm PO . En tehát basrn1Htam 50 gramm !t„~szaraz földet 1 melyet :>OO k. e~ 
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víuel ke\'ertem, és az ohlnlboz 10 k. ce11limct •renkint mi11Jn.ddig :ulogiittam, míg a!. eJyik próh:ihan a 

rcnciio u molyhdeusavru megkl'z1löuöH. 
A kövctkczö ercJnu•uyck 1 OOO k. e. földre vonatkoz.nu.k: 

Kis-Rada 

Bucryi. t>. 

1000 k. o. f/ihl 1•lny1•l kiilit 

( 
T. 

Jl . 

l 
111. 
lV. 

y 

\ I 

\ 11. 
YlTI. 

s·n 
10'8 

t · 
·t• 
t ·f, 
fi· 1 

i ·~ 

~d 

10. JI /rdajok kccerékrr~ „r.i 
(isz11polií~ llllnl meghabrozva) . 

pho;phon1:1 va. t, 

1 00& 
i ·ioo 
U !lOO 
1·100 

0·100 
1 ·000 

o·~oo 

1)•900 

• 

• i\ légszáraz föhl ebü k~:--zít1~sé11él nz öt kilogrn.mmot nyomó fül1lhöl s1.1tá\á, :ílta.l egy j1>lenLe1r
t eit'n sül~ u hömpöly (Geröllr~) t~s kö1lar11. (grnudiger 8uud) meun~;,éget ku.ptam; így pl. Vf. nem acloH 
többet, mint 5 grnmm hömpi.H) t {s 1 gr.nnm kö<lar.lt. a mi stázalékhnn kifeje'T.vc 0·1°/o hömpiHynck 
ill1•tölcg o·3ü 0 0 ködarának fel"l meir. ~liuthOJY miudcn eg,\ C'.'I i-.z11pol1íshoz 50 grammnyi szárai.földet 
veLt"m, tehát ungyou ki' mennyiség e~ik n hömpöly rueg kucla.nira. e1.t a füvenyuye1 ( treusan<l) együtt 

megmértem é · nagyítóml mcgviz.;gfiltnm. 
1)0 grnllllll 1Jg.;zÚrn7. föftlet 100 k. C. yÍzheu forrillt \111 é 11 kih1í\é, után legt>}Ö.;zör 20 ceut.-nyi 

viznyomás mellett iszapoHam. a marn.1lék a tölc..-;érheu ö ·szegyiijt vc, rnl!g-.z;irítv.l é' mcgmér,·c. au,iu 
u föveny menuyi éget, mcl~ izzíhn és ujólag m"gm ~rvc a1. égé•i \'esztc,éget mutatja. Az iszapolt 
r(.>1L. -18 órai lilepedé ubíu a fölött· lt>\'Ö 'í1.töl rnl6 mpg~L.n.ha.dít:b i ntiiu i~mét az iszapoló üvegbe tétetett 
é.; egy centiméternyi \"Í:.myom:i nwllett tíjh6l jqzapoltatott; az eredményt. a. fö1111ehbihez ha:wuló módon 
nycriem, s porhomokuak (8lauh:-:nul) jl'li>Hem. _\ még h:ítru.maratlt .lcgtiuomahh ré ·1,eket · közvetett 
mó lon a s1.árnz fölu s1ílyahol való hi:ínyhól; továbbá a hozz:i tarlo1.c1 é~hetö nuyagokat a száraz föld 

~gé:;i credméuyeinek hi;inyá!Jó! sz;ímítotlam ki. 
Ere<llllények: 

I. 

0.0 liömplily .;.., köilnrn 

92·0 : , 0 
• , 1 

l'ii\ euy érrel v~ . . 
IIo:u1i cg {~ 1 \'e:;zte:--eg 

l Porhomok 1~gctve . 
1·0 IJ • , , . t , ozza cgcs1 vc ~1. e,cg 

. { Legfinomabb részek égetve 
4 0 11 , , , . l , ozza egcs1 ves ze~cg . . 

100·0 
Ily<lrátvíz 120°0.-nál o·6°/o . 

II . 

o·o Hömpöly és köclara 

50·ö , , . , { 
Föveny égetve . . 
llozia ége ·1 ve:zteseg 

4 ·o . , , . 7 { 
Porhomok égetve . 
Hozza eges1 veszteség 

'\Clliffil 

9"1 l 

3·100 

2·soo 

95'3•18 

semmi 
! 2•98fí 

39· 100 

2' . ') 
.) -

0•600 

1 200 

.J •652 

7•1315 

7•600 

• 
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1 
Legfinomabb ré zek égetve 

2··1 11 , " . t , ozza ege . 1 vesz e eg . . 

100·0 
1 Iydrátv1z 0·~9 '..111. 

o·o Ilömpöly é ködara 

,.. , J Föveny égetve . . 
I b Il , , , . t , ozia egest vesz e .... eg 

. { Porhomok égetve . 
H ·u II , , , . t , ozza ege:--1 ve ·z e .... eg 

Ill. 

()° o , ,. , 

1 

Leu·finomabb ré zek égetv1• 
Ilozza ege~1 ve ztescg . . 

100·0 
Jlyclrutvíz o·~8° o. 

o·o llömpöly cs köclam 

77•7 • l Föven v egetve . . 
Ilozzá egési ve,zte.-.ég 

1 Porhomok égetve . 
11 ·-> -1 Hozza egé i veszte eg 

lV. 

1 
Legfinuma.hb ré,zek eget,vc 

U ·l II , , , . t , · ozza ege~1 "e~z eseg . . 

100·0 
Ilydnib tz o·3U 0

tu. 

v. 

o·o JI<;mpöly ei' kdclara 

{ 
Fövc11Y egetve . . 

96'0 lf , . t ozza e~es1 ve-.z e<leg 

1 
Porbomok egetve . 9·o 

.... Hoiza e~e'i 'eszte 1~g 

~·o , , , . , 
J 

Legfinomabh rcszek égetve 
H()na ege:-.1 \ PS.lte 'cg . . 

100·0 

VI. 

o·o llömpüly és kő<lara 

95·~ : . . . , { 
Ji'ovt>uy Pgetvc . . 
Hozza eg„,1 veszte-.eg 

• 1 Porh11mok egetve . 
3•ti í 11 , > l)Zza egi:s1 \ C'5:1.t1~st•g 

\ L ••rfinomahL ré-,zck é•rctvP J••) 0 :;:) 

- I Huzz:i ,;gt;si ve,zte ... 1.!g . . 

lOO·O 
0 o . 

.. 

1•300 
l' 100 

83·685 16•315 

semmi 
i2•38 

·10 

86•98 

semmi 
95· 9 

i·oo 

9 ·;39 

semmi 
94 05 

o·9 

0·11 

1)·50 

1·1n 

O·tiO 
„ 
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()·() Illimpülr 1~s kiidarn 

l 
Föveny Pgeh e . . 

<11 ·o IJ , . t • ' ona 1•gcs1 'esi r.s0 g 

1 Porhomnk 1~g"t ' 1• . 
li·O ' ] l , , , . t é 

1 ozza eges1 rnsz r.. t! 

Legtinnmahh ré=-zek égeh-e 
3·u j llnzz:í 1~g1!.-i ve~zteség 

ino·o 

0·11 Llömpüly és kihlara 

l l Ö\ C'llj' t~trd ve . • 
!1ti.~ i . , 0 • • lloizn t•ge:-1 wszlP:-;eg 

{ 
Porhomok égrln· . 

o·li II , , . . t • ozw cg1•s1 \' f'"Z escg 

vnr. 

\ Legfin11111nhh részek égetn• 
3·2 , • , . , j Ilozza 1'gc~1 ,.,.,zt1>seg . . 

100·0 

S<'lll lll j 

8fl•8;>8 
I · l 1 :! 

;„'.:!00 

o· 00 
2·000 

1 ·000 

ffi ·(lj 2·942 

~wmmi 

H5·9 

0·22 

()·jQ 

0 10 

2•30 
O·fl6 

9 •7 1 ·22 

Ila mi a 11iat''w:i1· 1· iÍ k a t a niivéll\ vil:íghoz tartozóknak tekin~jük, akkor azokat a kornsav

hydrát ·iirítüiil \'ehetjük, épeu 1így. mint a l: ·iga t>: kagylokéjakat agricnlinr-chemiai sz~mponthól a 

phosphor<::w és meszoek :-t1rítéiiUl szoktuk ht•1•si.llui. 
Én teh~H jelen vizsgálalrnil l"Zt'll léuvczi)t i.;; tekinlethe vettem; a YÍisgálatot a "'eilJert és Kraft

ft:le kegiülékkel vittem véglH•z, ti\>U-sz<'r<'s itag)Íhiq mellett, de e mellett g).1krau 137.)- zörÖ' immersiv 

lencsét i ha ·zn<iltam. hogy po1~to ... ahl1 részl11tPkd nyerhessek a tnP.gltaüírozáshoz. \. kövctkezö fajokat. 

kaptam'. 
1 '\1t ... diia amphihia. ü. C'omphonama. clnvatnm 10. x asi cula nritlis. 

3. 
3. 
4. 
• 1. 

commuui,. - ~yuP.dra acnta. , . l 1. dicephala. 

< :alliouclla man·hicn. :'-i, nlna 1 ~- 'occonema leptoceros. 

ucc11 ... uta. H X aricula c·ryptocepha la. 13. "'P· 

'Pahcllaria pinata . 

B) Chemiai tul:tjtlon~ágok. 

A talajoknak mi11i)1'~gPs Vl·g,vl'l1•mz(.sP. alapj:in küvclkez(; cl'Pdmt:n) hPi jnloffam: 
fi) hog,r a. hmnus ta1·talom 11ag,\ on v;iltozú: 

b) hogy avaklnrn olvadó ré-.z keH~s van: 
r) hogy a nitrogc•1111ek uxygemegyiilcte csup:íu Ill . es YJJI.-u:íl fordult elő: 
cl) hogy valamenn) i talaj maug.mlartalmú; 
e) hogy, ha a talajokat :-:al1~trum ... ara..; k:ílfral olvas~totta111. a z nlmclékot pedig vízben feloldottam 

~:-1 chlórrn vi1.sgáltam. telje--en nemlegl' · eredményre jöttem. m;f,részröl azoubnn I .. II .. Ill. nT. szamúa

knt .'O -tartalomra néZYP úi ·giilr;ÍH. enuek jt-lenlt!tét tapa·;;;-.talta.m. \ .. \ T. vrr. t'S YIII. ellenben 0 - tól 

tökeh•tr ·en mPntek: 
0 hogy az izzitott talajok kettl' kén arns káli,al roeglimle"'ztv1•, ,zilk ·ége~ ó~ato-ság mellett 

tibí nra vizsgáltat van, rnilllle11ln!pP11 tagadó en•dméuyt adtak. 
3G 
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1 1'ü.zálf ó rrs.:;ck. 

Bi~rnnyo mennyiséget u záraz föl<lpróhából két platina-csészebe11 lemertem, e. egy. minrlkét 
oldalán nyílt, s az égetö kemencében fekvö üvegcsőbe vezPttem, az üvegc:ö egyik véget egy. kevés vizet 
tartalmazó Fre enius-féle gömhc öbe yezettem, ezen gi.imhc ö másik végét szívó-készülékkel hoztam 
összekötteté. be A e. övt>k hevítt>se a gömbcsÖYel \alo (js ·zP.köttetl>s föl) tán történt a nyílt rsö végen át. 
Az elégesl úgy ''1ttem véghez, hogy a légbuborékok máso1lpc.-:rccuként mentek ~it a folraclekon. mihelye 't 
a platina-c~észeR: a r ·öhen g_veugeu sütétvörösnek. de egyaránt izzókuak lát,zottak. a gömhcsöYet mellöz
tem. e· a e 'ÖYekPt minrl a két yegükön parafaclugas:t::izal elz1ín-a, kihülni l'ngedtP.m. A platina-cse zék tel
tolattak az elzarható iivegtartójukha. é..; mt>gmércltek. 

Ere<lmen \ ek : 

Y. 

' 
\ 1. { 

VH. { 

Ylll. { 

50° (,. mellett szárított fóld 
nh ,1 gra ww ; 

9•1961 
6·1 j ·) 

5·2:.,;3:; 
7·G19h 

·tj:3Hi 

7·4u n 
7•40fl 

n·.to.AG 
í·Ot390 

7·0010 
9· 1 ;,36 

tJ-1400 
·1] 26 

7·321.:-, 
9·doDIJ 

il z izzított sül~ a, 
!?ramm 

6•3726 

;;·1!100 
•1476 

fi· 1341) 

fi·9u1;0 

11· :rn5 / 

\ 

(· 126 } 

fi· l 7ti f 

tuzálló rc~zek 
,zázalék.1; 

83•69 

91'-!0 

9 ·;~fi 

t'\ - -~ · . ' 

tú zilló részek 
rmÍl.a\.;kr1. 

13·0~ 

1·61 

A maraclék miuclen próbánál fiuom port kt.=pezelt. melynek. zíne egészen hasonló Yolt az ólom
-oxydéhoz (lythargyrum). 

2 X o1·usC11 

Az 1111tott föl<lbijJ Pgy megmért 111enuyiségre oly kénsavat öntöttem. melyet elöbh egyeulö 
meun vist•!!Ü nz;wl higítoltam. és ezt czut:ín óvatosan nddi·r hevítettem, mÍU' a. kénsaY fölösleg el uem 

• ~ ~· ~ 0 

göiölgött. a kihiilés nhÍll. a legtöhh c:-;etben fehér,zinü tömeget conccntrált sóo:;a.n-al uechesítettem, és 
48 óran át eg) üvegharang alatt hagytam i\llni; Cl"l'l' forro ~ízzel mindacldi~· mostam. míg az <Ítmenö 
csöppek elpárologrn, szihínl umratlékot löhhé 11em hag, tak. 

A :ftriiu éh.szeg~ ülemlctt oldatlan részeket nelrnny nap mulva ii\'"eg edt>u) be Hrítcttcm, mi félig 
száraz állapotban júl sikcriil; erre azután szénsarns 11:ít.ro11 ol latta.1 kifózve. mcli>geu le,züne forró 'VÍ'lzel 
kimo. ta.m ege t.en az alkális maradék kidl:isiíig. 

\ z ekkor ny1'rt oldatot a kovasav mcglrn.bíroz:ís:íra ha zn:iltnm iöl, m1•ly nbziut n felnyitott 
silikáthól, resziut a h•rmészetc~ kova a\·-hy<lr:íthól :ill. 

A talajnak a .szénsuva. nátronhau is olc.lhat lan részei valószíuüleg lllÍg lllt:Í'Z ·ulfátot. tartalmaz
hattak, cle a minek most. eq.rbouát alnkhau kdlt.>1 t jeleu lennie: a tömeget Pnuél fogva meleg sósavval 
leöntöttem. s az oldatot a mo óvízzel egyiitt félretettem. azt majd a f'alcimn meghatározi1'anál fel
haszuálaudó. 

A szüröhen rnost uyed min<lig rehfr an.' agot megs1.árílottam, izz1tot tam es uwg1nérl1.>m. 



') \l 
- \.)tJ 

Eredml'll \ ck : 
lzzílot t fl\l<l, qua re homok, 1111arc l1omok 

J:{l"Ílllllll; J.ll'llllllll : ,iz:dek. 

1. i.t·1i'.!Oli 1:3·17 ;,I) 1)()• 11 ~ 

:Na~y-H <icln 
\ 11. 1 n·s:3 1 li·:J íi :Jb !l l!l 

t 
Ill. 1a·a:,713 11 'H!l!HI ~7"".J ;) 

lV. l:!' '!l71 ·:\24 !) l1l 7.H 

{ 
v. l ti•:!03ti l t·i 1 ;,!) un· H' 

K 1 ... -H 3.lla \11. l:,·1u~n i 1·;,:rn 1 !)~·!);,;, 

vn. i :;·~~l2tl 1 :!'!IU ~ u l 'tj!J;, 

Bn!!yi \7 Tl 1. lt}•ti ~21 1 ;,· !Ifi 1 91 ·!Ji!I 

.\ korn -av-hyllnit lnrtah111it m1•gt111la.mlti1 a Ul'lll iuítntt fijhl1•t rne:J:mérl lllPllllYi-.éghPH zéusn

,.a ... natruuual fiiztem ki: n ~z\trlt.'tt-k ·t a mnsóvíai>l cgyült. „6savval :mvítntfa.111 é~ :sz:irít.ottam, a. míg 

porni lettek .• \ maradékot :sósun·nl n~dvc„ít1>Uem é~ forr0 \"Íu.Pl ki11111-:tum a zuron vi.;swmaru<lt oltl
lmtlu.11 koni--av <li'. i1.z:is ut:in m1'•'mén·tclt, ei :ulja az.on me11nyi-.ég kova .... avat, mely a s.t:ÍntMmtl111~l még 

mint, hplnit fordult elli. 
A fönebb említdt oldnt a k1was,1va · n:Ílronhan zintéu telítvt• lett -.1)savval1 é-. a kova:-;ava.t. tni11 t. 

t>hihh t•mhtettew. kinila,z.loltam. t•me ko\·a ... av me1111Yisé0•r, mclj' kP-wsd1l1 a fö11ehh uvcrL mcnuyi é"ué1. • • • 0 

,1zon kovn„a\·, ll meh• a -.nv lmt/í„;i foly b'ln ultlhat.óv:í lett. s mint i't•lnyitutt, ilik:ít fordul clü a föhlheu 

1zzitott rnld kovas lV z'1zlh·k, [niL 1tla11 ko\"it tl\', mmt SiUi hyilr,í.tja. 

suhn .:ilikút hytlrut. föltl. megfolcl bylll"il százalékban. 

izzított lölclnek, 

1. 1 l 't}:!f ltj u·nf>-t •I • 11 [!· :1:1 1 IJ" 1 t)~ J ·117 '--
11. iu· ol 11·~ 170 :!'900 ·!\ti~ f)· öfl l.(Hi3 

111. 1.;·3,;,;li ll'tJO;>U -!·;,:lt) [1· 1111 u·1:5;, i ·~nhi 

IV. l~ · :Ji 1 o·tlíH Hl ~·no :~ «i!IS IJ'l IJO :! 'Ot'W 

v. l •i•:!í)i\ti l)•;>il;1 a·:-,i;; ~· :w o·ot1BU I·tJO~ 

Y1. l ;,·'j'LJ:J 1 1)·a 1~0 :!·~11:, ~l·i( ~' l)• l 1Jt1Íl i ·o~ri l\i-..-R:ída 

Uugyi 
Yll. ia· ,~~~tt o·as1u :! '80 l u·i 11;1 O· l O:!íi 1 ·0~1; 

l1i1il:!l 11· 1~01 :!·5~1~ v· - l)' l} IJO l ' 11 ~~ , 
Ylll. 

Ila le"onjnk a kovn~.w-hydr:itot n :-;}likat !!:-- hyddt k1•vl'!rt!khöl. azon knvn-.uv menuyi,ég marad 

vi . za. a mely. mint --ilik1íi van l"lcu n töldlieu. é-. pt•tli!.! 

Bugyi 

1. 
11. 

11 l. 
JV. 
y 

\' 1 

\ 11. 
VJ 11. 

n i;ilikó.tnnk nwgfelclo kl)\'R~!l\' : 
i ·7tj:~ 11 

0 

1)·9:l7 • 
~-5;0 

'.2·~>i.H • 
~·;, w . 
t·17tJ • 

J ·7·17 -
l•:.113 • 

S. Vu."o.tycl. tim/olrl és 11hos11lw„so11. 

Az Ü:.:-ze.-. kova-.a\"tól lPst.üd folya1le1rhoz ke\"~:-> :...alétromsa\'át tettem. forraltam. · f> gramm 
ti::,zta ecet<;a\"aS uátront a1ltaru boaá. ,:..; anuyi ammont c-.iipügtet tem l>dl1 , a 111l!nllyi elé~ yoJt a fornb
lrn,n tartott folya1lék setétvörü re ft.sté,érc. é~ c.-.ak egy ki,sé :íllaudúau z:t\•aro;,, ·•i tételére. füjyjd fözé .... 
11tá11 a. v1z bi;zta folyadé kot még forrúan le..;ziirleru, é a \"ert~ ... yolum•·uc-. iiledékl!t forró V'Íu.el kiruo.;tam. 

szárítottam. izz1tottam és megmértem. 



A , zázal1>kba11 kiszámított ammon-ü.ledékhöl levouta111 a tal-ílt. és szá1alékhan kisz1imított va:.
oxyd és phosphorsa.y tartal ruat. a mi által ki>t.Yel\·C' kikaptam az alnwi11i11m ::.esquioxyd tartalmat. 

.\ me•1 111tfrt ammou-iiledeket. achatmozsarb,rn finomra dörzsültem, és kettes kénsavas k~lJiyal 

összeolva-.7h,1 nz. nhaclékot ' ízhen feloldottam, yasmcnt cinkkel sl.in 1tctt~m é~ chamefoounal Litrírol.fam. 

Er<>dmén,rek: 

J\i,_-Rá<la 

Bu•r\ i 
0 

1 
í 

1 
1 

T. 
11. 

l ll. 
l\. 
\ 

\1 

\ J 1. 

' I11. 

n tt izi1lolt. 11yert ii:-~ze 

föld. iilt•d\ok, 

1 hi20ti o·.:-, 1110 

10• :~ 1 1 •:!!{ l , 
1 ~~·a.:-,1 ri 0·1 i;, ... 1 
1~· "!3'( l n·~IJ 15 
J 11·'.!n!lti O·:L-1'.!!I 
1.:-,·7!131 fl·~ Hl l 

1 :{·"'32ti (l •} li8:l 

} li'li2~1 o ·:~/O!l 

sz;ízal1ik, hn,..zniilt \ :t OX) d 
k. e. chn111ell'o11, 11ziiz 1 lék. 

:l·.=!> • .' 1 t. 0•7 12 
J l ·!:{!IH :12· 1 ~.10:; 

4 ·tl2fl ~:! 'fi 1 ·ílli~ 
1·1 ()() k·r) 1 ·o~:l 
:!•li'i :! J ·5 } ·(Ifi:! 
l·~-q 

~) ' ' i 1·11 u·rw;, 
1 ·211) l / ., , ()· (l j 

'J··)-) - --'- t-t· l ll 'I illfl 

A chanll'll'on tilre-.i~ mit: o·~OU grnu1111 rns-k1•tleclscí fPlhaszfüilt :)· '"' k. e. ch.11neleont. 
Előzetes kísérlc·lek alapj:ín azt talállam, hogy a minölc>ge~ vegyelc:mzésuek, üg~· u:.r. allnilikru, 

mint a pho:-phor:;ana ucz,·e esak uagJ obb meuuyiségü :111~ agokon lehet 'éghPzvitet niP. ha ugrnuis 
némi pontossággal akaruuk fo;szegyüjleni el' mérni. Így 1íj.1hh 111e11n~ iségek épen 1így. mint az elöhh, 
kén~·av meg sósa,· iíllal fellioutattak. és n koYusa\· egéi'zhen kiv;ílasztatott. 

Korns,1Ytól mPgszahailított fol,ra<lékot fö:t.\'f' ammonnal lec'-aptaw. 
A c..:apadékot a kellö kimosas után :--itlétrc1msaYhau li•lol<lottam, mol,rhtlP.u ol(laltal hvcrtem, 

a yízfiil·clöhen kis tér fogatra el p:iroltam. c:s kihiilés n tau le:"zfü·tem. a !-árga iileclékr.t a e. ·1f .,.z1.:l}f'n :1 mmo11-
han felohlottam. 1~s a ki, szt1ri"1 segít,égewl les1.fütc•111. A lcg~1m<losahLan Ös::.z.egyiijWlt phosphonmvas 
molrh<len-ammo11ohl11tot a ehlorma0crnezinmhól k1:szÍlP.tt. ma.rnéz.ia kevPrc'kkf'l t>le•

0
n:ítettt>111 i•s necrrYeH -. n J o. 

nyolc órára félrPtPllC'lll . . Az <'Z<'ll itlii alatt k1·lPf kPzett c:-.apacléknl összeg~ iijtiittem. a111111011t tarlalnwr.o 
vízzel mostam, ~~árílot lam, iz;i:ította.m, és Yégiil UH'gmérlcm. 

A.1. ammo11-iiledékekbül leszűrt folyadek H k1:usa.vua.k <'hlorli<íriurnmal Yaló clválasztrí~a után, a. 
szok;iso~ e1jár:ís 'Zl't'iut a 1·hlora.lk<ílík 11u•ghatnroz.1sitr:t lf'tt l'c•lliasznalrn. 

F;reclményck: 

izzított llllll. .ulott PCJ chlorál· chlorálk:í lik 
~t.1llllll. :::'\tg PO, szúzalekn k:ílik, , ZÚ7.otJék.l. 

} 
I. ~;; ll"UiJliO 0·11:! 0·2~-i2 o·t1.l1; 

II. ll'l lfi:!O 0·14 i ·o:;:-1n f•:!:!]ll 

t 
fi I. r 1'11;,oo u·1~1 o·uu 'fi :!'..J3:!0 
IY. 11· 0(jflll w t ia ""·!J.jll(J :l!t· 1111111 

Ki ... -H,ída 
V. 0-0:!;);"1 ()•(11i.'."1 0·2.110 i ·110 111 

YJ. 11'(1:l:!ll 0·11„ 1 IYi ~"' ;1·1;,t)11 

YJJ. o·o:rnu u·o...,o l)' l 1 1·1 ()'57/!i 
\Ill. n·111 1 fi 11' l 113 u· fl, ;,o :_!·:11110 

Hogyha a pho::.phor-.a\' .;,., va„nxytl ta);í]t llle1111y1 ·1·gc•i ü ·sz<.'adahmk. é:-: u:1. iis:;;zc. iil1·1lékckhül 
levonatnak. akkor kikap,i11k az alnmininm-ox.yil lllPllll) iségél :-zázalt:kn,au . a mint ilt kih'elkczik: 

ö- ze~ ii le<lt>k Fe= o __.„ Pü 1111rad 
z:hnlck.1. százal11k o«:-ze:!t\ ~h u Úzitlek. 

I. . " n u· :d ~·u ~ t ., 

); , ..;") - Btídn 
11. 11 ·. ;~1:1 :!":!~11 !1•J J2 

] 1 I. 4·f1:.!!I J •'j ti;, : ~· rn 1 
IY. 'j · 111 (' 1•17li ~·v2.1 
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\ . :!' I ii l' l :.!i 1 ·11;,11 
Jú„-H1ílln \ 1. 1·,r,7!1 11·1~ r. fi: !t:: 

\ 11 1'.:! l ti 11'! 1 1 1 (J·:~i~ 
Hn ... vi \ 111. ,)„J I) fl'i 1 :.! 1·ri11i Mv 

J. ~ll!.'1i/ik. 

A lll'-'~lllt~rt chlonilk:ílil\ \Í7.11l1lntn pl11ti1111-dtlo1hl oldut i1ilii"' 11111111.) i 1°gl•\1•l \Í:1.lnrdülw11 koz,.J 
z 11·nzrn prírittntott, (>~ n w11rn1l •k 711° o alk11lwl1111 lP-lt kilubwn. a k1•\'íll' •hl r 1:grr• lll"'Y''" \Olu111 11 •fhr>1T•·l 

k \'01'\P hnf 1Ír:Íicr h11•r \•fntt1 1Hl11i, 1\1' ILZllf Íll lllf't?ll\1.•rt zfö·Ö1• kl:ll 1ÍI ZÍ1rl1•111, ,:s cLdlwr nJknhoJluJ JnO l.Ulll. :::.".' . e 
knlium plnti11u-chlori1l é' n t•hl1J1'-all,11li k nilatHilH)l a knli ,: 111itrou tnrtulnm ziímítfat,otf ki. 

}<jrc1\mények: 
1ztitot t fllldct l.il pl.1l chlor. klili • hlork lmrn clilor 1lk tii tMtron 

'''lto111 11ym·lt•111 87. Í7.lh•k. Z.lllll~k, m 1ra1l1·k, l1Í?.nlék. 

1. !.!.1 o·n7:!0 o·n&~. 11·11~ i \ 11' 
„ 11·1Go 

1 
' -

11. 11·~ ;,;,u IJ' I Uti (l·.~))11 ~·~1(1!)11 :!•fl'i :.! 

l 
111. 11· 1 o;,;, (1•0 1 o· 1 :!. 11 ~·:1111(1 f •:.! }!I 
1 , •• 11·:!:.!:rn o· 1; 1 0':!'; Hl ~l!'~· 1.1011 r;·:.G l 

};a~,, -H .ída 

Ki -Brídn { 
Y. 0·02 •• ()·í•:.! 1 0·11.150 0·~1ti!lll w;.i ::J 

YI. o·o.J:i;> f) •():.!7 0·01:w 3.11 (Jll ] •ti!, ' 

YJI. o·o li(J 0·1 Lih O· J (1 Hl Wl7'!.7 .,.~·o 

\ ll l. 0·0!1:,r1 n·o;.i o·O..! n :!"31 ~11 ) ••H • --·· 
Az lih.•(l(.kek ~zíukl'pelnmzl-1>C' alknlmáml a kulium '1)Jtn)uin kh iil mit s1•111 \l tfem eszrt· . 
. \ plntinn ú-ohlnf zínlwpelcmn: ... e a plntinn ki,.1ln zt11 a '-'" uz olilat 1·011c1•utratiójn nbfo hat íro

zottnn mutattn u Jit hium jl'lt•11létC:t 

.1. Jl/cm11f111 miul mam1u110.111dulú rm7. . . . 
\ ko\'U:'aYlHPttl(':; t'nlya lékot, m"Jyböl n va„. ag) u~ ,: pho. plior'n' ki' iíla zh-n 'olt. nmmnunlll 

•' kénnn11un11 uul lel''-n pha 111. 1~. •g\' júl l'l? ... 'Írl 1'>tl1~11) h1•11 ti ... :f.tu l ni hng,\ lfl 111. Az l'i'Utfl n ij ... „ze~yiijWt t ,., 

1110„ot t lllcch.=k t mé~ ne1lvP e11 liigít oif 111l•l.-.~ k :11~11' l1n11 Jololdotlnm. )C' ;1.ürtmn .s„ fövc zén nvn~ 
111H rouual tC'lítchcm: a forró 'íz ;1,1•) jó] kirno. ott iil 1d1•l,et n :.nirndá ubín PrÓ„Pll )ip, ítettt 111 é kihüJc~ után 
nwgml-rtem. 

i r.z1tot t föld ll~Prt M lllEf.l nox.\ dul-
ul~ n, g-1 11 m .Mn t)i, OX\ll z1i1.n lt•kn . 

\ 
1. 14 ·tj_(l l) IJ•) 1; o·; 1) 

J 1. 1 o·-...~ 1 11·~()1l ] . 4 1 

l 
111 j;~·=~~,;t; 0·11f1 , , ..... ~ 111 

I\ . 1 '.!"<a; 1 (1'11\lij l)'';'Ol 

l \. 1ti·:!oa1i fr l l 11 11'1 i; 

1 VI. 1;,·';'!l.J1 o· 1111) 11·1i; 1 

Bu•r) i ' 
\' 11 1 ::·~3:!•i ll'll:!•i 11· 1 ~; 

1 \ lI l. 11;·,;4~ 1 o· ,,:o 0·1 11 

1;. Jl// -r. 

A kénurnugán ~'l.Ür)1•tet a Í(~rr>1lllított :-ó~av-olJnttal ö~ ... z1•k1 Hrtl'JU, t•. }llÍf1)J.1„ nltnl ki ... ebh t ·r
fog;i ... ra hoztam. le·.:1.ürlc111 (., Yé~ül u111111onnal nwg :-6 ... k11-.avn„-a11111101111a) l1•c nptnm. _\ )111:,zo1111é!!) óra 
lcfolyta alatt ii-.-.z1•gyiilPmll•lt iile1lékd 1ínll!Nt1t izzí~ra megmért •m. 
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Ercdmc11yek: 
iZ?.ít{lt t föltl, nyl!rlem lllll Z:• 

g-r.nnlll, <:zcn~ava-. me<:z1•t„ szá zn lt~k. 

1. 1 t ·()~06 o·:3G7 :> l '•IU2 
IJ. 111' !' 1 ~ 1 7!1 l~H> 1~ 

111. i :i·a;, 7t3 n·1519 n·G 11 
IY. l :l· a;1 11·7:!1 ;, ap2~!l 

y 111·2o~w O·ii0ü9 :!·uu:~ 

YJ 1 ;,-;q:q O· l I!l:! t • Ili:> 

lfogyi 'n. ta· .~2h o· 1-t:m o·:, 1) -
YBL 11i·u 121 o· 100~1 1 ·~i rn 

- .Jlnr111r' :io. I 

A lllé!-ZO:Xnl:it-IJó] le:-:zlirl fol.' adékok ujolag p}p;froluglat-ra ismCt oss1.ehh ~zoníl!n.k, és pho1:>phnr
sava ammon -.egítstígf!wl le ]ettek csnprn. A csl·kély ruenn.}1:--egii üledék egy kis sziirölien összcgyiill, !i 

a mm ont tartalmazó YÍZZPl kimosatot t. é azután ·ziu tén izzít bt~ott 
Ereclméu ·pk : 

1. 

X: gy-1\áclrt 1 1 I. 

l 
IJI. 
I\T. 

j \,... 

1 \ I 

vn. 
\' ll I. 

b 

izzított fül1l 
i: rn m mj n , 
1 t ·ti:!Oli 

l o·"'8 "1 

ia"r11i; 
ia Jíl 
1 h 20 ltJ 
J.-,·7n:n 
1 ''" . ) :~:!li 

l ti•ti l:!l 

'{ r W\111', 

ll.) crt em 
~ ~IgO PCI&, 

o·o 1 :-, 

0 018 
001.:-1 
11 ·01 s 

mérhet Icu 
lll1!rhet Ion 

mérhl'tlf•u 
11"0 l IJ 

mng11~1.ia. 

~z<i..:a lé k.1. 

o·ooa 
0·000 
0·003 

o·oo.i 

11'1)11'._! 

A .;;zén'a,-.1t az awtometerrel hat1íroztam nwg, a hPlJ i~ég uralkodó hii1uér„ékc· mellett, mi 10°' 
Celsius-uak fdelt me~, a légc;úlymérö iill:í-:a 7:)0 mm. \olt ; 1 liter OO:i I·f1711li grammal vétetett. 

ErellWt~n~ P.k: 
izzított fül11. 11.rcrL k. e. FZéll fl \' záznlék, 

crr,1111111, 1 Ut gra111111. 

1. :!Ü i;, I)· 1 1 :! 

1 II. -> 107 io·;, 11 

t 
I 11. :!O 1 :J o· 1~ 
1\ . L..:u 1·111 

X .1 g-y-Iliill a 

{ 
Y. ) .~) I)· J 1 i 
vr. :14 o·~n ,:-, 

{ 
Yll. 10 1) 1 !•7 

VllI. 1 o.:-, 1 ·0::;1 

[ 1. ll1tt111t~ és cgy~IJ '"Zf!l'ff'S olkutd;~::rl.-. 

1 1 gramm lé•r,zárnz fölJ.et 100 gra.mm higícott kéu. aY>al kewrtem, a p z~gé n;gével 10 gramm 
porrá tört ketteil chrom ... aYa k:i'lit tettem hou.á. lombikot kauc uk Jugasz„zal P}zártaw é'l főzés v,rgett 
he,itettem. A cráz chlorbarium é-.. ammon ti~zta kcverékl1e lett vezetve, és az eluyelü Pcléuyt elón~)awt
ból mécr

0 
e,ry ruá~ik urrvauezen keveréket ma~álJaU foglaló ccMnynyel ho:áam össt.f'köttetéshe. A mÜ\ ~le-

o· e. -
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tl'ket 111iucladd1g folytntfam, uug 11 fiil1l viltígu~ :-1.iut nem ku.pott, és a1. 1•l11yt~l1i k••szüléklll'n u. vi1.~n1. csör
güznjt nem oko1.0lt; nz clnye1il 1•cle11j he cwt1í11 forró vi1.cL (inlötl.em, ~s j1Sl PLr..u ''n l111lni e11g1>dlí'm. k1. 
Ulccléket n 1.!gnek cl1.árn'i:t mellett ö<1szegyil,it.iit tem, kimo~lu.in é~ megs1.1írítottiim, v1~grc inít:i~ után 
me1„mértem. E1.en nleclék !)~ rr.s1. ~z1•ncn\ ere 100 rJsz hnm11"lf s1.1ímílrll tam, 11 !-11,éucur fölöslcu e1Yych ~ • • 0 0 

sz1•rves a.u y.ig mPll n yist>getll' k f P lel 11wg. 
Ereclmcnyek. 

lt:gqifl r.lz .nlolt 111' 11 lll' llumus . zt:n~a v megf<'lPI 

fOltl, gr.unw. llnO UO.i ~ 0 0 mlÍ 1.erv. .u1yngn,1 k 

~ 
l. 10 l '-13 ! o·n711 t ·l 01 3•413 

11 5·o:J'.1 2·!3ti 1 .1·07a 11·9J7 

l lll t ·7 IO o· l :~ t -.101 :3·914 

1\ .1·0 li I ·fi 10 :i·:rn 1 t1· 12fi 

Ki-.-Háda { 
\ n-.Hl3 0·~32 IJ' IOU i·210 

\ 1 ~ 

()"()!)!) 0·32;, o·5tiU 1 «HJO 

\ 11. ~ 
0·~31 o·.i2:> o·7H:! 1·928 

\ Ill. o·:Ho 0·11n 0-.103 0'777 

J(), Lt fjr>~I/ 

1 O gr.1mm lég~z:íraz föld 11:itromuész~zcl lelt elégetve: a lejlü lütL ammoni~Lkot :20 k. e. norma 
kén n~ha két görul1c::.ölH1 széto,zlnl vezeLt1•111: n1. elege-. ut.111 a sarnt k:ililúgg.Ll titrírot.ta.m. a kiílilúg 

.titrc-je : 20 k. r.. sa na kcll1•lt } 11· I k '" liíg. 
Eredmények: 

l. 
) 1. 

111 
l\ 

\ 
\1 

\ 11. 
Butffi \'ll 1. 

f<Jld súlya 

111 

11. Kh1sav. 

légeny 0 o 

Hl:! 0·1 ;113 
l ... f..) 0·111 

17··1 0··1 t2 
11-.1 o· 112 

1 f1·;) o·os& 
I9·a 0·119 

1 •;) 0·22;, 
1 r.,-t> !)·:!~~, 

10 gra. nmot a lég..,ziirnz föhlhöl telítetlen :,a\étromsava.; k:iliml meglehetöseu <itíta.ttam, nzt:ín 
~7.ÚrÍtotta.m . é.; e.;aknem izz:i ig hevít l' ttem. A kih11lt, miudig tiJglt1\'ere · tömeg fözés kö.d.1en s.Llétrom~av
vnl gyengén s:ivított ''Ízz"l lett kiltíl!ozrn, le.;zür•e és salétromsavas baryltal lec..;npva. _\z ósszegyült é„ 

.iuít<>tt csapadék nyomott: 
föld n)wt Ba.0 Sül kénsn ><i L~aléka.. 

Nagy-Hácla \ 
J. 

I l. 

t 
111. 
lV. 

20 0·01a 0·022 

~ 
o·:>3o 0·902 

o·o 19 0·031 

0·01:i 0·022 

K1s-R:ída { 
\' 

\ I 

YII. 
Bugyi \7111. " 

A teljPsen nemleges ercchuényuyel kéu„a>ra ~tsg ílt pró i.ik a l'hlnrbrblomra n~zve \'ÍZSJáltat
tak, és a fölclpróbák salétromsavas mész,zel digerálva, h·lsonlóképen UPmleges eredmé1,yt adtak. 



J:!. lfydnítl'i:. 

A bouyolóclott ke,.,zilleket telje eu nélkiilözniink lehet. a mi ví:t.fürd6 és lég. zivattyú z:is alkalma
zá ábó1 áll, ha a folrl rgy lci:-; ·e nagyobb órafivegre nH;retik. és a ~zalnílyozható légfördőben 120 mellett 
egeszcn vékouy rcteghen telje!' :íUó uraig kitesz.';.dik. velem n1. elleuörzé ·i kísérletnél egy ·zer sem történt 
ml'g, hogy ak<ír ismctelt betctelnél a légftlrcWhP, aknr talán a lég~í'ivattyt'1val való mó<h1zf'l' mellett más 
ülyt nyertem vol11a. 

ErPdnlf>nyek : 
lúg szú 1m föld •záritfü1 után Hyclr,itvíz 

uly.1, nyom 120° e mellett szá1~1lt!k. 

J 
1. 3:v;oo 3 !•5;)0 0·44;) 

lI :J7· ' Ull 3!3·7oO I 0·29;) 

l Ill. :y·,·uoo ~-!"91l0 o·:! a 

lY. ~ l 3·:JOO 32900 J ·7 .) 

Nagy-H:ída 

l 
y :JJ· 00 :~3·700 0·295 

YL .~3·700 :38·650 o· 149 
K1s-füicla 

J 

VJ I. 3:1·uoo 34•900 0·2 .., 
VIII. ;3.j :;on 33·450 0·149 Bugyi 

Az elcmzé:·Ú ercdmenyek ré~zlete.-; összeállíbi"a az egyes föpníbak 'zerint: 

tüzálló részek 

95•2;)0 

tiiúllcí rész 
1 ·1)~10 

1 oo·ooo 

h1zálló rt:szek 

n·1i9n 

100 rcsz -.zilárcl a.l

kat ré ·zekhöl tartal

maz a.vhan oldható 

ré ·zt: 
9• 

1 
\ 

11ua.rchomok 
\ hnmu..; 
I :-.zerves auya.g 

I ·I 01 
:l·-1 1!3 

\ 100 réS1. a '"'lard al-1 
( katre~zekbö] tartalmaz 

l 

--nvhan ohlhahí r1!..,zt 
.tJ ·o 1 

l 

J. 

o·o:,;-i 
o· rno 
1 ·4112 
n-110:1 
3·0 l ·I 
(1'712 
0'7 1; 
J ·07 .., 

] ·7(3:~ 
0·1 J~ 
0·112~ 

u· 11::! 

9 !109 

k:íli 
n:ltron 
mész 
magnézia 
timföld 
vasoxyll 
maugauoxydn loxyd 

. kornsavas bytlrat 
ko~·asn' as . ilikát 
phosphor~a'· 

kénsav 
,zen:-.av 

! monoxytlok 

l '"''tmo'y'I 

n·on9 
Hu·112 

N -:: 0·1 :~1i 1·1150 

11. 

o·rnG 
2·012 

l:!·U4~ 

woo;, 
t1·112 
~·1oa 

1 · ·l l 
J ·Oti:1 
o·na7 

k.ih 
uatrou 
mé .Z 

magnézia 
till)föld 
,a,oxyd 

mang:rnoxldnlox' ll 
kova~a:rns hy<lrat 

kovasnrns -.ilik:ít 

I o~·/71 

• 



tiiz:illó részek 

8:3·690 

tüzilhí ré:-zek 

ltJ-310 

1 oo·ono 

t iizállú részek 

!l l ··JOO 

tüzilló ré ·z 
5·1iOO 

iou·ooo 

t1iz:illó ré-.zek 

G·H 0 

t1izilló ré ·zek 

13·020 

100·000 

1 1 UO rész a szil :ínl alkn.trészekl.><11 1· 

{! tnrtnlmu.z savlinu ohlha.tó ré :d 
11 ·o J 

quarchomok 

10·:-117 
O·!l02 
Q· t IH 

.11 ·oo1 

J 
humns . 
,zene~ :tnyng 

l hydral.dz 

1 ·073 l 
to·n 1:! 1 
!)•:!9:1 ( 

N :-:: o·i I t 

\ 

1 
I 

JJI. 

lllll n•s1, a. szil:inl alkalré

,zekhöl tartalmaz. savbau 

ohlhah) részt 

1 ~·4 ;:, 

11mu1·l10111ok 
111 un ns J • !111 

o·o 1 

t ·~ Ul 
O·ti l I 
0·110;1 

:J· l :; 1 
l"tili l 

11· HO 
} ·!Hiti 

11· 1~7 

11"1:! ' 
11·o:l 1 

1 :!• Ili l 

l l ,z1•rve-: anyag :~·H l 1 x - I)' l ·l~ 

f hydra.t ,·íi ()·~ ';, 

1 \7. 

1 Oli rJ„z a ,zilánl a.lkatré

:::zekl1öl tartalmaz ~avba n 

oldható ré=-:d 

quarchomok 
lrnm u: 
sZCl'VI':- UllJO g 
hydratvfa 

o· 111 
i 1·;,11.1 

()·1)11 l 

1 ·11:\3 
o·; o l 
~·01iü 

~·;i:H 

1 ·17 ·1 
o·o:!:! 
o·u:i 

szensav 
kénsav 
phosphor::mv 

káli 
natrou 
mcsz 
magn cll<L 

timföld 

.11·oo1 
;, ·firn 

IG·a 111 

vasoxycl 
mnnganoxyclu loxyd 
ko\asava · hyilrnt 
ko•asava:- silik1H. 
pho,phor. av 
::-zéusav 
kéu::.av 

káli 
nátron 
mé,z 

l:?··W l 
81·51;) 

magnézia 
tiwfültl 
va:soxy<l 
ll.langanoxytln lox y1l 
koYasn'\"a · hy1lrnt 
ko\"a. ava · .... ilikiit 

kén ·av 
phosphor ·av 

3:J•ltiJ 
tH·7B l 

102'91 
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tűzálló n~. zek 

9'"390 

tüzilló részek 

1•610 

100·000 

tűzlílló ré~zek 

97·7;)0 

tűzilló n~:--zek 

2'25ú 

100·000 

tűzálló részek 

n1·060 

1 

:WO 

\'". 

100 rész a szilárd alkatré

{ ~ zekböl tartalmaz so.Ybau 

\ oldható ré:-.zt 

0·1 i 

qnar cbomok 
humus 

I 0·0~1 

o·:-, 1:~ 
:NHl3 

1·050 

J ·OllO 
0·1)'(~ 

J ·on;; 
~·;j .HJ 

0·1.1; 

\ Q·O(i;> 

9·112 

szerve anyag 1·210 
O· JOO l 

N - o·o .) 

hydratvíz 0•29.) 

Yl. 

100 resz a szilárd alka.tré

/ szekhöl tartalmaz savhau 

oldható res:rt 

5·:305 

c1uarchomok 

0·021 

1 ·650 
1. !ti;) 

o· 93 

0'600 
O·Gil 
i o:.rn 
l 'l 76 

o·:J 1;; 
0·11.., 1 

7 •91~ 

1 

humus 
..;zerves anyag 
hy<lratvíz 

o·560 } 

1•690 f 
0·1 .Jü 

vu. 

100 rész a . zilánl alkafré-1 
-.zekhöl tartalmaz sa\"hau 

oldható részt 

s·3o5 

O·Gli6 
o· 2:Jo 
0'5 2 

0•372 
o· G4 
o· 1 7 

I·Of>í 
1·747 

k ;ilí 

nátron 
m és:r. 
magnezrn. 
tim fülel 
va.-ox.nl 
manganoxydnloxyd 
kovasarn« hnlrat 
kovasavas :--ihkát 
szén~a,· 

kéns:n
pho:.phorsa,· 

káli 
nátrou 
mész 
matruézia 

~ 

timföld 

9 ·172 
!)Q·~ 19 

1·G10 

1 Ol ·(i0 1 

'asoxycl 
rnuuguuoxydulo" ' n 
kovusa ,·as hytlra.t. 
ken .1saY:l'l i,ilikát 
ken sav 
. zénsaY 
l'hosphorsa'' 

káli 

nnlro11 
IllC!':íZ 

magnézia 
timföl<l 

7'fll2 
9~·05:-) 

l'asoxycl 

maugauoxyduloxyd 
kovasavn!" hydrnt 
kovasavas silikút 



tiizál ltí részc>k 

9í„060 

tflzilló re.zek 

~·940 

lnn·ooo 

tib:iilló részek 

n ·780 

tüzilló ré~zl'k 

i ·2~0 

I 00'000 

~!H 

1
100 rész n szili\nl alkcttr~szekbül ! 
turtal 111az sav hau olclhntó reszt 

;l·:rns 

Ylll. 

100 ré~z a szilárd a1katrL:

szekbiH tnrtaluutz ~aYhm1 

ol1lhntó részl 

""6~ 1 

<jlUuehomok 
hnmns n·~w:~ 

o· 1 !>7 

()•()80 
----s· 1 0~ 

o·o 7:J 
J ·~~;) 
l ':3 l9 
o·oo~ 

l ;; lli 
11·1)()!) 

0·1 lo 
1 ·1 ni 
t ·4 I !l 
1 ·11:J;, 

J l szt.>ncs nuyag 0•7l) „ x = u ·~:,!;) 
l hyclrnh·fa 0·1~9 

g :S z ó. • 

!';Zensav 
kf.n"iaV 

pho phorsav 

5·.102 
fl •1'1i9!) 

k:íli 
u:ítTon 

me"Z 
magm~Ú.l 

ti lll fö lrl 

t u3·087 

'asox\ tl 
manganoxyduloxycl 
ko>nsams hydrat 

kO\'Usa \ 'US :;ilikát 
-.zénsaY 
kénsn• 
pho:phorsav 

'"'·61 
!)1•379 

l ·~:!O 

11)1 •217 

Az okok ?UPlyek miatt a . i:intóföl1l-,·iz:"gálatok:lt szoktuk \'t:guzni. külünfo1ék lehetnek, ngynui:
vagy valami :ílt.al:\no.~. vagy pe1li•r \'alnmi ... peci:í\is természcti"t kérrlé .... re akaruuk fclelui. 

űlintlwgy ,ielcnll•g ehitl1•JU nem ~peci:.llis jellegii kt!rdés fck...,zik. a fiild-Yiz..;g,natot tehát e ... zcriut 
kell1•tt kiterj~ ztcnem, hogy álh l:í 11us cn11lméuyrkhez juthas-.ak. 

Az állahlno.... tP-rm1> ·zelii k1=nlé-..ck ismét kétféle ininy han t örténhetuek ; nevezete:-;eu az 1•gyik 
kérdés: 

~Minők a kér<lése · llihlck physikai é..; chemiai viszonyai, hogy észs:r,erii földmfrelé" :íltal a 
kiilöni'éle vetéseket a kellékek :;zerin t lehessen végezni?· 

A másik kérdés pedig Cllll'Z : 

~ ~linök n kénlé,,.es f'üldck physikai és ehemiai viszonyai. hogy az illctü földek ..;peciáli..; arnt:isaik 
kü,·etkeztr•hen az alkatre".izck ü-.:;zctételére nézve mintául szolg:Uhas~auak rnú · hasonló geographiai 
nszonyti földekre nézve t • 

Ezen kérdésekre a dlaszt megadni nem könuyü, mert egyrl-'szt a1. illelü nön~nyck életsznk·ég -
letrinck physiologiai i ·merPtét, másnhzt pedig a :--zántófőlu miwleu egyl' · alkatelemének ismeretét a 
nö~éuyek tartózkodási és t:iphílkozii:-i helyére vonatkozólag tételezi f1•l. 

Eien megítélc;s tí~y, mint rnlamely talaj jóság.inak rneghat:irozn,n :-úntéu nem küvetkt!ztethetö 
37• 



e npán c~ak a chr.miai credményekhöl, ntc•1·t ugyan mit haszuál az a nö\'eJt) nck. ha pl. a \'egyhonM~ 

mincl a nitrogemwk. mind a phosphorl'aniak hö i<'lt>nlétt~t mutat.ia 1s ki, cle ha ezen an,yagok Yalnwi 
csonthol varrnak ibszehnhnozva, néhány C'e11timrtcmyi f ávol~:ígl1a11 fekiidvr a növenytöl. mivelhogJ a 

uövcuy 111oz1lnlnt1a111íl rnn egJ hclvrP lc•kiih·c; 'ng) for1lít va ~emmit sem ha ·rnál-r. a uih·1:uyuc·k. ha a 

11hyqikai vizs•Y;ilat kedw•zö arán\'lÍ lala1'kt>Yer1!kl't mutat is ki. dc a \'r.crduni 'izs0rrálat 11em tal:íl beune • o 1 • o.r 

alkálit ._, 
Trki 11 bii k e ·ak n physikai yjz~gálat P-rrclményni t, e~~ pedig kiiJüuü~cu az j„zapohí ·t \"(~\"én tekin

tetbe. akkor azt l;it,ink. hogy itt hahírozottm1 oly homok t a 1 aj fekszik elöttiink, uwlyhen kötö:-zer 

hi;í:n~·zik 

A meddig ezeu kech-ez<>tlen ,·i. zouy frnn:íll, a trág) ;fa ;ís r.~ak ríivi1l iilörr• lrn~zrn'ílhntó, mert nz 

:-;emmi által siucs lt•küh'<·. 
Ez u ga.bnaft:lékn· vo1mtkozólag. 
Az ily kl'verékti fülel azonhau oly mezei ler111é11_yc·kr1'. mint a hnrgouyn. r1!pa o::th. kitiinli j6. mi

vel ezek .·cm a stlr1i. :-oem a humns-tltí: talajnt 11c111 kcdn·lik. é: valóbnn az aratn ok e vet1·méu.n·knél az 

ily földhcu nagyon kecln·zöen ütul'k ki. 
'l'ekint-..iik l:JIPH így Phiszifr i:-o :íltnl:iün11 v(.rn a l'herniai ken•re1n-é.,.zekt>t, akkor azt tnlál,iuk. hogy 

a legtöbb nij\'éuyi t:íp-auyagok (phosphor.·av, alk:llik, 11itrog111) ch·geuc1ü mc1111~·i~é1 rb„11 \Umrnk képvi
selre, 1le <1unn·homok oly hll nyomó m1·1rnyi-.l)ghC'n fonlul clö. hogy c·unck kti\'ethztéhcu a föld elÖU) ö:-.
::-égét Ph°'l•-.zt i. és a ta lu.i 1· ... Pkél) 1111~rvü vízkiiP„j kópe---.é~f.11t~l fogm a tul!.!) 011 sz:írnz tnlnjnemek közé 

tartozik. 
Ila most a próli;ikat t' gyenkiut vc~z„ziik 'iz-.•rálut alií. akkor 1., II .• JIJ.. IV. é .... V1J-11ál akkora 

humns-tnrtalmat Vt"•Ziiuk 1':szre. ho~y l1ízvfÍ ... f •zcket tart hatjuk legink:ihh nlknhnn::"nkunk n :-:z1intóföldre. 
A Y, \ l e„ \III. ,zilimí telf'v ~HY<'k kicünc'.iek 111rrn11 a macruk 1wméhl'll. rle h<H!\ hn n1rvn0

1' ]
0 nrulna hozví--' e. e -... „ • 

j ok. t enu •lc„1 ke1wsségük fokozrídnék. 
EzckPt l'1<1rl'IJOc„:it rn. meg akarjuk kí„értPni a f„}c>]et„t mt1gatlni n Wltett ké1·dé-.c·kre: 
.J.\-t. l'lsö k1~rJé,n· 11 ézY<' köv„t kczük"t jPg) :t.i'lll mc!,!: n~ T., 11.. 11 I.. lY. ,-: '?'11. talnjncmcklwz 

keverni kellt•tH' nlyanfélP :1gyi~gm:írg:1ít , a mi11ö pélthiul Huila l!iirny~k1~11 kJk lál,\"11g 11ew alntt ismcrc•tes. 

és akkor a IPgkitii11ühh miu üs1:g-ü tal11j11ak vnlua it•kinl h •tii mi11dcu11rmii wté ... r1~ 111:1.n• 1•ze11 n gcnh'Tíl 
phiai híjou. minthog.' a l'lll'mini i;~„zell~t ·1 egé:-.z1•11 k1·tlwzi1 vol11n. 

Y„ Vl. cs \ ITI. ~duní f\ihlpri~hrík. hogyha f{'r1111•]é,n· nkanuík awknt f„Jhnsz111i111i. az á..;;n\nyi 

tr1ígyán kh iil uwg 1„fafüí-tr:í!.!)·1irnl j.,. n1h11iuak 1•llrifnrnlók. 
A ru1ísodik kénlé ... rr> vouatkozólu•„ azt mou11l11ttom a lcgnw!!hízhntóhb oktatónk. n tapasztalat 

alapján, lin!{) \' .. VI. é,; Vlll. tnlnj hurgon) a-földtll'k mintául -..zolg:ilhnt. 
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.Jelen munkálatomuál két tapasztalalra volt alkalmam jntui, melyeket ér1lemesnek tartok arra, 
hogy felemlitilem. Az első, hogy a. v~iltozó phospborsav tartalomnak magán a dolog termé. ;r.etéu alapuló 
oka kiegé~zítö fele let a ~ Geologial viszonyok és btlajnenwk ismertetésére · (kiadta a magyar gazda. ági 
egsesülct) J. füzet. A masodik tapasztalat peclig egy tmlósítás a diotamaceak kcclvelöinek, hogy t. i. ezen 
gyöngéd teremLé:-oeket, a. gyakorta routó hatás\Í izi1tás helyett. ne<lvP-s úton néhany máso,lperc alatt 
ctyöuyöriieu lís;,,ta slépségbl'n lehet kiválasztani. o. 

Az el ·ö pontra megjegyzem meg. hogy. midőn én a szitcí]t fölclekét alaki \"Íszonyaik.ra nézve 
lenc ével '\"lZ ·gáltam, zamtalan c.'illámhoz ha oulil fénylő lemezkét vettem é~zre. melyek minclazonáltal 
apró c"igahej lürmclékekbö1 állottak, uyilv<iuva.l<'í tehát, hogy ezen mé z meg pho. phorsavban clu" anyag 
esetlegc~ lwlyi tömege éppen oly változó phosphor'-'a'· tartalm.tl tetele1. fül. a mint enuek magának e"'y 

. mezőn \'aló nagyon dltozékony mcnuyiségP n 11clyi körülménycktöl lügg. 

\ ma oclik pontra uéin• pedig honatec;;zem még, hogy 1~11 a szerYcs anyagokuak szP'usavv<Í. 
való átvaltoza:-oát jelculeg nedn'S uton kélls:n és chromsav iiltal eszközöltem, és örömmel tapa ·zt.tlta.m, 
hogt a 1linlomaceák pn. zt;ín iszapolás <illal elkiilöuítheti>k az üle1lc•kböl. Ezen mócls;r.<>r föl"g ott alkal
mazható cél~zerüleg, a hol az izzítas mcgolrnchíst eredm1~nJez. a m<.'ly olvaclú~. lm uem is idéz elö teljes 
romhohí ·t. de legtöbb e.;;etheu homál} O"l kiw·ze t okoz, a mit azbin ha.lz am tesz valamennyire jó rá. 
Ellenben a ne1h-e..; mcí<lszer :'zerint telje~en t1 ·1.ta. dia.tomac<'~íkat lehc·t kapni, tígyhogy czl•khcn nH;g a. 
legfinomabb szerkezctii viszonyok i. l-...:zrHehelök a n~lkiil. hogy halz:-;amhoz kcllcue forclnluunk. 

. \ z clj:ids következö: a próha, legyen az iszap, föld vagy pedig hármi m:í" szernis anyagokat 
tartalmazó hí rgy. ü veghcugerbP-n l gy kiihcentimct ern vi kénsavval keverte tik, mr.ly sa.> 1 ré ·z angol 
kénsav é" l ré ·z dz ken•rékéböl <í ll. A keYPri~k a fölésig hc' íttl'tik, é' Pkkor ké:--hegynyi adngoklian porrá 
törött kettml d1romsavns káli ll~tetik 110zz:i miu1ladcli•r, míg 1t7. ·ötét .._zínét el 11e111 n•..;di. Most a próha 

tiz...:zer nnnJi nzzel higítan<ló ú: teljesen leiill'pÍtcuclö . 

.IBhhen az il1Nl1>khe11 l1írjuk n szerw•-.: anyagoktól nwgszahaclított 1liatom11ce:ikat, melyt•kl'l még 
a sáran olilalta 1 himosva sza.J,aclílhn L1111 k ki lil' Wle Ilo~y hn a :,.Zt1rves am a00-ok un~,· meuu risé•tP folyt:fo 0 '„ „ ......... ... t") 

ziilcl .·zínti oldat kcletk1•z11Pk, akkor annyi -..aléLroms:mit kPll hoz7.<itenniink. n nwdtlig n liivri folyadék 
. t·tét s:írga st.inüvé 11cm }eszen. 

\ \ \ \. 

Lfh1~khérletek, 1niut. 1>eü·ogTaphiai n1ó<l~zer. 
~( lI \l'.\H~lh'. Fi..NI:;\1'-tiil. 

L"""' ~zPrt'lll':-oém röri<leu egy módsl.ert i"mcrtrtui. mely egyszcrii. Jgc t:s :--okohlnltisng:h1:íl fo~Fa 
a p~trographia rg) ik hat!tlma" ~.., 11clkiilözlwtt1 tle11 t•...:zküzén: dit. l~rtt>m a láugkisérlett1ket. 

Fcllal:ílója czc11 mód ·:1,c-rnc>k Dr. O"'zn.hó .J. rgH~lc111i tau:ir, ki azt l "''i:l-ba11. az akndemiai kia1lv<i-
11yokhau mrgjcl1•nt értr.1,ezL:~cilJen frjl1•geftl>. C'íme CZl'll két mnnkáuak: v\.z ;iw:í11yok olnuhis1inak tij 
men·habiroz:isi mótlia.· és . Egr lÍJ. m1í1h-zer a l'üldt):ilok 1n.•crha.t:írnz:í,1frn. közclekhe11.· 

0 ... - 0 

Sem rclom itt n:s:dctcklw hocs<Hkoz11i. 1''-'ak a7. elveket akarom mi11él riivitlt·hl1e11 fiil ... orolui, 
me)yekc11 f';r.e11 ki ... érlnf Pk alapnluak. 

Az Ph·. mely <' kisérlet~k alnpj:íl k1:pt>7.i. nz. hnu·y kiiliinliiiz1) Ul'm-fé111t'éuyii :í-:v:iuyokból 
egy e 11 l ü 11 ag) s •Í g IÍ narnhk:íkat 11g."a11n'/,()11 i1W al.itt l ~ y f 0 r Ul a hönek tf·g~·iiuk ki. Teh1it 
egészen 1> ~ y e n 1 ö küriilményPk ktizé hozzuk az ásdnyoknt \'a~yon tC'rm1r'1.el<',, hogy l'~.o·c11lö küriH
mények kiiziitl lélrejiitt Pldlto;r,:isok az ill<'tÓ 1í-..dnyok1·a .Hh·mzők, míg az tll'lll iillhn.t. olynu kisérletek 
:ílbil 11yerl 1°rPdmén.\'l•krül. hol ai „gyík rngy a n11ísik tl•n~1'1.li tigyl1lcml1e nem \lt1·tl•U. •' l:lll'll forra::;z
csövel nu•golrn ·ztharók, pl. 1•g,r kb. 1lnrahkn Ampliiliolt. míg ·~gy 11agyolih darah \ lbit \agy (;ráu:ít alnk
j:it nem is ':íllo!.1 :dja, yagy ho:-; ... zú f1í r:f s 11ta u sikl'Tii 1 ,1 Din llugit kis len-lt;t megol rnsitani. míg rÜ'rid 
f1ínis nbi11 n;r, \ ruphihcíl m1~g 1111•g sl'lll göml,öl) ii1llll·k. füz1·11 J.ét f'elhnzot t pchhihun l''-'nk n. darab iwgys:í-









gárn. é.; ai iclr>re rellccbíllnm: a fonnszl·sc> l:íngjal 11em is t~ri11lcm, miwl Pnnck inten::.itá<:,l tnllrnhwöleg 

al. cu·,·éu Hnyes é11étö l fi.i•11Y. 
~. 0 0 00 

.1.~ új módszer minclcit>kPI n lt> hető:-;égekel kikeriili nz :íltnl. hog) n ldsérlclltez vel.t 11 tmb un.gy-
-,:lgn és az iclö pontosan megh:üarOJ.lo lik: höt'orras gyauául a Bn11sP11-l'dc g:iilámpa szolgiil. 

.\ Bunsen-fele g:ízlampn a ,iel11nlegi, hnso11cél11 t's1.kü:r.ük kfo~iitl. a leg:íllan<lóhh ,~-; legnn.iyohl1 
höl'ok1í Mugot szolgaHatja, dac:ira n1111nk, hogy n l<ing miufü.>egc a Yilagíló g:í1. iisszt>lélcle, 11~omá-:n stb. 
<iltal v:illozá't :'Z<'m·etlhct .• 1 színt elen g:izl:\ngnnk két részéL ves'l.s1.iik igényl1c, clö-.ziir az alj.it1il szií
mítva ;, mm -uyi maga-.sagot. ) é" m:í-..od-.:znr a feltett kürtö felett ai 1így11cn>z<'ll olva--dérL, hol Bu11 ... 1m 

lirc·désc -zeriut a hőfok :!;~110° 1
, 

ldöcgy--eg ezen kisl=rlcteknél 1 lll'l'C. ~ GO m. p . 
• \ clamh nag,r:-;:ígriru néz\ e a kii1.épnagy~:ígtí nllikszeruck vét >tuck t•gys.!giil. .\ Jarnhok ln dó ja 

vél-cm) p lntinl rnza l. 
:\Iellfr1.YP n ki,·itt>l ré-.zlclr.inck lt•i r .í:<it. nézzük azon 1•rr.dménye}\PI. melyek ezen kis·~rletek :ilta.l 

elérlu•t ök. 
1. :\legtncljuk minclcu lll'm-féml'tmYli =) áwiluy olvadii i fok;it a lcgpoutnsnhb mótlon. 
2 l gyélnn1.011 kisérl~t :i lalt f.rnl01uasl s1.crzUnk mngnnlmak az illctü ihdny Xa es K-tartnltrníról. 
\ 1 olYacla~ fok:iuuk rncgílélt!sc a híughan törtent válloz;isok megfigyelésén alap~zil\ .• \ ':illoz:ís 

a m1ikszcmn~ i ;ísdnyllarahka alakj:íra \'011alkozik: él vcgletel\ CZlll tekintcthen a nem-aha.dás. es a Wké-

leti>s güml1l1tF olrnd;i..: . 
• \. n~gl<•tt'k ügy mint a kiizlH•PsÖ foko:wtok :-dmakkal l{•jct.letnek ki. A vcíl tozá--okat uagyítú-

rnl é,z}1·ljitk. 
11 = ~al jelüljiik azou :í..,,·;foy olrnd1ísi fok:ít. melynek uuíkszemnyi 1larnhja még az oh-a-:1.térh1m 

<:cm mntatja az okailií" legki ·pb\J 11yo1u1li sem, 1 perc ;1latt. l~mlrn. 
l =-ha a cl:iralik;ínak c~ak cstíc:;a.i mutatnak oh-ad:\ t H!.{\,11rnzon kijrillménY"k küzcjtt. Broulit 

:.! :::- hn a l'SlÍc ... nk s azouki' iil uz 1~l1•k i-.: megoln11Hak :\emely l>inllagit. 
:~ .: lia a uarahka. lapjai is Ullltabwk ol"'nclá:'t és gümliul) 6clni késziiluck. \.dnl;ir. 
·l == ha a. 1larablrn az oh·aszti~rlH'n l perc alalt gomlJhé ulrn1l. ll~' \H!l'~thcn. 
;) = ha az ás\'<inyllaral1ka l perc alatt giirubhé olva1l, hnuem uHir alacsonyabb höfoku íl az lígy-

ueyezetl I. kisé1·let alkalm:iYal. a hi11~ ;1 mm.-nyi magas. ágiíhan. Alhit. (l.niuát. 
G = ha az ;Í:n-áuy,zem gömbbé lesz :) mm.-uél. ke>escl1h mint 11~ perc alatt. \ ngy már a !:ln g 

a lj;\ban, lll' vere · iz1.its ut;i u. Bornx. 
1 - midöu az ;Í du) göml1bé olrntl a lang a]j;iban 11éh:íuy má .... oclperc alatt, a Yere · izzii · hc -

áll ta elütt \ nt imonit ké 11. 

Ez a Dr. '-'zalJó-fol1• oka1l;í„i fokozat. 
.\.z ol\"a<l.1--i fok mellett "gy ... zl•r:-mind az ol rnclék mi uö-.:égénil i... ..;zt•rezhetu uk tUllom;Í::,t. azt 

mornh:ín. hogy a1. ol\'adck :íthíl ·zcí rngy ;\tlehzÖ ii 'e g vagy nem átlát ... zó zonuínc. 

l 
tisl.la l :ziirkt> 

\ z ih eg hom1ílyo · .\ znm;ínc fehér 
hólyagos húlyago · 

.\. hólyagok kimenők rngy nr.111 kimenők, ,;s f' l->ZCrint az olvadék k ii 1 hólyagos vagy h el hó l ,. a g o s. 

Jijzen klirülnufoyt'k iíllaudlía.n mntalkoznak uemely :fs·rnuytaju:il ügy. hogy jellemwkuek kell 
tartanunk. pl. az Orthoklasokrn az iivegesség és külh6lyago ·sag1 n Plagioklasokrn a. helhólyagosság, él 

Lahracloritra a zománc sth. 
Chromogen elemeket lartalru:uó ;Ísványok kiilö11hö1ö színü és :iruyalnt\Í. olvatlékokat a.dunk. 
Ha az ás\"ány alkáli:íkat tartnlnia1.

1 
nevezetesen Xa es K-tnrtalmtí. akkor ezek a láng l'esté ... e <ilta l 

elcírnlj<ík magukat ..tl. Xatrium sihgára fe ·ti a :-.zmtelen Huu ... eu-fclc láu~ot, es ..;zahacl szemmel figyel-

1) Xagyon kunnyen olv.ul6 .í v.lnyok dó„zör a lJug aljába hozatllt\k. 
~) ,\.. fümfenyu ásninyok ö:;szPoh'atlnnk a pl.itinnhuzallal és lee ·nek. 



hetö weg. míg n h. külii11ösen Xa jeleulét~hen ('sak olyan k1:J, kiizrgPll ;lt l:ítltató. mrly a X:t snrg-a S\l!_!:l

l'tlÍt Pluyeli. a 1\-l'tt pt'clig tarmü1Yeres szmnPl iithoes:ítja. llyPn kiizcgi>k a ( 'ohalti.lvt•g, a7. luclü~ónlilnt, 

'hnmae leonolcla L 
-~ .Na-fokui11ak meghal:irozása ;-;zahad SZl'111nwl n lán~ s1.él11s,1·gf:' l'S mtensitasa szPl'int tlirlénik. 

Dr. ~zaho .J, :) !'okol ,·esz fel. és ké1wiselökiil a köYel kezö ;\:-:,-.í11yolrnt hozza tel: 

fi =- ha l\11 nincs. <Jnarc. 
1 = ~ a-l.mg igen gyíingP. Anorthit. némt>ly .\1l111iír .. 
2 == gyPngP. \northit, némely Hytownit. La!.nulorit. 11émely Allul:ír. 

~ ::= 1'i!Pg erii„. '\1 mely B~·to,uiit. Lalmulorit, Am\c,in. Amazouit. Ailul:ír. 

4 = Brös l\•rthit. Lnxoklas, .\nclP in. uémel~ Oligoklns. 
r) - 1!.{t'll l'r<l' Oligoklas. Allut. Xepheliu. '\o ... it. llauyn, f',H\ctlith . 
A K l fokainak llH':.!ítélé,.;c ng~ anazon l'h P.k szPriut trirt.euik, hauem l 111\ig1íoldnlo11 k1•rt>,z-

Hil néz\e. 

0 K uincs. Plag10klasok mind. 

1 - l\ alig ];íf szik. kPles, Loxoklas. némely 1Iany11 
<J - 1\ 1,ítszik ln;dosan . .:\ma:wuit. Perthil. 11emPh X°c>plwliu. Jlnuyn. 
:J ==.Tol l:ítszik . • hlul1ír. Leucit. uémeh NPpla·liu. 1 [anyu, ~odnlith . 

.A l1(npkisfrlelrk, rrlkal111o:;m '1 folclpcítok mc!flwfáro:<Í~Úr<1 . 

. Az elöhh fclsornltakllfíl kitef..;zik, ho ... v a l<ín•rldsérletek alkalma:'ak f'CY\Ps 11a<T,·olih közö, luln1· -.o„ .,.... o .- e... • 

clonságokkal birú :Ís\':Ílly1•sal:íclok cg) e~ tagjaiimk nll'ghalcíroz;isára. ha a yÍ::,zony az oknd~\..;. a '\,1 J, a 
1\.-Lu'talom küziitt me·r~íllapítlalik. 

Ilyen értr>Jemhe11 rnn 1• mú1lszer 1.-itlolgozrn. i'iilb-1.l:íliija Dr :--.zabó .J. tanár 1ír :\Ital a flil1lp:ítokra 
nézYe; ·öt a föhlpátok szolg:íltnk e mócl ... zer megiíllupítn,riu:íl kii11dnlas1 alapul. 

gJörehoes;Ílnl. az ol ~arl;í„. a Xa Js K-l:íno· uw•rtin·ye]ési ll1Óll1'~ít ,:s fokainak a m1•giftq1~„,~t. l:ls. uk n ~ ~. . 

mo t, a;r, elj:ír;is lénypcrt:L a Fiilclpátok meghulárnz~í ... 1ín11 l. 

Ila a nwglia f :írorn11tl1í J1'(iltlp:ít ép„égéröl meggyilzö1l Hi 11 k. 111:íb'l.t>lll nyi dara liot ii lil11k 11• ró ln. 
fellrnpjnk egy ile;-;tilhílf víu.1•l nu•guerhi>sítr.ti n.füo11y plntinalmzal n~•tére c"in;lll karik:íra. mcl.v11ck át
mér(íjP. legfiilJp],]i l mm. A7. Pkkéut PJi.irPk1~-zítelt anrng a B1111"'e11 g:ízl:ímpa ,zíntt1lt•n l:í11gj:íl111 vih•lik. mr•.,. 
pedig. ho~y az nlk:íliak jPlPnlétP é ... fi>lli:pé,c·. az olY:11lií:- (.s 1•g_,·é l1 fouto .... uwllékkiirühué11yrül fokoza

to„an. é..; ruuélfo!.!''a mi11•ll 11outo ... abha11 ,zen•zzüi1k tnclnm:í t. a l:íncrnnk két re•rin1·úli:i.. 110' PZl'il'SPll "lő-
~ n . 

~zör n híug alj:ít.ól sz.ímíh a :, mm. maga ... s:ígáhn (1. ki--érl1•t). é-.: azután a felt~tt kürti~ fijJ,~ aY. olva ... ztérl1e 
{II. ki:-1~rlt·t). Miu1lt>g)ike 11zt•u ki-.érlctekuek tart llll nuí-.oJp ·n·ig (== 1 pr•re.) 

A ki,érlct tartama nlntt. teluít a7.0ll 1 perl' alalt, me~figy1•ljük a Xa és 1\-1.ing erössé!,!él 1~„ fok1ít 
nz i'mert módon l1ccsJé ... ut,iáu. de legbi.ztosab1·au .i•íruuk c>l, ha egy typiku. fülclp:ittal trsziink parallel 
kísérletet Ü:-<'Zl'hn„oulít:i..; ,·é•rflit: mi kiilüuliseu a módszer elsnj:Híl:i;;a c·éljáhól 111úlhatafla11ul ..;ziikség1·s. 
Az olvac];í,i fokot 11wgt11cljuk az l perc Yegcu, midöu t. i. a próli:it ki>esz ~zük a láughól; akkor af.t, a pln
tinahnzaH forgatYa, kény1·lmcst•11 megszemléljük a na.gyítórnl. 

-~ fülllp<Ítok 1m·gltat1íroz:í a célj<ílJú] még l'gy J J 1. kísérletet is visziink n;~ltPz: wi ngynni az 1. 
~s TI. ki,érletl'll iítmeut fiihl11iít]ll'óldt m<•St YP.rrytiszta ''''11:-:zszel ohaszt1'uk üs-.zc>, mi :íltal n koni„ad1oz 

~- Ö• • 

köti.itt alk<ilink illékony kJnsavas 'r>gyekkt= alakulunk át. 

.\.Ill. ki,érlet alatt az alknlit"ík ö:-:-7. l' ... me1111_,.i,t=•'l' fog t>lillauui. s hogy mi azt auu:íl jobbau 1! 
lnm1mo:,;ahh id„ig füryellw:- ·uk ru11 g. e ki. érlt>t tartmnn :.! prircn• ( l :!O rn. p.) vnn léw•. 

Az egye' fölllp1ítok 1Dl1ghatároz:i-.a. mint lll:Ír P.rn}ítv„ volt. a Xn. K f5,.. az olmdá ... i fok köz.ti 
\"Í:-zou,· „zerint t•lég hizto ... nn ·jthciö meg. különö,..P11 , ha még 1·ze11 kj~érlctekhez a í'a 111t·ghatríroz1í ... 1ít j„ 

<"•atoljuk. Erö ... s ó-.:n· t. i. wgyhontja a Ca-fölclp:ítokat annál Hikélf'tc ... Phlwn, minin lijhli a haz.i, beuue. 

EJlü,zi.ir ~tz. hogy n ffiltlpnt I 1 "I :íltal t>gy:ílt.altíban é mily1•11 foklrnu támadta tik weg. nuíso1l„zor az oldat 
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('n-ra val1í meg,·i1qgál:í:-:a a spretrost•np l'l<itt, ii, s:t,e,·etve a m:ír sdraz ütou n ·crt reclményekk1•l, DPm 

t•ng„dik c'zeu fölrlpátok'nt ö,,zct"' l"•:t.I eni n Nn e· K-tartalmúakkal. 
Hészh•tck m11löz1N!' el legyen ·zalmtl az f'mlített lén) Pzök kcizti vi!iZOn) t, úgy a utint azt l >r. 

, 'zahó .J. taniír úr a 'l'~cherm:ik n. iíltal f Pl:íllitott 10 rnhlp1it orrn Hl''./,\'<' megnlla.pJlotla, a mellékelt l'dH!

malian graphicc kifejezni. (L. él. mellékt•ll {;íhlaL) 
Ezen t:ihl:ízalluíl kitt>Ls:t.ik, hogy az () r l h ok 1 n s t jellemzi n f\; }pgtühh ''an ai A1\11l1írhau, 

onlll'f lt•l'clé fogy. Fordítrn :íll a 1\olog a l\a-mal. mely füliilről lefele 11ÖH~kedik, s így iltmenelet képez a 

'\a-földpritokhoz, karült\"e \' 1•h· j;ir a1. oh•Hlns. 
\ ~a-földp;itok jt>llemcztdnl'k a hgnagyobh Xa-lartalom és n lt'gnag~ohh olrnchi-. által; a K-húl 

na~yo11 k1·H'' u (U -1) \'é\11 jelen, 11~.\ hogy ez \,1huumt n kiiy1•tkczö fiiltlpátoknúl :-.em. az I. cs II. 
ki 1•rlP.tbt>u. hol t. i. a föl1lp:ít 1'~) 111ngaha11 tét.•tik ki a hüuek. ucm hít-.zik: lcilhahfní le:-z awnhau a Ill. 
ki-.érlethcn 1 ;·' psz"-zel. de akkm· j, 1·-.ak i~<'ll ~yeugéu. A Kahnm ~rnl111.1l fellépése az Orthoklasoku:ll é' 
t1•1je ... hi1ínyn a P1agiokla~okn:íl az 1. ,::-; II. khiél'lct alatt teszi lehctöré azl. hogy azonnal m<ír a1. 1. kisér-

1Pt kezdetén chlönthe~s\ik. ho~n lhthokl11-.sal YUO'\ PlaO'ioklassal Y;rn-e dol!!nnk. ..... ;. 0·· 0 ~ 

l\ii\ l!tkezuek a. 'n-fijJdp1ítok. rnzeknck eL eje. az .\llllP:'\ill. kőt.cl :íll még az Ohg1)kla...;ho1., és 
rlökt;sziti ai'. <ilmenetet. míg :i.1. ulols1Í h:irom fokozato...;nu ki ebhl'1lű ~.t 1~-1 olrnd:í ... i tok alt,11 ti\1111Pk ki; 
a I\ ;t két első Jfr.-érlet alatt tPl,icst•11 hi<ínyzik. az csak a harma1lii\ kisérlP.thcn, t. i. l~yps1.:sztl le~1. hHha
t ma. 1le ekkor j-. csak gy(•ugén. 

E11•11 t:íl1láwtból UP.lll 1·:-ak a'./, eg.' <>s alkatrészek közti \'l:->zony tiiuik ki. hanem az j.;;, hogy 
mcly1•k nzo11alkntn.:,...zek.111„lyPk ar. olrn1l:isra segítölecr \"agy h:itr:íltílag Yiselkr>clnek A X.ttrium hat:iruznl
tnn elöre --edti az ohacl:t"t. mícr azon fii11l1nitoknál. h11l n 'a é"' .\}, ()„ \l'l"'ödik tulsnlna. az oln11l:í-. foka ., e C' • 

ki1·~i11y. ,\ :--iO . inditreri:>u'. 

i\z 1 7~1.„ t:u11~,·lwn a ln11l:qll':-:ti tllar?;y•u· kir. tmlomá11y-P~Y<'Let11 jutalnmtételei kijziitt az :b,·ány

tuulrnl a következi> volt kitnzn· · 
.Allapíttassék meg a l'öhlp:itokkal rnkou ös ·zetétl'lü, ralu.mely silicat ásniuyc oportrn. (pélcliinl 

a 1.1>ofühokra) azok meghabírolfisi módja ngya11azo11 szPllPntlH'n, mint a fölclp;ítokra lll~z\"1' \'llll 

ki1lnlgozva. -
.Xulla re· e.=I, qnaP iou 1jns. a 'lno ua-.dlur, notas n•1hl11t· (:-:Pn<'ca) jehgcs doh;nzatumban 

igYPkeit1•m e p<ilyakénlé ... li •n foglalt kiníualmakuak megfelelni. mi .1zn111ia11 csak r1·szbe11 ... 1keriilt. a 
meunyihen a zeolithok llleghatúo:t.á,j nH)<lja c-.ak ré:-zhen Yolt k1•rc·q,tiih·ihetii. ugyanazon a1. alnpou. 
miut a fö]1lp;itoké. mi11lho~y a ll1 (iiltlpátnri1 oly h;ímnlatos c·gyt•nlf~le:-.-.éggcl uiivekedö fokozatsorai nz 
alkuliaknak é" az olvad;í·mak - lll ·lyck egymást kerc,ztczcill\"P hizto"' Mmpoutokat nynjlanak a fi.iltlp:it 
meghal 1íroz1is~írn - a ze>olit hoku:ll alig vannak meg: mely baj a 7.eolithok nagyohh <:<zámn áll:il m1:g 

r.-.ak fokozódik. 
Az ~ntalam megvi:t.-.gált Zl'<>lilhok a kfrretkt.:zök; 1. Thnm:-;nuit, ..!. Xatro1it, .> . .'kolecit, -!. :Jleso-

lit. :J. Lewyn. li .• \ualcim. i Fnt~1asit. S. ('ha.hasit. !I H:meliuit. 1 o 11 l r cheltt. 11. Philhpsit. 1 :!. If armo

tom, l;{. Ilypostilbit. 1 L . 'tilhit, 1 ~, ~h1istilliit. 16. Ileulaudit, 1 í. Brewstcrit, UlPlyek miudussz~ 1 O:! pé1-
d~ínyhau állottak rendelkP.zésemre, részint a m. kir. tucl. egyetem asrnnyl aui iutézctéhe1i. ré:,zint pe1lig 11. 

magy. uemzeli 1'Iuzeuml1au . 
. \laki é' szü\"el i vb.wnyok ; 
A felsorolt fajokon észl"'lt alakok rö,·iden ::i küvetke1.ük: 
I. '.:olJúl yos l'e11ils:u .\. u a l e i 111 202 vag.' 0 , 201; alig hasad 0 ir:ínyhan: türé"e cgyc-

uetleu. r .1 u j a:-. l t 0 és 0 ikrek szerint ijsszenöve; töre--e egyeuctleu. 
II. Jlnlszogf's rcuck:r.r: 'hah a:-.. i t R: H. - 1 

!? H, -- '.!It: é;;; egy küzii..; tengelyű :ltnütr ik-
r~khen; hasaclác:a meglehetfo. R ,zerint; tör.; ~e e~yenetlen. n m el i Jt i t P. oP. P; ti,ztáu hasad P 
,zeriut. Le w J u oH. H. . R; átnött ikrekheu; ro-.zu1 ha--at1 U :-z1•ri11t. 



III. A rhombo~ rrw/,;;.:crl.Jen jegedö Zeolithok között a II e r s eh e 1 i t ritkán for<lnl elö kri!ltá-
1 yokban: alakja rendPiiell utánzo .. \ P h i 11 i p s i l egyszerü krishílyokhan nem fordul Plö. hanem esak kr
r<'szte~ ikrekhen. A T h o m s o ni t rendes alakja P 11 P ~s oP és ennélfogva jól különbözik 
a K a tro l it tói, melyuek alal{ja P, P; azonkívül a 1' h o m 'o ni t kevessel hosszahh, mint s1.ele:s, 
míg a Na trolit 'ék011y hos~z\t i iikhen forrlnl elő; ntóhhi jól hasa<l P iránylmn . • \ rhombos rend-
szerbe tartozik még, a , ' ti 11> i t: alakja P P . P, ucba rnf.g oP é P; ez már alaki l a~, de még 
i11káhb szö"\'etre neive ter el n Whbi rhombos Zeolithtól, a menm·ihcn a 11 fráuyhau lótnuöen le"'eled-
zik. a liasad.1.·i lapon z ·irféuyü. Az E pi s ti 1 h 1 t H é 1 a P. P . 1•" P az uralkoclrí, jol ha:'lacl akt~ átló 
irányában. 

IV. ~L: "!J!Jlwj/1ís~ rc11cls.:crl1rll kn tályoclo Zeolithok kri. tálytanilag könnyen i.;mc·rl1etök fel. A. 
Ha r m o t o m mindig ikreklien fordul e1ö; a két cg) 1'11 kl•rPszthen áll. innét Ile\P kcreszlkö (1\reuzstein). 
A Heulanclit töhhf1~le alak\\ lehet ugyan. de le\'eles ::-i(h·t>te P szerint mindig engedik megkulönhöz
tetui a Ha r m o t o m tol ,. ag,· a küYetkezü n r P " ' s te r i t tül. mely utóuhi rovatos oszlopokban jege-
ceclik ( P P, P "· P.?, P , n P, ). :Millll a lufrom jól különlifizik a H k o 1 P e· i t lól. 
melynek ro' iitos P es enh'" P lapokbol <íllo kristalya s1.amo · tiialalni egyénből tétetik ö-..szc•. 

r: fftíromh0Jlrí s1f.nllk mon<latlk a ~I e s o l i t, mi n1.0nhan m1~g kérdése~. minthogy jegel'alakokat 
mindeddig meg llf'Ul é-.:zlelti>k; :\ugarns. ro. los, lwllll feher göml1jPi azonban elég~e jP.llPmzik. 

r1. ll!flJO.~fillnl , J:llar1it ,:5 .Jfourlenlf rendszere nem ismeretes. 
A · z ín, f é 11 ~ é. az. :i t l i tsz. o s ~í g, melyek n. t mclp:ltokná1 az ép. ég kiilönblizö staclinmai

nak megítélésén• szolg:ílnak, <l Zeolithoknál nem oly fontosak. minthogy gyakran eg,v és n~y<mazon faj
nál ·különhözök :szoktak lenni .• \z A na 1 e i m pe1<lánl t•löfordul átlát...,z6, >Íztisztn. üvegfenyü kristályok
ban (Cyclops szigetek) és álhitszatlan, alig féuylö, <le azért szint~n egcszen ép 2.Ü2-he11 (Fa ·sa>ölgy). A 
fas. a völgyi (Tyrol) llP-nlandit piros és <itlat ·zatlan, az izhucli és Far-Öer szigeti peclig feheres es :ittet-

zö; s így mPggrözödht>tiink m1~g töbh e -etben arról, hog-y a fout nevezett tulajdons~ígok iuk:ihh cc:ak az 
egyes lelhelyekr1• jellemzök. 

Allaudú a S ti 1 h i l é:s li e 11 1 a n J i t hasatl:bi lapjain a zsirfény . 
• \ keméu .' ség \. Zeolithok keménysége níltozik ·, ;>.„ a 1.:'tilhitc~ahldé (,"tilbit, llenlanclit 

Hyvostilhit, Ep1~tllhit) kisebb, t. i. 3.~ ·1. Egészbl'n véve l~hál, a. Zrolithok (Ilyclratok) kt>1Uttnységl' jórnl 
ki ehh mint :i fölt1patoké (.Auh) dritek). 

Az c.>dcligickhöl kitetszik, hog~· az. alak fü~sz1•\ctvr. nénwly physikai é:s optikai tnlajdon~<iggal n 
Zeolithc-.;alatl egye tagjn111ak meghatnroz<ísámi1 sokkal johbnn és ki.hmyehbeu éri.éke...,ífl1etti, mint a föld
pátolrnál. A laugkiserll•teJ,uek itt. iu.lrcíhh csnk elJP11ÖnÖ szerep jut; egyedüli meghatá.roz:i i módszer 
e ak azon esetl1eu, ha a Zeolith va~kosan van kikép1.liche, mi különösen az n. 11. ru;mclolakiivckhen elt~g 

g~·akrnu fordul elö. 
A láugki,érlct r.éljn. itt is - úgy mint a földpMokn:íl - az ol\a1lá mellett az illó alkafré,zeket 

minölegesen és a meunyire lehet (bec )és allal) me1111y1lege:-.en is meghatározni; a sos:n a" oldat mt>g
,. izsgálá-.a. spectroscoppal kiilönfo;en a Ca, Ba cs Sr kimutata ·a vég<:tt ajáulható . 

• \.z eljárás ug~ auaz. mint a föl<lpátokn<il. 

• 
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.\ Rn1ncL berg: ,,Miueralcbe1uie"-,jábau foglalt eleinzések közép ·zá1nai. 

KiO nao CnO Nn~o 
SrU _ 1 

1 

Ba.0 

-:: 

\at.rolit (Me:-otyp) 4i 2!) 0 1 1() 0 (J 0 

Annh:im !'16 22 0 12 0-1 0 0 

Her:;cbelit 47 20 5 6 :J 17 0 0 

Phillipsit ·1 21 7 3 5 16 0 0 

n melinit . 1 Jí }!) 5 5 0- 1 21 0 0 

Harmoto1u ·lí 16 0-1 0-1 14 0 20 

'rl10111sonit 3í 30 13 4 0 13 0 0 

.;\fesolith ' 
4 (i 26 9 ·! 0 12 0 0 

Skolezit (Pronahlit) 46 25 13 0- 1 0 13 0 0 

Faujasit 46 16 4 5 0 27 0 0 

Ilypostilbit 52 18 8 2 0 18 0 0 

Chahasit . !9 18 10 1 1 20 0 0 

Le")n ·16 21 s 2 1 19 0 0 

Brewsterit 53 16 1 0 0 13 8 6 

Slilbit.Heulandit 5 16 7 l 0 16 0 0 

gpi:;tilbit • 58 17 7 1-2 2 14 0 0 

E7.eket előrebocsátva, lássuk most a Zeolithok lángkisérletét, a következő táblázatban ösz

zefoglal va. 



Zcolithok mcghntiírozá nuak f áhJázntos en •chnéuyr. (SdtnJarzik.) 

1 · ~ ö •~ í .., (• r l e t 11 • i k Ii. f .., é 1· 1 e t 
a?. ol. a~,,L ·rlie11 l percig 

s 
'~ 

,, mm. m1 ~as agLan 1 percig 

., 
'C .... 

Zeolith lrir1hm 
[\ Ohll•I . 

101 ;:... 

.Na 
t-r1 

!ól<:\ 
1 ~ 1-:i 

1 

1 Xatroli th } Xa- 5 0 
2 Annlc1w Z1 ol :3-•I 0 
3 1 l e1 .-c;belit } K !"l -•J 1 
! Ph illipsit Ze 11. 2 :J 2- :J 
" limelinit. : / 4 0 
G lfarmoLum !HtZt•ciJ.2- ~I 0 

ti 
G 
Ci 
? 
(j 

l 

~a K loh·nd. ()), n1lél. miuti)..6g<• J 1111.:a 
1 1-;, l -3 1-5 

Oh n1lék mi11 411-(•gf' 

A) Csendeseu ol \'adóli: : 

üveges belhol,rngos 
ÜYegcs Lelliólyagos 
zománco~ lil·lluílyn:.r. 

ürnges l1e1lu'1l_yngo: 
nlig Yaltozik 

fi 0 
4 0 
4 l 

:J 2-:11 
1 r, n 
2 -3 0 

() 

G 
G 

li 
n 

" 

Ü\'f'"es LelhiJJyn"os ('\ ... e 
iiveg-e„ LelltMyago' 
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-

Ill. 
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gvp /. zel l 

_ 2 percig 

Nn l K 
1-r; 1 4 

!i 0 
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•J-& 2 3 
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1) ... 

A 
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C'n-=0. Na 4 5 h ll l 
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Cn=I '\a-=! !'1, I\:..=:.?-~l 
C.:n=l, );n =!1 1, K==!!, „:: Hn 
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·l 
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2 
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·1 
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11 
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O 3-·11 zomlinlu" belbúlyn;;. 
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2) 5 m111.-nel az oh·n1l1h G. 
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0 

-
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6 
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3-·I l 2 Cn==0-1, ~n=:1-l l\ 
:1--4 0-1 
2-·11 3 Ca== 1-3. :--n =2- l K 1- 3 

2 2 C'n=l '\n==2 1 h 2 
2-3 0 f'a::=:l - 2 Nn-=l, K-o. Hné- 'r. 

1~) Lcall's s.: övet url. . 

0-,-Ü 7o'mánl!05 bel hr'1lyag. 1 2- 3 
0 G üYeges belhólyugo ' :l 
0 6 1 zomú11r.os belhólyng. 3 

1 11 

0 
0 
(1 

6 
G 
ü 

zománcos lwlhúlyug.1 :3- 11 2 Ca==l-2, Na - 2- .J:,K-t-2
1 

üvege~ l1elhóly11gos 3- 1 0-J Cn=2- ,3. Nn -::l-4 l\ 0-2 
zo1mincos belhólyng. 3-·! 1--2 Ua==2, ~a -1. K=l-2. 
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E t:íbláz.atbau foglalt számnknt még külön magyará111i feleslege~nek tartom. Itt r~ak a1011 
~\ráuvlalan ;Íaot akarom kielllclni, mclr a kiilönhüzö Zeolilhok köit számra nézve mutatkozik: i a-Zc>o-.r o • 
lith van kettö. K-Zeolith kettü, Ba.-Zcnlith l'gy. Bu 'r-Zeo1ilh eg) é: Na Ca.-Zeolilh pedig tizenkettő: 
utóhbialruak meghatároza•m a hiugfestési é. olYadas1 fokok csekély níltozn.lossaga miatt nehezen volt 
eszközüll11·tö. úgy bog) Yégre elbataroz.tnm magam ki::;ebl1 csoportok létrchoziísn n-gett az olvacl:isi tiine
rué11y Jefoldsa é: foka, tonibh;í a rnakroscopo~au észlelhelö szövet szerint a ZPolithok közt különbséact 

• • 0 

te1111i. Ilogy ezen beo ·ztá' mennyire felel meg a Zeolithok la.u gkisérleti m~ghat;írozásáunl, azt csak a 
crrakorlat foir1·a kimutatni . .Jlostauig 111011dhatow, sikerült e lángkisérleti ül 011 töhl1 tévesen meuha.blro-
~. - ~ 
7.ott Zeolithot helyesen megneyez.ui é~ elrendezni. 

XXXYI. 

A zsa<lányi 1neteorkö hullfü~a. 
TuEM,\l\ E11E bm:írtó]. Bemutatta. ~ 'CIL\t'ARZih Fmn::-;1•. 

Hahár Dr. I\renuer .J ózsel' iír a természcttuclomán~ i tarsnlal réRzéröl megbizva Pctrovic · U \ ula 
tírral a meteorköhull.ís szíuhelyL~ll adatokat gyiijtött, é:- azokat .lZ említett t:irsnlaL közlönyének 1 7'J. évi 
l'olyam:ilmn (fül füzet) közzé is tette. mégi:-: hátorko<lom ~aj át tapa:-;ztalal aimaL is közölni, mivel elö:zör 
l>r. lüenuer ür följegyzései az éu adat~iwtól, ucYezetesen a tanuk Yallo1misait illetöleg. némileg eltérnek, 
é' m;isoclsznr, mivel uéhány 1íj11l>h n1lattal is járulhatok jelP.nté~éh„z. 

i\fülöu kntatá,aimat mc<:?;kc7.cl1=m. Dr. Krenner .Tóz~l·f lÍr l'lll1íh•tt jelentése lll<ír megjelent, úgy 
hogy kutabisaimnál már biztr"' h:faisom rolt, melyhöl láillflnl rn a kiiyctkezíi aclatok 1Jirto1dha jutottam . 

• \. szóban levö meteor kövek 1 '7 iJ. m:irciu. !3 1-én <l. n. :~ é-- ·! óra kiizt z,a<lány községének h.-i 

részt:heu e' a Tele szom zéclos le"elön hullottak. 
Zsa1híny falu Teme 'VÚrtlí] éjszaki iráu~ ban 2 mértfölcluyire fPks:.r.ik. Yiugiítól pedig déli ininyhan 

1 1 2 méri föl dnyi.re, a temesv ár-aradi ·raslÍ t merczifah ai ál101mísától 1
, 2 urau) 1ra keletnek. Y 1cle1re kissé 

<lombo ·, ' ma~a n falu lejtős dombon fel\ szik, mel,rnek legmagasahh poutdn a falu ~jszakkeleti res:zén rnu . 
• \1, ebö kircin<lnlá:t maganyosan iE>Ucm, aí'. i<lö .1zouha11 01' ke>dvezöt1Pu s e~Ö \Olt, hogy az 

esés zíuhelyére ki sem mPhettem, s 1gy azon napot legi11kiílil1 az adatok ~·D iijté,ére haszmiltaw fel. 
~Lísodik kirándulásom allrnlm:í,·al (1 7:l. máju~ ~-án) r.nllégám W eisz l\árol~ úr ki.sért. ki szn·cs 

''olt az e:-.<.;s -.zínhelyét térk•:pt·zui. 
E o·v harmadik kiránduhíst l••tlr>m 1 ' í9 . J

0

ulius l-én. o. 

A zsaJán}i weteork1i bolygónkrai hullása ,zámo" tanu jelenlétében o]y ki.ilönö. é- a tu<lományra 
m!1.ve minch·n esetre hec ·es a1latokat uyujtcí tünemények kiizt történt, bog' azok minél tüzetesehh tauul
mlii1yozii ára ruin<leu lehetöt t·lköveték. 

'\ an szereucsém az Pqyes ta111ík \·allorná,·ait ezt kö-retöleg felsorolni. 

, . ing án. 

1. K o ~ z i 1 k o .János, \ i11ga. városi polg;íri tauító. más 4 ernlierrel, m~vleg: Lukov P ál, viirosi 
képvL elő, Pasko \..,. latlimir, roman :>zil rszahó, Darahane1 Frrenc isko luszolga es Derem -. chin Mihály. 
~zolu;ával nHÍl'ciu ;·H-éu cl. 11 Yinga város;íuak foiskol:ij;íban oltott gyiimölc~fák k1kere ·ésével volf ak 
elfoglalva. midőn ~~-·1 óra köd egy nagy durranást hallottak. Az el"'ö pi11a11atban azt hitték, hogy 
'l'emc.'vártt :ígyúból löttek. awuhall mégi · tisztáu kivették. hog~ a magashól jün a hang, mert min<leuki 
felnézett: lle nem láttak semmit.; a clurrurnis után egyenlő idöküzbcn 3 vagy ·! c ··attauást hallottak. ha
:sonlóL ahhoz, mint mikor 3 vagy ·1-szcr egymás nhín e szót „ palc kimou<ljuk. 

Eleinte katonákat réltek a kiizelUeu hadi gyakorlaton. llt> késöhli a temes,·ári lőportorony lég
ht>rGpíttetését hitték. ~\ zaj tölük min<link:íbb tároludott Zsad}tny fel1~. 

2. Ugy111azt valljll Bndur H.a.fael. Yingai tanító is: általálJan valamennyien. kik a s1.abatlhan 
voltak, hallották ezen z.ijt, a szohahau lm ők azoubau nem. Az eg d. e. tiszta. d. u. ki ·sé felhös volt. 



z ... ad:'in~hnu. 
:J . .Argyehíuu Lázár. román, n l~ "'. ~i. 1uíz f u1.1jdoum:n (1. a térképen h. hetü nlntt ), épun kcrf:i~

hen yo}t. felesége pedig töle nem me„.,.ze a h;iz fahín:il Ult. 8gyszerre 4-:l pu~kadurrnmísho1. hasn11lli 
~!':ltlaná okat hallottak. mcl)·ek egyeulö, egy-egy nuísml1wn•ig imt.ó illöközükhcu kiintl1;k, t•gym:ist (lik 
a zajt • puk-pak-pak-pak !· szótagokkal utáuozták). a e ntlauások „gycul() erösek rnllnk. 1h• az nznlrn t 
merrelözö nuo·,· diir11'é:-.l nem lrnllották. Erre Ar•rvel:íuu a kiliitt }lll"kn!!olv1íéhoz h1um11ló fiih·iilé•t hnllott, e o.,. o. - • .... 

midöu háta miigöt t 'ahuu i 1 lépésnyire egy ki) hullott lo. ml'ly fiisWlgiitt. A kö•et. mely q:ff ti jj uyi 
melységre hatolt n füldlu.:, azonnal kezébe •ette; ismét •lt :íllít:i.;a szerint a k<'i hideg \'olt. és pnskapnr 
:-;zagot érel.tetett. A kiivct. botj;ínnk egy:-zerü ráiité ... é\'t•l keil-lwu. "zéUürte. A uagyol1h fcl1•t lllc L:iszlú, 
szol!!ahiró::;egérl uruak. a m:í:-;ik ki~chh felét pt•dig 'I'nk:it:- Manó uruak adta. 

·L Uin•jcszku Pa ... kn. ~1i t'•e:-::. rom:ín földmivclü. a ~O~. ~z. a. h:íz lulajd11110.:m (l. n térkép1"11 
lwbit). >alami ;,_ 7 lépé B);rc a ház kapnj:itól a ll1\·ak lwfngá~:íval Ynlt elfoglalYa; tu•jc• pc1lig a ko11yhn 
ajfojMól 4 lét é ... uyire ~zint1~n az ndvnrbau állott. :s épen a h:izha akart me1111i. miJ.üu ~g.r~zcrrc a magn ... -
hau fejiik fe}cf t tlurramisokn.t hallottak · r:i a fütyülést is. J\llfbí ai :íltal:íhau az elöhl1i ta11u ki111011ll:Ísni
val cg.reznek . .A durrnn;i.,.okra fel11éitek, J.c mit sem híttu.k. Arra felesége egy lt\pé:-.:'Pl tnnihl1 mP-111, 1\s 

1•rrP ri;gwu ép<'n ocla. hol az as=-zony elöhb :4llott, ''fD' kö c~ct t. Figyclmczteflc f1~rjét, hogy 111•z;.w csuk, 
mi esett le; ö rüglim 01111 llll'lÜ, s a követ, mel) a fölcllw alig ha.tolt 1w, felvetic; a kő hitlt1g roll, alnkja 
hároru;-;zUgletPs, s oly hosszti. mint hü,·elyk t1jjn . .JhuclamelleU. hogy hi1lcg volt. füsliilt, s pnskaporszag11t 
terje~ztett. EzPn köc:-;é ... helye kiiliiuö. en alkalma~ n hul11í ... ir;lny:luak meghnt:írods1íra, é:-! <>gy m:1s 
köriilmény magyar:íz:Í:.nra i:-., miröl ezen C'ikk \"~gén fogok megPrult!kezui. Ezen kő az clöl1hiwl s m:í, 
apróval egyiitl < lrmos t'üi~p:in tírhoz lett kiilrl•e. ki két pélrl:inyt a m. kir. t •nnészel t11dom1í11yi, c••Ty1•t, 

11Ptlia n cl1lma•
0
r\'Urorszárri ti·rmészcttntlomáuyi Uír:-nlatnak kiildütt hP.. 

0 • 0 w 

5. 'patnriu Constnutin. egyike az iutelligr•usebh falnhelieknek s a 1 t:-,. :'Z. l11iz lul11jdo11osa (1. a 
térképen D és g lwtükct), igen érdeke~ adatokat uyujtott nz 1•,é.; i1lötartamának 111cglmf1íroz.:í IÍra. 

1 ~ év1•s fia Péter t~pcn a kertben a föld :í~iís:'lval volt clfogla]rn, midün d. n. ~~ 1~s ·l óru kii7.litt, 
közelelih a négy círálwz, t•gy:-;zerrc uagy :igyühoz hasnuló clurrau:íst hallott .• 'pntariu Cnn„l1111lin akkol' a 
·zobában volt. :- a llurrnn:íst, 1így hallott.a, miut "gy t~ivolbaui crö.s meuydcfrgt!'st. 

Erre kint levö fia. ltozz:i a ·zub;iha fnlc>lt. neki el111u11dau116 a tijrté11tPkf't. l\li111lket.lc11 1•1TP. 

kimentek a kertbe. hol szorn:-;zédja Kegulya ·in kénlczc~ tülc, \"njjou mit:. jelenthet, ezen uagy di;r~és :.i :\I1g 
ö így szomszédj1í\":!l l1csz1~lgclelt. Pgyszerre hallotta. hogy t1C'tn mes.,.~c töle \"nlnmi leesett. J1'ia n Jrndliöl 
;>o lépé ... uyi ntat t„tt az apjiihoz. s mindketten ugyanannyit \'Í 'l'Za. Az iclc1tartam a 1lmrau:í.;lól Psésig 
köriilbr.lül acldi•T lnrt{1tt, míg :-:z:ízat lehetett ulnt-.ui .• \z l'} ... ö e é ... ut1íu rö\"id i1lürc. mi a lai 1 ~O-:W-at, 

lehetett olvasui. j„1111~t hallottak v:1lan11t c<:ni 1::) l1>pt>suyi t:Í\'obághau. A második kü lrnll:ísárn l"1Ít1) a 
annyir.1 mct,rijeilt. l1ogy a ~zohába fut-0U. me1yhcjl má napig ki :,ew akart jön ui .• \ fclh1'jk az 1~gon gyl~re11 

'\Oltak f'\O'ZO) \'a, 

A szúluek l~. J>. ir,iuya •olt .. i kö'\"ck egy 1)rai kcre. és ut;ín ueje által megtal:illntiak. i\z ••lsii al'. 
udvar é~ kert kiizfü ti kerítés mellett fagyott földre c~Ptt. a udkiil hogy hehatolt ,·olna: a rná ik egy 
.;zc('skaraká:-ra hullolt. " nem hcn11e, hanem rajta talríltatott, E1.cu é;hen (1 70. jul. 7-én) lrnrumdik ki
rándnlá.,.11m a1 kalmával • pa.tariu t megMtogatv:ín. Öl a kövl'k megmu tabísára megkértem : nrr. kiderii lt, 
hogy ö a két megtal:ílt uH·lP.orköhöl a.z egyik mogyoní u11gys:íg1ít Tak:í.to;; MaU<) 1ír11:tk adt11, fi m:í:ikat 
pedig a dió uag)''<ÍglÍt az ara1li tauítóképezcle muz~nm:íuak nj:ínilékozta, hul fia niiveJttlr~k. 

ti. Gruic~ Ignác. kiiz.,.égi biró. az ;,:'J. -.z. luiz t11Jajdo110.;a. f. é. márci11 :H-1:11 fél n1:gykor cl. u. kr!rt
jtint!k keríté.;ét igazította. Az idö :-zép volt„ ... c-.ak itt-ott volt li'ltlrnt<í 1•gy púr f1•l11fr f('lhf,r.ske. g!{y. zerre 
egy erüs durraná-t. :- rögtön lll~Ína kisehl) clun-.111á„okat hallott. Az el~öre uagynu megijedt, s azt hitte, 
hogy n:t. ég a fej ~r.-• -.zukad. l'eluézett. de ö úgy. mint a tü!Jhi, q•1mnit em látott.. ÉrdPk1-. az, hügy a clur
rauá ... t nem nm•rn felelt hallotta. hnneru. miutha ez n templom felett t:ört•~nt volna wely luízrítól ój z ikra 
fek-..zik . • \ t· L plom felett egy fehér felhőt l:ltott. mely a durraucí ut.in eltUnt. 

7. X k;-i ~Iik ... n. pénz:-zetlö, romáu, '!.7 éve-., :'.l (11. -.z. ház tulnjilono a. akkorihan ·ziutrJn kntji1h1·u 
ruá~ kJt emb1;rrel volt. elfog1ah·n. El5y:,zerre a lev 'gÖheu :í!!yúlö•é·t. arra pu:-.ka.lövésekel. :; utólj:íra nagy 
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züq:ist hallottak..\ nagy d11rrnu1\ ... t :\Jpn·1.ifah·a és l\al.ic-!'a kü1.1Hli ir~íuyh1H hallotbik. tr>h:ít É. E X\-Í 
ini11yl1ó1. .\z 1·rüs clurrnu:ís utáu a. patlog:ísok oly sold tarloltnk. mi~ 1- 10-ig yagy 1~>-ig olTnshatni. 
A pnttoga · n trmplom felé rllmwdolt. hol a k1ivrk le is hullottak. A mo111lotL 1dnyhól eg,f kis !'PlhiiL 

l:Hott Zsuchíny felé húzódni, mrh n 1lurrnrnis nt.in eltünL 
. i\Iosesku i\fozus. 1.s:Hlall) i jegyző. azt nlll,ia, hogy e nnp ll. 11. snj1ít luiznban n hor kiiriil rnlL 

l•lfoglnlrn, s ré::.zint a piucébeu. részi11t a. kcrthen Yagy l•amaníhau lnrtozkodott. s a clurran:ísokról mit 

sPtn hn1lo l t. 
~'- .\;r, izrnelita kon: m:íros 1 i érns le<in~·a elmon<lja. hogy mikot' ez Wrlént. nála harátnéi \"Oltak, 

s ,,z P!.!e'z 1lmramisrúl nem hallottak . rmmit. meglehet azért. hogy nem vollnk n legnngyohb c .... endhen. 

:"'1iile1 . kik a kertlwn voltak t•lfoglah-a. gyc>11ge durranást hallottak. 
líl. i\Iarku <lyürgy, a ~na. :::z. h:\z tnlnj1lo110..;a. -valami í napra 1;Í a kertlll'll dolgozott. ... a tiilclkP-

rí1 és tisztít:i. ::inál egy meteorkii\·pt tal:ílt (1. a térképen B alatt). melyt•L 'I'ak:ícs urnak a1lott iit, s e1. 

,·iszont dr. Krenner t. urna k. 
11. .Akim .Jakah. 8 é\'C!S fiií. a. 'l'ak:íts :\lanó sz.ol~ahirú tír ;iltal rernlezclt kutalá-; alkalm:íval a 

leguag\ obh kih·et :\ltmiuy felé lé,·(; l1•gPlün talalta (a t1frlwpe11 ( ~ lu>t (i\'(~1 nm megjelölve). Tíz lépé:nyire 

czrm hel~ löl É É. h-i ir:ínyhan !.dáll. 
l.!. Bclu 'uueon. lova . r...;P111\11rle!4ény a vingai júr:í':"hcíl. shintén eg,\' kis kövrt (l. P hetül' a tér-

képe11). nll'h ki,;se a föh\lie11 roll. 
Ll \.k1111 l~ynro. l>r l\rcllll('r .1. 1ír liitogat isa alkalm:írnl lürt~nl kut.ttá·nál hlrilt egy ki ..... cle 

'~I' kti' et, a Bm•Je~zku Pasku-icl<• h:ízt1íl till lépl'snyire K-re. a réten. 
A tiirté11t lrnllií ... iníuy:iuuk kipnhatolrístira mm<\Pn esi•tr" fontos még a Dr. Krenner .J. IÍr ;lltn 1 

kiizlötl a1\at i-.:, mely szerint n .\iir~ést l'c ... :ínyLa11 ,:, Orczifaln\11 is hallot;Hk volna. mit en annál inkál1h 
t•lhbzek. uii,·el mind a két folu Zsilll:t11~ tol éjszakra fohzik. \ iuga dro~ felé .... minthogy kipnhatoltam, 
h11<r\' mé•r Yin0uán is. mdr \'aros t>Zl'll k,:t említett falnhíl m1~0u· l'!!'.\" <Ír.iu,·ir.i tonibh É-r.t fPkst.ik, sziutt!n nv 0 v . •• .; 

11em1·sak a nagy dürgés, ha1w111 még az ul:lua ki)vetkezö c~attawísok i · hallat ... 1.nttak. Ui:d-0ssággal föl-
vch~tö. hotr\' ezen mdeor holv

0
1r1íuk fi.lé éi~zakiléli iníudmn küzeledl't t. s mar \ m 0rrn lelett va•r\· ahho:t. oJ • · ... o„ 

kij1.d a urngash<lll :-;Zétpatta11t. 
~liellltL a helyszi11éu a, viszo11~ ol"at megvizsg:íltam volua.. s 1·sak az emberek állítá--ai ut:in von-

tam kih·ctke1.tetésekl•t, magam is azon 11e1.et lien \'Oltaru. hogy a ko z .... a1J:íny felé éj ·zakról a fülu \'ÍSSZÍlltf~, 
v1111ahÍ\"al ig1m hegye;:; szög alaJ.t lrnhulhatott. nonha11 Bin•jc ... zl\lt Pa,cu rnlvaráu történt <'$l~, (. ... e1.en 
t• ... P. ... i hely fekvési ,·i:-.r.onyai mutatj:ík. hogy ilyr.11 hegyes szög ahdt 1w111 e> hetctt. mivel n ki.la h:íz ig'u 
11liire nynló f etüszéléhez oly köz"l 1• ... •lt, ho!{y az e::;é..;; helye n•l" "gy nma.1 :íltal összekiitve. a viz-.zintr>-.
'el 7~>-7 fokn~i ~zügl't képPr.. llu az e:-.é·i szög l'~ak rnlamin'l he!.!'yc:-ehh lett volua. akkor az 1~jsznki 
ininyból hnll1í kü nem e ... hrt<'ll volnn a:t. nch arra. hanem n. háztr>tÖn>. 

4' t alúlt <!tu·:tbok leirü a . 

Tmltnmmal miu1\t:'tltli!.{ l '1 1l11r.d1 tal:íltatout. mdy kiilouhúzö i11té1.etck é' urak birlokiiba mr>llt 
:lt. Leg1>ls(i alkalommal Ormos z ... 1~lllllll1l Teme ·megye énlemchís füisp:iuja lirhoz. három <larah Yitc•tett. 
ki a targy énleke~hégélül :íthaha, 2 pél1l:i11yt a pesti tr.rmés1.etl 111\0111:\nyi t:írsnlatnnk egY p~lthiuyt pc1li~ 
a Trme,\ártt lévü d1.!lmagyarorsz:ígi termé-=zelt.udom;ínyi t:ír..;u\aluak kiil1Hitt. be. \. llélmagyarorsziigi 

társnlat t•ész,~röl éu lettem JU1•ghí:t.va a 1lnrah leirá..;:\val. 
Dr. Krenner .J. \Ír ot tlétc alknl m:í val egy p~hhinyt, tahiltnk. n ~n:~. .;zn m tí 11111.unl. :-- ezenkh'ii 1 

még ma-. 2 töredéket kaphatott. minthogy aprilis '.21-én a tennészettn1lo1miuyi t:ír ·ulatbau tartott felol-

Yas1\ ... a alkalm:ival li péltl:íuyt mulatott he . 
. patariu Goustautiu mh•ar:ihan hullott két Jamb. ez1·k kü1.ii.l a ki-.ehhik 'fakát .Jlnuó \u· hirto-

k:ihau van. a nagyobbik pe1lig az aradi tauítóke1•ettleé. 
Az Akim .Jakali fiü által tHl<ilt legnagyobb d.1rab Ormó.- f1ÍÍ:'p1íu úr :íltal a uemzeti mnz,•umnak 

kül1letett fel. boní a tcrmészPttu1l0111á11yi hir:sulaL két darahja }, keritlt. 
'Jlikor Taluíts .'Jfauó tír a uagy 1\arn.liot Temes-v;Írra hoJ.ta. ezzp} i>gytut meg más 3 ki~ darabot 

i · atlotL at Onnós urnak. 3!J 
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A z a<l:iuyi korcsmáros leauya egy péld:iu}i adott egy \'iugai pénzügyi ömek. 
Az ehö Jdrauclul:ísom alknhu<Í\al 2 kisebh pélcl:ín) t Tukiíts :\la.1H) ttrnál laltiltam, u ki oly s1ÍYes 

'1oll nekem a1okat áleugeclni. J~zeket és még két kisehb Wredé!C1•t l>r. 'zabó .J. egyelc>mi lamír urnnk 
részben ajárnlékoziam, rl'szhen e ·en~bc adtam . 

.A lmkuresh mnzenmhau Yan ~ darah. 
A jelenlegi zsacláu) 1 lelkész hirtok:ihan van 1 llarah . 

.Arról is érte~i.illL"m, hog~· • imeon Xicolnpa zsa1lányi lak.os egyszer a korcsm:íhau avval (licsckc
dett volna. hogy neki félfonto: mcteorkö'e vau. melyeL azonhau s<'nkiuek :sem mutatott. 

E zeriut mi111His,zc létez1wk: _\ pe~ti t~rmé~zPHndom;\nyi tár:-nlat hirtok:íha11 11 11h (egy pár 
töredék). ezek a 111. nemzeti mnzeum birtnk:íha mentek áf. 

:\I. nemzdi mnzt>um1rnk bekiildölt uagy pélcl:íuy 1 1lrh 
\ <lélm tcrmészf>ttu<l. tár~nlaté 1 • 

Tak;íb ;\Ia11ó úré 
Anuli i.anitóln:pezdei mnzenmé 
Dr. l"znl1ó .). \tréi 
Bulrnrrsli muzeuméi 
A zsa111Ín\ i lclké:::zé . 
Tlwm;ík EclP. tnll<íréi 

1 
1 • 
..t 

1 -
2 . 

«>~~zpsen 1 fi drh. 
I\éte~ek a pénziigyi ft>lii!ryelönél é a Xicolapa :-:imPou111il lé,ök. 

A l1'Yü1'tés alknlrn:h·al az emherek mas HJ>rÚ fekete ki11é1.ésii köYeket i~ szedtek fel. azokat me-o M • 

teorköYekuek tartv:ín. Ezek t<ihhuyire Ila-:alt kavicsok. Tiihhi küziHt egy egé=-zeu fckct1• Oh icliáut j~ 
kaptam az e"-és ..;zinlu~lyérül. 

.\. mi a'l. egyt'" 1lnrnhok leínf,~it illeti, 7 clarah :\ll rcuclelkezésemr<', t. i. a ni. u. rnnzcum llnr.1hjn, a 
melv le!!nao·vohb. a dc1m. tcnu. bírsnlaté. Dr. ,"'zahú .Józs<>l' lírtiíl lufrom dnrab. · az én k1~t 11él1lá11yo111. 

J 0 o . . 

A legll:tgyolib 11nrah (1. a képen az 1-sc'.i sz;ímot), a mely aprilis 2..!-é11 Tak:íts ~1111uj siolgahiró 
~lltal indított rcudszl•n•s kc-resés alkulm;irnl .\kim .Jal,nh "') érPS Htí által tal~tltatot t. oly rhomlrni.:dcr 
kri tál~·alnklwz. lrn~ouló. nwlyuP-k alsó ré-.ze lii;ínyzik \ a11 :1 l'saknem cg_rcne. na~y lapja, mt>l.\·<'k a. 
:-arkc:-úe:::h:m <isszejü111Jl•k1 vl,ziigei 7 ~~ é" ILI fok kijzt ingadoznak. 1•zcu lapok a rhomli:-íkhoz igi>u küny
nyeu kicgé:--zíthetök: Yau azn11kÍYiil még "gy urgyticlik 1•gy1•J1PS háromszügíi lapja. mely az. Pmlített lapok 
kt!ttcjéYel 102 fokuyi :-ziigcL k1~pez. a m:í„ik oldalon 1•gy nagynhh lwmon1 lnp ,·a11. nwlycn rip:u•snkat 
látni. Az él:;zi.h~ek miml(•Jliitt elé~ ,qe,ck. <le azért az olva1hís m •om;Ít icrcm hat;írozottau ru11tat1"1ík. "'-' ...... „ :'.) „ 

Ezen darab imír f<·ltiinö .... za.há1vos alak1'rírníl fo•T\'a fl•r)·dcmre méltó. Letrua<l'\ obh lw "•za (i cm .• J t 0 0 ~ o ... 

n mi egyszer ... mind a leguagynhh rhomhlap ho:-sznbh átlója is: 11gya11azo11 rhomhlap kisehh :ít11íjn, a mely 



a'I. Pl iiYcl 1lcréks1.i1get kt:pl'i',, ; , 1•111„ ~" ha 1•z1•11 uagy rhomlilapm 1'1·l~t ·tjiik a 1lnrnl111I. akkol' mnga s1í~a 
·I cm„ mi eg~ szN~miu1l n -:znubzécllnp kisclih :íll1Sjn is. • '1í lyn i:,2·11~ gi·.1111111, mi11t hogy 1•gy kis h<'l:D •' J,.. 
vnn türvr., a mi küriilbeliil '..! - :; !!l'ttllllllol IPhet ki, r>n•dPli R1íly:íl 1 ~11-1:1!"1 •'l'IUJ1111ra IPl11•f11iik. A fiilcl-........ • C"' 

lil'll a lcWrf l ~Ú<'<ll'Sttl ellt·11k1•zö t'• 's1.1:YPI fl'ldidl , 1 •h:íl. azn11 ré :t.1ínl lrnl11l1, IJI', hol a ripacHok v11111wk, 
lís még most is tis:d :ín ki''" h cl li a znn l 1n hí I', n 111cclil ig lw lin 1 oll, m <'rl :i-1. 011 rész1ír1•, nw 1 y a l'iil1l hP l ud olt, RfÍ rgn 
ug) ng tnpntlt; a föl1lhtil ki1í111í nísz1~11 pPclig a 1'1•liih•l c•gé,;:1.cu 1 iszln. (.A f1:11~ l<1~p1•11i lir)yzpf P :wval, 11H' ly-
111'11 az est•sÍ hclyt>11 talnltatolt 1•s11k11crn <'l11•HlélPs.) Ila a clarnhot 1ítD :íllítj11k 1'"1, a mint n fül<llifl11 tnl1íl
fntof t, n letiirl csü1·:-1· ... al flill'clé, akkor l'g':"" mngassií~.t ;1 l'lll. és ·I 111111„ 11ir•l.' l><il kiirlillwliil csak 1 r~111. 

~:- 1 mw. :íllot t ki a fül,llitil. míg l 1•111 . nhlrn lwf1mítlntt. 
.Az egé-:1. 1lnrnh ynsfc•kl·t e. 1 9 111111. \'asla g kérc•tgcl rnu lwvourn (a kéreg va~tH~ ·:ign, a lcUirt 

(' tÍl'"<lll l:ltJmtÓ), féml~•nyú. kiiJ ll kiuézÚ"'l"I' Jl•gink:\bl1 a kuyahill~llÍ lllC(P.Ol'kÜn•khez lrn on]Íf. reJiiJefe 
1•nJe .... l ·~i'.l'll énll· ·:l:get u 1111..•n· 11t'm oh·ndolt kl1vcr1~J,ré zek i1lézli·k 1•l:i. ltt-of t ki' fl·rmé,; va zcmf•k1·t 
j, v1•uni é~zre. A feket e kl~n•g 1111 1ri)he11 kiiliiuhiizik a kö hPbc1· ,:1ül111wlr i::ziirk" tr:teh\·t :nn·a"hoz hn ou)tí . 

...._ u • .; ... n 

E ~znr1~c tmchy1ki111:zé·ii nuyaghnu l:ltlmtni apn} féli~<' va·szPm1•kct. és az011kí,·iil -.firga. fém-
féuyii \'1\ské11egeket. tP) l'gy a k(.rl'~. 1nint, a. k1) hcl ... ejc. kii.lii11ii:-e11 a 11a~yolih ~z„11wk lrnreolj:ík az iirPgPt. 

llahisa a maguc:-lün• erős ::; IH'\ l'Zt'li•s ai, hogy uéh:íuv c..,fü·sa johha11 \ '011zza a líit, mint a tiilJlii. 
A délmugyaror,.,z:Í•t i tenné Zl'llt11lom:ínyi tnrsulat mef corkij\'e (a l'c11yképc11 n 2 ...... ,„) val1'ís1.í11íi1eg 

ai' .. Argycl:íuu L:\z;ír lu\z1ínnl (11 ll•rk1•pP11 h. hel\in•l je>liilvc) hullott, s :íllHla kf!t ré,zrc Wrl kö 11a11y11hh 
l'd1•. Lt!idsa ezen 1larali11nk l1~11y(•11il1•n· tul•1tpctyczik :t1. t>lcih\ii,·Pl. l'Z i:- 1,„ vnn \'Oll\':t fekete, 1 

! mm. vnsl.wr 
• .... ~ o o~ " 

kér•-..r•rel. rucl\-1,en C"'''''" ft=11'"" fPrm•; va ... ,zpm •k ~ .... ilJ:ímlauuk: mr.rt1'c"'7.ctu.lö horq· fl kérr.•r vn„fn•'-
.:""O "' -.J J '-' * • o. ' -. '- t-""I 

... 1ígn ezen n péhliínyou 'állozó. 11Ply •nki11t a 11, mm. i int?glmlruljn. li'ig~ elcrnreméll6 lo,·ábl1á e~'Y 1 mm. 
:-zcle-., kissé ki~ilhí ér. mely nz ege 1. llnrnlJ köriil i)y .... zi'nic>n fut. m:fr lombnkbnrnn -.zí1w állal j„ eliit a 
két"'g Wbbi részcLÖl. .\ dnrnli slílyn t~1.7t.i gr„ a lt•tört hiiinyzo rJ„zt ~U ~mmrnra h · •„üliim. úg,· hogy 
~rctldi :-úlyn ti5-711 grnmm ldu•tetl. 'l'ümött-.ége 3·11;,. „\ tö111öft, ~g uw<rhahíro:t.<t'á111il ,·ízzel ériutkcz

wn, r:s.1khamar o~ylhílódtnk a \a' zemek \Ít!)'. ho~) nzok, rniut .1rga petty<'k tünnck mo-.t f ·l. 
A harmadik tlarnh la fcuykép1•11 a .... z.) él,,i ki.ilö11hözü fok1í. ohnd(i~t mulntuak. lnpjai az élek 

olvmhis:ínil iiszh:111
0
r1'z;l-.hu11 kUliiuLiizii rn!'ta•'=-áali kére•mcl vn111iak IJp\·ouvn, mibül kii\"cikczik, ho11Y e n ~ e- ~ 

1larali lapjai i„métlö<hi patLana,..ok kiivctln•ztcheu keletkPztc•k. l>r . .':rnhó .J. 1ír hirtokuhan mn ''6Y ki· 
llaral1, mely az ntob1; pafta11:í" állal t•rulmé11yezett lnphoz illik. .A nagyolih 1larah ~1íl~ :i 2(1·] / gr.1 a ki
sclih li.irt•1léke a·~l~ crr . .f ch•uh•c( mi11tl a l~ét tlnrnb Dr. S:;al1ú .). 1 :.!"f'Íl'llll lumír \Íl' birtok:íh lll rn11. o ~ ~·r 

A. negyedik {11 t'én~ k1~p1•11 l. s~„) í'gy ki ... chh lapo~ dar.1h, m1·ly111•k ré.-;zei uz oln1d:i"' hiilöuhiizé'> 
.... t~ídinu1;1it mut.atjak. Bgl~szeu hc van 'oma kérPg~L·l. csak cg) ki::i ~ úc„a van lcWl'\'c. Súlya ia·G "'"· 

:-;aJ•lt két ki"1·blJ tlarnbjnim ~ílya í·lG:! gr. é„ ·l·O ... :! !,!r. l'lóLuiunk tömött ... ége 3·71 3. 

_\z ctlcli•„ ismert. dnrnhok lil) n icluíl: 

n 111. kir. tcrmé zl't t 1111. tnr~ul:d \olt t3 llnrahja 

a uagy tlarah 
a tl1=1ma!!ynror„zrí~i ttír„u1até 
l>r. ~1ahú .T. ·l daraltja 
a bnkurc ... ti mnZPlllll 2 d:irahjn 
Themák E1le :! 1lurnhju 

14-! ''l'flllllll e 

37•1/ -
:!11;. ~l!J -

59„ ·3i'i gr . 

• \ z általam fel JH'lll -.orolt kün·k úgy uagy~ágra. miut :-.1ílyra nézve 11agyou c::ekélyek ld1etuek. 
,Jelen értekezé,heu fe borol t adatok azok, a melyek birtokába jut hnttam. s melyek fü•-:zernu:i--1í

val let1'fonto„ahlmak tün ik ki. az. h o ,„ v az e s é' t J. ó "a 1 e 1ö1. t <' lll l' g a patt a u á '· t o \'áh h :í. 
0 0. 

hogy a kö a földre 1~ n·e. a 1 •\·evö hömérRékévt·l birt.' ,·é gre. hogy fühliinkr1• 

É-lJ-i irány hó l j öt. t „ 
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Iráz pu. zta uöYruyzete. 
DR. Bonn.\~ \ I'\C!· -löl. 

lráz puszta Bihnnueg.ye 11.>rttgoti rész1>u, rr. ::fő es Konuícli falrnk köz<.if t a , '<'he:-.-lGiriis hal part
.1an fek ·zik Reke;-; Y:irnH·g~·étöl már c„ak Ti za Kalrmín hnlol,a. a sziutéu hiharmeg~ "i Júíti l"'~da •á
Ja.,.ztja el. Jr:íz a nagyy;Íradi k;\pfa}nn hirtoka, lDÍlJtegy WQO hn}rl iugo\áuy. de !Je]yl'llkint Y:lllll:lk száz 

holdakra menö s::i9cfr.i. yagyis. mint itt mondani szoká". OJ' IJHlfl!J<li ((nlN-, nlclnl-, 9ödöf!fr-. ,;;ui-, /io{om
:-;zi9ct :-tb.), melyek. mint Nr7fthl az ingoványból kieme1krcl.1C:k. lntz puszta mo. t azért hir a lrnl-'.ai 11i)"ény
geographiára kidhí c~nlckkcl. mert mint mouclj.ík -l'iize:-;-11yarmabu a, arrét c1puszfuh:in. • most , ~,~s.:trj 

köz l'!!e (Héke's m. kelet,i ré„z~u). lo\·:íblní J{1íf L. Jr11: puszt:ik azon heh ek.. a hol mé•1' a .J·éf~,~„- tíaT 
" . 0 • \ ;:>. 

ueYezik a nádherlwkel) P.rt>detiségéhen látható, a lllP.lTí' t1•luH a még élö 'árrf.tnrk legnagrohb 1Prjntle1111e 
nm. l rúd mo~tau:ilian a \ ész{é)iC'k hirbík haszoubérlien. Killöuösen kNhe1.o hPly a méhrk tPnyé;;zté„ére: 

a e öszh<tz ker~je telP rnu mchkasokknl. A szigetek nng) rcs:t.e legelöiil sr.olgal. a n:íiln.soklmn farkasok 

la.nyaznak. ') 

.\. tenyeszrtet. U•kint ve. főleg a mocsári niivényrk nrnlkoclnak. de a legelökiin 1~<: ka~z;ilókon a 
HÖ'\ényzet T'egyei-;cbh. ~\ mocsárok körül uagy az egyforma-.:Í!.!; . .1\ niiT'ények \·egetat!T' szern"i 111011Clhatni 
egyenh1 modell szerint alkot'\ák. A náda ·ok sze1én, a partokon a karclos alak uralkodik. azaz a le~f iilih 
itt teuyé zö uöT'éuy hossz1í. UH'l'CY. karclalalní leY<>lei ;lltal tiiuik J,j: nád. Ul11rcria arfl'at:ffl ( l ). I'11pha 
lati/o(ia. 11 is l':~eucloc1r.on1. r11•1··u1111lud/).~ll' JUll'fffmiw11 rr1111o~wu. PtJT!ffJömnn lfl1u1thi/0Ti1w1. J>hul11ri~ 

aruncliuareo. Ralllmr.ufu, L111f/ll't. Rume.r Ií11d1vla) rtt/111111. J"crouir a t>lrt/i(lr, ámhrir az. ntól1biak levelei 
már nem annyira merevek, 111iut az elöhhieké. i\I:í~ lu·l~·P.n a lia\ i káka (":>c1rpltf:: laru:;tris) -.P.regc :íll „lőt

tünk. ~\partokon t•~yátahíhan keYé.,.fe1P növény rn11. 1~, mint Béké:-:1m·gyehen i:s :ítal:íJ,an tapn ·ztaltam. 

1 
uinc:s 1111'g az a hwkas:íg. mint m:í.::utt a hegyes T'idék rt!tjPin, hanem t>g~·-eg~· frrm1~..;z,~tt:' tcrmi'ihelyt>n a 

nöninyek maj1luem mind f'g\ sr.íniit·k. A Yizek partj:í11 pl. a ~árga szín nralkoclik: f,}f~i111111'!1irt 1•u!yoris. 
Rori1J(íl., 1'(/11atr.f111n rnfqorr, i 'rnr.rio lJflrlwrcif'oTius. 1lfrf ilof11s dc11fr1f11.~; esak a Starhy: 1111lt1. fri.~, 11 u:ícla
sokhól e1ökanclik:í111 ... llrnthr< flf.JlfOfira é· rcronirrr r.frd1n, Dhrh. iénwk l'l piros l~S k1~k Yirágjaik 1ílln1. 

A hol az állónzPk. mélychh árkok ~:ísokkal s m:í .... ilyféle nünfoyekkel Yannak hcnéh·e, mcl.' ck 
közt a yad rizs is uralkodó. oU a YÍzi aloi.' (, Irat ioff'~) lepi r•l :-;rregcsc•n a T'Ízti"lkür l~ijzepét. n hol petlig a 
Yizti.ikür ti ztálih marntl. azaz 11ii\'ények nem nüvik hl'. ott a „V!Jmji/l((ra allm, ~Vlfpltor fut rwn. l f ydrorlto
ri-. (hékatutaj). Potm1w[1cfon nr1fw1s, brkaJenrsP. ( Lr nmn) t"uyé~z1ir k. Knflí.;; }ip)yekPn (így n11 vf"zik a siip

pedö :-áro~ hPl.'lckei) a Oiruta ri1·oso. 'f·HJlliytznn uliqi110.11n . • 1n111 l11fi{olium. Uemmll1c Phn!lanrlrimu. 

Bulomus l(mbr.llat11 .. ~1 11itlinm J'hdipfUJt,'. },zapo" ltcl)'ekt-u }H:1l !:. a l/dror.llfvis arfoltlrll'i.~. Lz1'/w11111 l fy.~
sopifoliff, Eu,1ltorbiu pluf!Jpl1yllo~. Lindrruia pycitla1 ;,,, 'J'ttur„iu 1 " o ·dium ,.,u,, terenuwk. 

A c~ii~zh:íz kfüill. a hol a marh:ík pihenni :-;zoktak. a lal1Vrl1c '. f 1h1mnpor7i21m formatio iitíitl tanyát. 
<'~ak itf-ott s:Ír!,!:íllik ki küziill' a p~ ramis ;ÍglÍ rrrh'(Sf lf1}l nif!l'lf111. A ( 'hri1011orli111JJ0k köziil le~<'llllíh~„rc 

méltóhh a C'lin1"1"l)l('1Wi rnr. /i1riuos11m. Ezekh":t. "'.l."g(11lik a k1:t te-.tn:r Xrmtlii"m. l>s pPdi!.! -:l'r.~g-11sen. E 
két útahua:-: dudva ln1ja tcuyé!'lzett:llf~k a nép itt mi11tf'•ry piírtj:ít fogja. mnt maga„rn nih'1:n. ;irn t~k:íhrrn 

a mnlrnr, s ru;ís tulrnrm:ínyf'ii gym1gén és frissen marad akkor i,, midö11 m:fsutt a uap mi111lc11! PlégPtctt. 
A l<>gelöküu külüuü:-; kir:íli> uö•ény ninc:. legfül<•hli azt cmlítlwtcm n1eg, 110!.!y az 1•gyc•liiitl kö

zön~éffes i.~11mbnm11 off7r.iJUrlf.11ól P'TYetleu eay sz:ílat híttam. l;irdt>kt·~chl1 a legeW lt sznl1:íh·o„oft ~ 'plJl·!'-o . e. o. · 
Körii:-: tüsznm::-zccl:-1íg;íl1au. a hol a ~á os rétr•k"n he!!) i n{i\'enyckke] is tahílkoz11J1k. lh PJH'k n:r. <Jriyo111111i 

i·ulyarc. Sc11rr.io Furh:;ii. < 'r.phoforia }'il1hfl. hJ.>iloliium ,·o~rwm. < ', nfa11rw Rhemmo. R1111 r·.i: ...-frrfnsa. rwu
pwirdn prcfu,'a. r;afcop,,is t'f!J", itnlor. A11gr?/ira 1110111< Ila. mel) i>k 111agvait l1ihetö1Pg a 81 lJr•s-l\íirii..; ~oilortn 
magá•al a hihnri hegy1•kliöl. A <'ard11us r1 is1111~. <'i ·'. 1111 lw1c1'ulrrtum. C. T11w:hyrepJml1w1 1 <'.pafostrc úri:í.;; 

pe1ll:ht)·oklmu eme]kf'Clrwk ki 1•mc :-áros he1~ elrröl.. n f!rio DoriH pedig "gy kis Ormágyot <'gé.-.z1•11 e1l1orít. 

') ... ok pnnn 7.t hallott:nm nzoktól, a kiket n fnrkn ok Jtllgkfiro::ítottnk. 



lníz puszta jó részét két í1hP11 j:irtam he. 1 77. augusztus fl-én é 1 7fl. nug. 24-éu. Mind a két 

alkalommal meglehetős üde volt a vPgdatio. és még szebh lett vohm az, ha n n1arhn nern pu~ztítana. A1 

1877 ny:ira óta tett. floristikai közleményeimhe11 Jrá1 puszta töhhs:t.ör cHikPriil. i gy az 
Öste rreich. hatan. Zeitschr. 1 "-i77. ~H fl 211. lapján. 
„Haynald ér~ck herharium-lnak harnsztféléi '° rímií cikkcmhen. a magy. tud. Akad. math. és t<>rm. 

tml. h.özl. \lY. köt. IX. 'Z. 1!)8. lapján. t1m1hhá 
_ \izsgalatok a hazai .\ rahisek· :-t b. és 
„ I'loristikaí Közlemények" címii cikkeim töhh helyén. (A katl. J\ é>zl. 1 '7 .) 

Po lypo<l iace:w, páfr:ínyféle1c 

Jfapidium ThPl ipf1'1'Í~ (L) 11ú1lasokhau. 

}~<1ub.etaccae, z nrlók. 

F1ptisr.t11111 „,., <'nsr J 
L'. Jia7 ustrr L . ' . 11olysfaclt!tllm f pdl. L co1 ymbosa Gl ycrrur spcrfollil is közi itt a ehrs-Körös m. 

G1·:u1ti11ear, pázsitfélék. 

Ory:o rlmulcsf nrn A . Br. <Írkok :-. mocs:frok sze1eiu hövc11. 
Xta May:; L. (tenne ztik) 

Alo1Jn1·w·u~ protm1~1~ L. 
A. [!r?J1Ír.ulrdus L. 
J>J,a[w·i~ nrtmdinnr.co L.i elé:r. 
Gmúcwu aus g(1lli .:.. 
„ lg rost is sto7oni(cn1 IJ., rr:trhu. 
Calo111a111·osf i,:; T~'pi!tr.io. · ( L J 
Phror1111ilr,s co1111111111i.;;; 1'1 "•· n lapo:- helyeken sürii t~„ tPrjed(•lme:-: u:iclcnlöket képez. A ~ árrét 

uralkodó nörénye 
Poci serofinrc Ehrli. ylo71rn lwch·cs rétPken uralko,ló p:ízsit. a~ crale rorn11t11111 is meglepi, mint a 

Glyr.m·irr /l11itm1st Ycs1.tö mr>l\ett. 
E11a11rosti pilosa ( J,.) 
G/!Jccria cuptafica ( J.,.) (GT .. wdabili~ Jl!J(.) eregesen j<>lcnik 1111•g (fodors:is). 

Glyrcria f/wlrm,, ( L.) vnr. 1W1t1'fl11'1/1f<; oml. n.zek partján. 

('~ JlC'rateae. sásfélék. 

( 'm1c.r. strir.ta Goorl? ... ürü hokrolrnt alkot a moc~áros hely<'ken. de augn~zt. gyümölcsét nem láttam. 

f{rlrorhc11·is palu.,f ris (IJ,). 

][ m•ir.117aris (L.) a ki„:nirn11t li:el~·i>kPt vonja he "üril o·yepé,·el. 
Sl irpus l(((:u;; fris 1~. yizck nwlldt hfrt·eu. 

( '!fJJf'rltS f11smi> L. j,zapo~ helyeken. 

A Ji..,ma(·eae • 

. .il f i:m1 '' Pia nftt[/O ] , y;ílt ozntos fonmikhau. 
Srtf/ilfaoo sa3iltocfril1a /„. e!~ l'onu. te11uiloba Bori . . \ kacl. Közl. l í .... ál16 vizekheu. 

R ll tonrn {'NH'. 

.J tm(·ateae. szittycíféle1\: . 
• fimru: r·ff·11.;;;us L. 

1 

,/ N>ilf/lomnralw: J, 
.J. "1·tirulrrf us L. ( ,J. l w11 prnrmy111s Rli r/1 .) 
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Hyclrocharicleae, hékatntaj fél ék. 

Stnitíotes aloirles L. Iráz és Kót hatar:ín. 
llyclrorhans mOr'\US rancte L. a.z elöhhivel. 

Iri<leae, níisz1romf1qék. 

Iris R~e11<7oororus L. \Ízekben és vizek partj~iu. 

Nafaueae. hinárföl1~k. 

Pofcm1nr1cto11 ?Utfrms L. :illó 'Vizekhen. 

Lcmact JJ0!111 d11.rn L . 
L. trisulca L. az clöhbiekkel. 

Tn>Jiaceae, g,vékényfélék. 

T!Jpha lati lol i<t L. midasok közt cs kak~is helyek Pu. 
S1iarymw1111 1w110c;;u111 Jlucls. vizek szélében. 

Betulace:w, nyírfafelek. 

Alllus glufmosa Güd1~. a • 'eber-Körösue1 (égerfa). 

UrticntNIC!' csau:ilfélék. 
Cdico dioicc1 L. c~aniil. 

Caunahineac. keuclcrféle1c 

l!imwlus L11pulus L . komló. 

Salicinca<•. fiizfafélék. 

Srd11· wny[lclali1w L. (nu. clic;;color Ko1 h), töhh helyen. 
S. rtllm L. 
S. r.incrca L. 
Pop11/11s 111011tl1ft'l'<1 .1fít. '? iilteb'c . 

Salsolateac, bm·laugófélék. 

Knrlm1 srop<u 10 ( L) terme ztve. 
('ltenopodium albttm L. 
Clt urbir.11111 L. é: var. (ori11osum (' Ií.och nMhhi ritk;íbh. 

Ch. !Jl" 1r11111 L. 
Clt . hyl11·idum L. 

.Amaraut h:wrac. paréj félék. 

A.Jmu mitl111s ,·cf ro/lc tus L., gyakran elzolclülvc is. 

• 

A. 1111d1" L. (A. 1Jfif11m Kod1J szemete · helyen. ~1. pro.„tru'ust (Pew:l. var.) (non Bol/J.J sem itt, 
sem Békés-meg! c'bcu nem hitt nm. 

J>o lJ·gonC'al', só~k:tfélék. 

l )olygo11u111 w1111l11lm1m L. leginlníhb miut 'ar 1Wfani:; ,íJló vizekben 
P. luprtfltifof111m JJ. 
P. Pcrsirana L . rnr. biforme ('Yahl.) cf. C: r. < ;Ollr. 

P. mmus l lurls. nem ritluík. 
R1m1cJ· ro11!Jfomcraf ''" Jlf u u. 
R. silnc. tu J J'(tf{,-. a ~ehc ·-Körö,nél ti;hh helyen. 

R. r1·i~}l(S L. 
R. bi{omu.„ „llcuyh. 



R. prafcmsis ,l/, Korh. vnr. tnil'l'ndouf us /lnr/Jás a 1 '1·l111 H- l\ iirii11 11wll„t I uz 11bíl1hi li:írom tiínm

sógiihrrn. 
Szívnlukti termi) lt>plP 11 lj 1í 11 npr1í fog11, 11cm kilt„gp~1·ll, vngy 1írnluk1í, 11ii11i'H f (,,('/1 a fyp11i:11111k 

tuh~jdnuít, mi az nprcihh fog1í Tl. sifr'"""'" h11f :ís1ílH'íl 11111gynnízhnl1í. Lr•pt„ llllJ.fftl:Íga lciirlillwllil ukkurn, 

mint. n R. t•rispus- vagy Tl. hi(ormis<~. 
Tlu111c.r lf11tlrnloJ1"tlmm / ,. ll11d:. 111ag11 :-i fp1·111l'f P 1Htal 11agy1111 kiv1ílil 11 fl:ÍHoH lwJy„lw11. 
H . .Accfu.~a L . a ~"IH':oi- l\ iirli~111~1. 

Plnntni.:im•nt•, 1íl ilnp11f1·l1~k. 

Planlot1u major / ,. 
\ ' n I t'rin m•nt•. gyiikii11 k(• f'él1~k. 

Vitf,•rimrn n//'ir'inulis /,. a :-icl11"•- l\ ífrii nél. 

]) i ll~llt't'llO, 11tílynk1íi félék. 

l>i11swu;; sifrasfrr I /iitl . .;. 
l>ipsww: lur.iuittfu.; / ,, 
('r11/mlori<1 JIÍfn:;o ( L.) siíso~ IH'I)'"" n :-;„tu·-.-l\ilrijs111~1. 

( ' Oltl i)OSH 11(', t'észk11, 1•k. 

1. () o 1· y 111 l ti f e r a 1•, • 1í 1 11 r 11 z 1Í k. 

Hupatorium r.ow1rtl1i11wu l.J. 11 :-:11 l1e -K1)rii~wq, f,•h•~r \ ir.í~okkal i . Lr•vcl1•i abú s1.Í111! lll'If:! follli-

uöeu sziirk1•. 
Rr'Í!J"ron < 'anocleu. is Í.J. t ü1111>uyl Pl1•11. 
Strnacfis b1>llidi/lor11 A. n,„ n :""'1•!11• -1\i'irij 11j} s1& os liely1•kc11. 

lmdu JJrifrnmim l .1. 
l'//l i1'<1l'ÍH 1 ulyo1·is < ;iirt 11. 
P. rl!J. r.nf1>rir.rr ( f„J a , '1•lws- l\jjrii 111~1. 

Xmit li i m11 ·"J'i 110~11111 /,. 

...'\. s/1'1/ll/rtri11111 ) ,, 11Jég liíÍVl'll, 

JJirlans rrr111m.<: L. 
J:. l 1 i110 rl if1(S L. \rlZl'I 1111•llf't t. 
A11f/ic111is (',,fulu L. 
( '/1wn„ruzclum 111oclm unt (/,.) 
l.1cw·,wl/11 m1w1 rulf/ct1'f' ( L.j ' . < 'm·putic1m1 Itork n ... „tws-K cirii nél. 
J'rowrcfum rulyw·c /,. (gi1rtí<lil'Rkóró 1. 
A ?"lr?miJlfo A '1si 11tl1i 11111 h 
f hw11/1(1lium l11tCrJ·U{/J1mz L . H 1 1•hc•s- I\ ih·iis11él. 

r: il. ulit1infl!; ll111 /;. 

Sa//rt'io luu·úrtr<"'i/olias lfrok. 
S. P11rh.,/1 Um. a :--:1•l11•s-Kliriis111~l. 
8. JJona J,. PH_\' '>l'llllÍgyszig"I f l'l<j1~I 1•g1~ z1•J1 pfü•pi a 1 '1•l11•-.,- f(é)riis 11111l1Plf. 
,S. jlftludosu„; L. vur. 11uclll1Sr 11/u. L rd. a frulors1ís kiiriil 111aga rn ki„11wlk„1lik. 

11. ( ' ." 11 n r o e P p h a 1 a e. 

( 'r11frt1lrCfl .frlf'N{ L . 
( '. ,")r·((/1i<h" /,. lll'Ul kii1.ij11ség1• . 
('. lthr.nttJlu ]/m·r.r111 a :-:1•IH· ·-K iirijsuf.t 
fJuopurr/rJ11 .Acrrnf/dmn /,. l•·gr.lökiiu. 
nu'<lal(S r.risp11s / ,. a ;-i1•hN;-Ki'irii811él rnaga 

fJ. nitf fUlS /,, l1·g1• l1~kiiI1. 

kúr1ík küziil L. 

" 
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("„ ;iwn laua J/flfum L . 
< . pal usf „, f L.J f 

Cardwts Ni:.plls.wtl. <11> c~ak sz;ilonkin t. 
( [JJ'((r/i11crp!trrlum .Jurot::. 

(. <t1 l'<'llSl (L .) 

Lapp a nm 11JJ· ( ;(; rt u. 

Ill. l'i1•horienl'. 

G,r/wriwn l 11l11bt1:\ L. kgelökön. 
l' rris /iit?ror.ioidr.s L. :-:záraz, hokros helyeken. 
::ifl11r/111s O"J1Cr ril/. '\"ar. puugens Bisch. 
. den1c1w:; L. 

1'i9"1 o. it" Jll/: hö,en. 
Lwtuut , 1tt1·iolll L. 
L. srtl 1,1na L. 
('J'rp1s .•wfo:-;rt l lrtll F kas~áhíkon. 

Cam1rnnula<:Pae. e'cn~et' ükct't-lék. 
Cm11prt111tla prrtulrr L. a ~ehes-Körö:mél, mns füvek kö:r.titt ritk~ibb. 

Uu hiat·eae, ru;··aildn vf él ék. r-, ~ 

~h11e1·ufc1 rii-0T1.'> di'/1. „t J11. a méhé · mellt>Lt u u:idn.„ ,zélélwn. (Unlium ~p. <»Hz 1 77. p. 3~0.) 
Galium JJ"fu~f,-r. L . 

Uc•u t ia 1u•:u•. 
Erytl1rar'cc P"lr liclla F1'. i;;zapos helyeken. 

Lahrnt:w, ajaka .... ok. 

1llcntlm silrn.o;;f1·1s L. l~zen 'okalakú fajt a uyngitlÍ hotaniku,ok nagy tigvelemre mélt 1rj:ik, s Dr•
séylisr ) négy csoportba foglnlja. 

1. l'u/Jf• .. w:wtlws. leveliik a},;1í . ..:zíue szörö..:. 

11. V1 no..:;ac. levell.ik alsó :s:t.iue rilká,;ahb, fPhílló. IH'm lesirnnlo szörü. melyek kiiziil az c>rek háló
zata éleseu kieuu•lkellik. 

Ill. 1/'rmicnlo::.11c, lcvPlük alsó .'Zine molyho ..... ' az l'rezct 111e:1.teleuül nem emelkedik ki a moly-
ho,ságb61. 

JV. Jllofl is. i11mr, leYelök min1lkét lapja moly Jio„. 

Ezek szerint a Ve110 ríkhól Ir:íz kj._z:ír.ult helyein. föleg .i " ebe-.-Korö mél uö a 
.iJI. lcio11e1t1·a Borlicés. hossza".'lán1l,ás lcvelii. gynkr.111 e ah.nem nz,zmtc;;en :illó fogakkal. A l"'·él 

alsó lapján a zörüzP.t ritk:í ..... -.ziirkés színü1 az erezet mcztt>lenlil emelkedik ki : 
\:U". ll'1u:rintlm i) 11. n. de rih•idebb. ink;íhh tojá tlail l:íncl ,;í.; hwelü s fehér vir<íg1í. A:t. ;Ígak lt.>ve

lei átaláhan az elühhiuél j._ toj:ísclacl l1in1lsásak. IJt~'églis1• . u111osac • alakjai iukálJL a JJI. rotwuli{oli1f rokon
'iígáb<H valók. 

A Jll. csoportból a. J1[ 1"11fh1t rf't'frt D/'). et D ur nwrro.,fcmo1t alakja, uem a corul11íl1n z1írt, hnnem 
hosszúra kiuyuliS hímekk1•l. 

A I \". csoporth1'il n .J.11. mo{[i;;,:;inw (Borkh.) é, eirn"k ,zéle:s toj1í..,<lad, olykor k1•riilP-tébrm 1: ·akuem 
kereklevehl fojt~iju. ()f. latifolia !Jo,:bú,:;). mely a .Jll. 1mtlul1tlcí/w: kiizeledik 

Jg "'n <-r<lcke:sek tovább~i a JI. ~ilve$f 1·is1wk ez<rn fqrnuíi é~ a .Jl ru.1uatiw L. ki;L.,~ "~ö formák. 
Ezek a k<»etkezök: 

11!. brac.hy:tuchya lJorbcís. (..ll. sib:esfri~ n1r. w1uufica ''nr.) uádas ·zéléhen. a ,.„éj zhnzhor. közeJ. 

1) Extro.it du Bulletin dí! ln 'Ociét\! roynle uc botiniquP dc Belgiquc, t. X\TJI. {IS;<i.) 
!:) Fl·hérvir:igú meg n lnbiat.í.kb61 Yé-zw mellett n • 't11cl1y. pcilii•tl'is és Jlcutluc 1'11l f}i1w1. 
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A j l/, 11r11 foid1.'!f1il l1'il1•g hu W'l-1111111 UH (kf'>1k 'll)C'lih '~" h11i-Rzul1h) )p\11 !1•, aprvbh ,jri~gni, 

f'Hlll\k k\h1--tl.1•Zll'IJl'11 j1n11l l,1• k1•11j•"'"'' \il'lí 1~1'ti1.1•1:k ult.d t r 111. Mhlll'z t.ado~.ik 111\'1í hh1~ 
l·~~.} fnn1111 pltd1!/J1l111ll11 1111~u 11lil1 1 Zl' l l'~l'l1l1 IPVllllÍ, tii'.' 11t•111 ol) NZlll• ' t 11j1í1:1clnrl1 ,:9 z•:li•!!, rni11I n 

J.ll. lltJICl11id11~{. s i11k1ílih llll SZU 1t~l1a11 Vl\11 k1t'1•Jliitl\1', \ jrngni i .qmíhlmk 
.ill .. 'i1tl1yl11lit't1 N WIJtÍ • ,\l nl h.1 11 ·1.1í n111 rih-itl, lev1 l••i lr-gl.•• ''"" 1•hh1•k, kil'r.jl1id\ 1• 11mjd 1•g1•szr•11 

kopt1 z11k, · n~1·lük l'd1· ciki' k1•11.\1•1 \11 „k. ~i1ir11, 11·\l'l••i n• zl1l'll, s \Ír1ígwln fr•l Pt1•11 pirosak. 
lln a ill. 1..fruli.t •' dllt1l,1"'ll lrdt 1111 \C1lt111, a ~11. s1th1tf11hm (•fl•tlr•(r:l Phhül, 1·A n J / . aquulira form1íi-

h11l nmg.} n nizun m . 
... ll. r111101 H'CI h 
,1/. rnlnmm'7mr(ol1u l \ i . \111".) \fii'. qlulorsrrm. .... a ;""f'Ll1„-lrnrü n ·I. 
.II. t' rtic1llntr• / ,. cs l'JI 1H·k P~) 
11lJmj1N/loru alakj111 11111)y11t•l 11 'iru~iin t'i. u lt)111hoH wr e fü· rírul hirtPIP11, ho szrm kic•rn ·lk1•tl

uek, , .~ : nmrník n ,;1·11gün ·l 1wl 110111, vng) r„ak kt•\'p el 11ng) ohhitl,. 01) l.01· r6z n zíu virftgtí i . \ 
~rbci,-1,·ir ' 11·1. 

JI. !/ 1il1/i.; 1„. /{orh. a ~t•J,c,-J,,)nis11él \'ni'. t1l 1b1·úval 1•gyiitt, dL• „:,-. iH toju d1ul )íwPhi. 
lll. llu!f11<cldw.1w Uorb<ís. (.M. t'trlrnillata rnr. obr11pli/lnm 111nf(1„MIJ11tJ a .'t·hes-I\c'iri1sw·l. 
'l\•rm •te ol ·nu, mini 11 )/. 11 rf1c1llafa form. flb1 upl1/lur1'tt·, dt" zrírn. 1„vl'h·i al " zí111> 11em honn 1 

hnu •m v11J,011_,. mol~ lm, 1 oju 1l 1tl \'ngy g Pllgl'11 zrn„ ', l'Ö\ idrn clii, f1·l ö ziuén ~qnk pí'I~ 11„ 1•dö, ~le •"'ll 

f1in• ... 'wH, mi111 11 U. molli~ 1111 nrnl. Vir Lgür\ ,., 1 ii1.el••hJ, allmmk egymn l11n1 'iragjn 1 11\ l'l" t• kl•Jyhr• ziir
k1• , ut bbi har1111g11lul,u, l'Ü\ alehh mint 11 .lfriilh 1 „ / f1cdlul<íual. 1Jp fogai 'kilwg)Zet fek. 

)1. Jl1W!/ 11'/UL /:orf1ti (ill. cu l'UI I~ f molf1~s1111uJ n ;"'-1•lJl's-l\ÖrÖ w•l 
f~z .lz •löhhitol, kh·ult .1z uHnl for „1. hogy \irn~firH•i ung~ lt volck lÖ\1•ht•11 ullnunk. mint a ..:.1/. 

t1rvc11 uel. \ d1·11~ön1>l ni.dt 11110 ll'Vl'IPk nydi)kkrl C'g'\ ntt .~ 1- Z<'l' hu -1znhhnk n ,·ir:ígürw•kw:J. \ 
ill. l11t!Jll'lld1rwm1aJ :1 \ir.ígürH•'k alutt alln lC'\1•l •I, nl,kor.1k. \Ug\ 1• nk kt•\•"hc•l nnrr~ 1hhal, az l•gymá hoz 
kuzr·l ö virngön·e),11 ·I, 111111t<>g • ftizert Llkolnnk; rlh.•nlwn n ..II. JJ1m 11u 'rn1ull, n „ ir1í~ön·ek t ívol e nek 
g) má-.tol, 1• a un~) lombok i eh .1111 zt &k cgymn tol. 

"\ Jlhntlw ll1wyw·1rti, n. 'kofil:uouhnl Ktr11. k ·z,•leblH"ol rokou. dP f'llll'z .;lli Jll/ta flrrrnsis1w1111t 

k1•lylH•, oblnu~o-t•llivlieu kr•rl'knlju 11•\ 1•h· th. :ílt il fl'r ·I. 
Köz •lel1b ''"ik 111111· 11 .Mrutlta /.: 1/iti:1<tncíhoz, 11 JI. J 1·omfo:;ci !1fJrl1ti • melynél a ,·ir1igön·uk n1ntl 

1íllt;, k1"'r1•k1l1•1l11lj11 l1·rnlck HULi' ,. nk Jn:t 7.PI' ho znhlmk n 'irngok iir\'C•i111:}, tlr• f.'Z( 11 IM· ll'k alnkjll l'J.,'Y n ·-
Cll n. "'11. urt1~ill11tá1'm "mh:kci1t1•l\c11. ez .1 J/ .. ;ffr s1ri,lii31 t'redó fojv1•i.u1il„t1wk lurtorn. 

jl/ flJ'I 1l. IS /"', 

var. nruta (quond folia.) 
rnr. um 1 oph!Jll<i. ,\Jugn t rm"t l' alak. L .,.e]Pi zinte11 tojá ll llll)k, un·r~ ol>u fogúnk. 1111njei n 

zirmokból n "lll u Híl 11uk ki. 

fijltüu1i. 

rnr. t'lt ufa Ht•lib. Mbh la.-.lyí'u. 
Urig owm r1tlgn.n l .1. n :-:rh(' -1\ örii n •J. 
l.!Jt'oJlllS 1~·111·nparub Í.1. 
L . ~Nt/lulu ~ L. {tl. \~izek melleit. 

11rm1r.lfo i·ulyw is L. fih (• h ·ly('kí'11 • 
."'1•1tlcflw io yu(P.1·irulatrr L . vizPI. mrll('tt. 
L l·o11u!'lr: Cm~dit1ra L. 
f 'ltHil111 ns .;.lfar1·u/.;ia~tnm1 / ,, 
(.., l • • { ( 1 I • ) 1 „ „ ' l 
x11 "'0}1 1<; 11er.11'() 01· lll'•. a "e w - \11r11sn\j. 

Sf11clty<:> 1mlust1·i~ L. g ·akl'a11 \Ízckhen i 1 ho11nu11 e ... nk vir,1gni ~íllna • k1 X '~Y ,frágni mintt 

Jlw·1·ul1iw11 1 1dytll'' L. 
B 1dlofci uiym L . 
1'ntc1·icc>• .'iun·diwn J.,. 



Y rrlwuacra e. 

Asperifoliae, érdesleYelück. 

Erhium 1·111[/<trr L . )pgelököu . 
.ilf!Josof is palust ns l Vif h nefel ejt . hövP.11 tno(';o;;Íro~ lwl rr.ken. 
SympliJ1fu111 uli9inos11m Krn1. Tar. 11sr.udnp{t 1 um 1J1n brí„, :-áro. h"lyeken. "izek partjáu. 
l.!11wf1los.<;1!111 n//'ir•i nalc L .. legelöküu. 

Comoh ula<·t·ac-. hajunlikafélék. 

ComC1fml11~ ·'''J.1i1111 L. magasahb kúróra fut. 

Drr.t111 a , framouium L. 
llyo.'\r.Hm111s 11/rffJ' L. 

'oltn11011 Dulrrmw m L 

Solana<'<':H'. 

Srroplmlariu:U', 1 :í t o~a tófdék. 
Vi' tl1c1sc;1t1J1 11hlumoidc,, L., legelükön. 
r. ni_q11u11 L. , .. !lfril;rum quoad folia. raccmis siruplicihu . . ,·ar. j1P.J'(Wll01>llJU Borh~í . Ilahitu a és 

gazdagon elágazo '\irrigzaln a J ~. a11sh wnmu a , l/1011 Pllllékezti•t. rle le>ele1 -.,zfres aljuak, ,·iragrészei, és 
ezek ritká ahh pr.lyhe is a V. 11ÍfJrlfmé, melytöl f.1.11lag cl nem választhat.). Egyenlete. ehhen le>eles. mint 
a VedJ. ~111sf1 iwum. lcveh·i gyakran di.·colorok. azaz aJ,1) ~zinökíin ·ürü molyhuak; fel:öhh Je,·elei egy
·zenien es aprón csipk1~s~k. olykor C'saknem épc>knck l:itszanak. holott a V. ausfriantm alsóhh levelei i 

e1e ·ebben csipkések. :i fPböhhPk peclig e1es fogasau füré zesck (serrato-dentata). Virágfürt.i{'Í va$lagah
bak. í'triihhck, koc~áuai hosszahbak. S a kelyhen rilk:Ísnhli pelyhl•s ég miatt nem oly sziirkc, mint a f: 
ausfJ' iacw1111;i 1. 

r. f!tflJJS1/01 mr 1 r/Jrud. 
V. 1Jhtff<1nc1 Y. hlatfan/o> mc (G1 is.) 

,'-i,·rop/1111ro irr norloso f, 
~ r1 ulatu (J,f a , phe<:;-Körfümél. df· csak gyiiruölcshcu. l'Zt'rt hizonytalan. bogr melyik alakjá-

hoz tartozik 
L 1wria t'ld!Jttl'is ..l/11!. 
(rmf iola ofl'ir in"lts L. 
L imlcrnia 1'!1 ddaria .AllJ. i zapo. helyeken. 
J'crouira ·'' 11frllofrt L. 
r. Jl nur1all1s L. 
V. r111<1yol1oulrs Gu~-' 

Y. Brrrnlmnr/fl L 
1 . rlnt 1or Rlu h 
Eu1'11msw J\och11 F 1Sclwltz. a, 'ehe~-Körösuél. 

Lys1111w111„ ndqo n s L 
L . mnumulrt1 w L. 
Á11<lf/fllhs "'rr11~1s L. 

Prim n latr:1e, kau kalinf'e1ék. 

~mbellifcrae, eru) ösek. 

C'indri 1 irosrr L :-.iippedc'ke · helyeken, óriás péld;in) okhan. 
8111111 lat1fol1um L . 



,J J ~I 

f 1t 111mtl1 Pltrll111ulr111 m /„u 111. 

ln!Jtl1111 montw1u '1/il. n \•111• - h urli nól. 
) JI 1 ( i Uílf'f! ,.;u/ 1t 'll / ,, 

/> 1 w•11: < 't1 rnf" 1 •. 
lt tliu~n r!JJlllJJJ1tl 1/ Ii. 11 L'1•lwa- ldir11 11 •1. 

11111/i 1111111 lrr1 ultt111 1 n :-\1•up -h 111·ti 11 •1 
1.'h 011111 '1/0'111111 \ u. 1 1111/ol111m ll f / IJ 1\1. 1 111 1111\ 1 1, 1111"'1 hol • 11 h 1111'1 ; rei• 

mdll' o ltc1l t• r t>I 
11(' -J\lil lJ IH 1. 

H1w11u11tl 1s • '1rtl1m ' a· 1111dtl1 r11111 11 011 • 

U. /"' 111111 1 / • 'w•k p 1rtj 111 

( 111/11111/u 111~ l" 

( 'l'lll'il'1'1'1 11 •, k• rn ztP 'i 1r 1~ú il. 

'1:-;y111l11 ium o/li• 111ul1 /. 11lkn. 
R npn ,/1 111 1 / .1 
ll 1m1ph /, 1 ' 01 e 1l1 1 I •• \ 11 . 1111 1 1l 1t 1 n. r • 

u. ~ l ' t 1 /~' 

Jl dr luic '" J • 

~~ lllflli {\:H't'fH', 

.\ 11111pli 1r ' nllJCl L. ' r. e 11 il rl r /'1 ,f 
_\ 11pl1111 1111 1111 L. n.1 f'lóLhavt') 111111 ,;zf'klwn. 

l 10/0 11/ 

( 1 ll t' ti /11 l 1 fii l.11J1l 

„lf.1.11 u/1 11'11 u 1 mt 1 111 ( 1.1 

..lfo/!ll ll1 f 11~ J~ 

J /. , of 1111111 fr>l w L 
.!U/111 n offi1 ctwl /„. 

i.Jtu·ntr1 1 11h111·mqmr.' L. 

pnnln m 10r1hu , m•· ó un 

'ln J \ IU.' l•Jll•, 

11 ~ tll' ril'i111•a1•. 

J lyp nrm11 pcr/iJn1t11m L. -. . l11llf11t111111 l\ >1·/, n :-:<'Ul' -lrn1·11 11l'1. 

11. ttlrapft 11rn1 /'r. nz döhbivf•l Pg) ntt. 

D1pl101 biti plulyphyllo JJ. 

E. L u/a IJ. 

E1111ho1'hiu1·1•a1· 

" . 



Oc•uo1 hcn•m•. 

Ucnol/iel'<.t bir1111i.~ L . 
Eplobmm Tii nm! 1m1 L. v. adcnocccrJ_Jttm lluus.~1.11. rf .'i11/Jylub1·1t 111 lú1rli a , 'ebPs- fforüsnél. 
var. villo<>1S.'\Ím11m K och u. itt. 
F. 11orviflormu • 'rhrcb. u. itt. 
E. ,c;fenophyllu111 llorl1cí~ . • \katl. Értek. ISGfl. l'· 11. (J:J. íWpr1·11<ll'V1/lo1111n X fofrllf/O nt011 [ro. rwm]) 

az elöbbiekkel. 
E. ff'lmyom1m !.,. f B. 1·osei1111 Srh,·rb.) a;-; r-lí.ihhieklrnl. 
E. aduatmu e, "· az Plöbhiekl,el. 

L y//u·1r1u , l'll1r.ari a L. 
L . i i1',1/ol 111u /,, 

T~Jthrari<•ac•. 

L . Ify,so111/ol1t1 L. gyakruu igen uagy pélcl;íuyokhnn. 

Potcnf11la ur9r11ff'o J,. 
P. rcp'nns L. 
Rubus car.sws L. 

. .Llft'lifofus a[l111„ Dr· r . 
.J.lI r1/f1r.i11ali,„ Dr!J' . 

Ro:-.a<·ra(•. 

Papilionat·<•a<· . 

;JJ. rlcntrrflfo (lJ . K.) "\'"Ízek partj;iu hfrr1•1i. 
)[1 tl1royo l11puli110 L. 
1'nfo/il(}11 hJ/!Jriclum L. 
Tr. rrpem> /,. 
Tr. (m;111c> •m1 /,. 

T1. Jmtfrm.r ],. 'ar l 'cn ill'onif'1l1J1 Tl rillil. kiin!rcl1h hel) el.t:>u. 
íicia Cror('(T L maga~ahb kórókra kapaszkoch·a. 
Gn!rg„ o/J'1c11ur/1" ];. 
Lntlu;ri1~ pmfr.11~i.<: L. 
L . f11l1uos11~ L 
L. li irsufn::.. I . árkokban. 

A frf1J'tlus !fftf r.;.!/[i/iyllo.~ L„ a • thc ... -Kurö:iné l. 



XX\.YIIJ. 

A ph~1ophaenoloa.-iai 1neg;fi!?.')1elé~ek e~yncluíny <'rc<l1nrnyéröl. 
1J1 Sn ·n ~l,•ntC tn.uártcil. 

I. 

~litH~n az 1 l::!-diki t:' tnrn:-z:in a lur. m. termész1•ttudo1náuyi t:ír-.ulat egyik :-;zakiiléséu 
1

) n 

Vh) toph h'llOlo•,iára figy1•l mC':d etl l'lll •• : az ilyP.11 Illegfigu )é ... ckhcn Ya ltí részt véle )re fiil-.1.<ílítothm haz;ÍU k 
tt'.'rmt_l ... zetkcdvelüit. llf'ID ... ejletti·m. hogy s1.ertSny fö\.;í' Jht somuak ul) an kcd\'PZÓ ,.,ikere le:-zeu. Az l ""íl
iki i:vtöl kezth • a1. 1-.77 -iki •v vé~1~i!!. mely hét évi idö::-znkrúl u1. észlelök megfigyP.lé ei mar km:öltPt 

hk. •) •l l helyPll t(.tett<'Jr lllflf tnl.'gfigyeJések. 11:, ha }cszÚmÍljUk Ul.011 1" ;í\lorua:·•t, ru1•}ye11 al.Ok c-.ak 

pgyetlenegy évhPu té1ettt·k. ulC'g mi111lig 2G-ot te~zen azon illlmurísok sz;Ímn. melyek ti)hh én•n :ít -.zol

"á 1 ln tt.ak fölJ' err,·zé ... ek1•t \'U "\' mc:rr 1. (' l1•n lcrr is fo l dat 1· ;ik llll'•rfi 
1
r\' 1• lésPik(•t. 

r'! O· r., ~ • O ~ • :"! C>. 

Ez;;11 :íllum1í~ok a kiin>tl,c•z1ik: 

\ / á lloml\' 11<· \ f' 

1 Árv-n-Yur.1lju 
2 ll.1ju . • 
~l Bnkonyht.'i 
4 Boro-t) nnk• 
ri Hrog)án 

G Budn1 e t 

7 Ú:iik-801111~ ó 
1 >ez·er 

!) l le\'a 

10 J 1una P1·nlcl<' 
1 1 r~ger . 
l ~ l'olkn 
LB „Fiume 
14 1 :o pit 

Gyulnfolu ryar . 
[.., 'zt.-< :y6rg.\' 
l\nloc"n 
1\ OCNkcmt:i 
l\lirmen 1 

Kő :t.eg 

Loil11t1. 

\.1 1•.., 1.h•lo 11C'\ C' 

dr. \\ e-.1.ehwi.zky K. úr 
1lr. Bort l'h :-=nurn 
Friedrich Beln " 
ft Anged>:tn~r .T. 
K nimk .Tor.„cl 

" 
n 

f
dr. ~lnuh ~loric „ 
t:ohntsd1 x.rn1lor 

l:-;1.1 pligeti !h•u7.1) 

ft. [mol , l'iil up .lukón 
l'1mm C1tl<1 " ' l'égln ... 1 :.íl1111 „ 
\\ oi„z ,Jrínf>„ „ 

n . 
ft. 11 Ol'\'tith '/, igm. ., 
~dtcl"lfol .i\nrd 
:-'miLh :\lal'ia 111"1\0 

Sutlcr i\ntJll nr 

S1.cnlmildo ... y tfenö .,, 
Enerm 1111 )látv i... • 

fi. Brnncli Erieh „ 
8-J:nkuc {'4tv1ín 
Tmc án \ i .J. 
J 1\ nyo;r.ral K:iroly 
l ll . Frcli Alfo111. 
1'1il1l) 1 lllllll ., 

1 
t 
1 
·> 

-1 
1 
!.3 
1 
l .. „ 
3 
i 
1 
1 
] 

l 
1 

-1 

\1 1il1 11 1111h 11<'\ C 

1
:!2 • Lö1 ·e 
2:l Lngo 
:!-1 Nn~y-Knuiz ... n 
:!5 ~ngy.)lih ily 
~I) ::\ngy Szch<m 
27 ~odnnór . 
·)" Xyircgyhnw . 
:!fl c"1.1:yalln. 
30 *Onwicn 
a 1 Pée-l (b,rnvagyarulllt) 
:1 :! PiJi:, . .r onó 
;J !1 l 1l'i\·igy·· 
a! "'Héká„ 
.., - *J' . . . •h) 1 UI. 11) 11 

:rn Sjro„pa. ak 
!37 *~c~e \' lr . 

:3, • 1aÍ.ilnár • 

!Hl Szent.f:otU111·d 
40 :-:1epcs·lglo 
41 7.l•ke~fehcr\"ár 
42 'l'ör1ik-Bi;cse . 
1!3 "j.'l'.'1trafün1l 

44 rng\'!Ír 

-1 

1 
r 

Fehcr E1le 
Bonc ik .Tríno::o 
Pinter Elek 

ur 
„ 

K icna„t J óz ... ef 
ltoi ...... enber~er Laj. „ 
b. Fric:.enhof 1;l'rg." 
11 abz udn Dániel 
•ll' . ."chrader Kúr. 
Uir:.clapeck \ri lmo~ „ 
\ \ ernl.ierger Bn1ló „ 
ft. Beck Pcte1 
clr .• J elent~ik ~ éincl. „ 
,\I tl ic...; {.., LYán 

1;eycr Gyula 
Bút.a .Tuno 
'>rendi .János 
Tóth Miki! 

" 
,., 

Lcwandcr:>ki Frigy. " 
1;eyer Gyula ,., 
Hainisz .Toz:-.ef 
Bru-rnyai ~lih·ily „ 
dr fü.:on lagh :'-likl. n 
1 Zt>kany Lajo- „ 
1 Hy b.11" l:.1.ván 

1 
1 
1 
1 
-• 
f) 

1 
l 
·1 
·! 
0 
t l 

•J 

1 
1 

l 
1 
1 

·1 

A t;.-,1lla~::?nl jt'liilt .íllom1í nkou az 1 il·iki t\' ··lólt j, tddl•·k l'rilsch K:iroly kl'Ztlcmt!nyezé e folyhín 

ph) tnplmcnolot-tini mc~hg~ l'l1·1H•l.. 
A-1. i«lézett nén;nr lcgfé11y1·:-t>l1l1 li11.onyíle1rn a1111ak. ho~y hazankh:m nem hi:ínyzik a tenuPszrl-

tudnm:ín: ok iránt valií hajlam.,: 1·gy 1.t:r,nuncl 111;.1,ouyíti!lrn an11ak, hogy a jövő f:n.'·p~ ~ikPrt ig1·r. h.~ 
ntldi!.{ is mindl'gyik nu·~t1•..:z a111 1.ri1· mint a me11nyi töl„ tdhr)tik. 

') ~tuuh )l. fölhhft ,1 nö\l-11 ::tPjlocll' 1 ··~•deh: ·k énlí•k1:t1en Terme Nttudom ínyi Küzlöny. 1 72. 

1 ) _l,rnl• ~1. \ )fn~y.uor z.ágon tett phu1:11olo~i 1i t!~llc:lctck (;qszPállítJí a ,\ m. kir. meteor l-s toldrlcl. ku1.· 

ponti inlA:·zct ,·,kvn~v1·i . 1- \'ll. l"'il -1'· 7i". 



)fogam j.- a phyl O}'haPnologia érdekében üt éven iit tetlr>m H11clapest környékén megfigyclésPket 1 

es kutattam az irmlnlm:ít 1
). 

lgaz ugya11, hogy nem lllÜHlen tlgyelönek aclatai 1:s nem miuden aclat meghfahatú: n hilník, 
md) ek P tekintdbeu fölfc•1lez.lwtiik 111eg fülho1.hatcík. első ..;orhau a ligy<'Wk egyénisrgétöl fligguek; miíqo

dik sorlian pc dig attól. 111 gy haz;íuk l an fáj <~alom a fii \cswli i:meri>tek még nem örn•nder.uek ki niló 

l'lterjetlé~nek; V<~gri· még alilian i:-, hogy a florislák küziitl i-., a foj meg alfaj közti megkiilönbfrt.lcté;~ 
reudkíviil az egy1~11iség tl'tszés1~töl meg tapintal<ítól fiigg : de Pzen szcíba jöhető fogyatkoz;ísok C'gy j<i 
ré~ze mindiuk;ibh jc·lc11tékleh·11ehh Ie.-z. a mint az ~·-.1.lclü tiiLli .évPn <ít folytatJa megfig)el1!seit. és mi11él 
johl1an hirátkozik llll'•" a tr rmé„zethen Yéghezmenö tiin~méuy"kkr-1. 

A jelen értekczt·~Pmi>t i' r:-ak el1imunk:ílatn k '-'ZÍn•ske1ljék a ti'>ztelt oln1.s1) ti>kinlt!UÍ: kisérlet 
az egész, melynek célja tov;ihbi muuk;ira hn1.dítam Xc·mctur.-z;íghau is \tjhríl ininy1íl :i bohnilrn:ok fi
<•Telme Pzen bír.,.\' f11lé. miröl a tühbi között DrnJe Os!.kar 1lrezdai miiegwtemi tamir a némPt tc•rmé~zPt-~... rt.) w 

Yizsg:ilók 1·..; 111„f·osok m1í1t é"lwn C'a.-sel v<Írosal,:m tartoH dndorgyiilé."' alkalw<h-al tartott l'l1fa1l:isa 
ta111í,knclik '). 

JI . 

• \ nliréunk l'f'ndkí\'iil ér1éken\ ek az eghailati tcu' p;.r,i°)k ir<int; sőt mondhat.ui, érúkenyelilwk, 
mint. a hömérö lnganya 

.\z 1 '13-iki évtül kezdve folytouosau ö-szehasoulítom az r.gye.~ én·k megfigyelé"i adatait, egy
ma ·sal ~\. fak uémcl.r évf'kben néha egy hónappal ké ·iihlJen i · fojle,ztik lombjukat miut n. mcgdözö 
évlien ~ a 'iríbb néha ~-a h~tlel i-: késik el. P1~ldaképen az 1 {.j-iki úre vonatkozó <Hteki11té:-t akarom 
itt fölh1 zni: :i) 

1 a téli h1í a legtöbb <íllomá~on apnl1 · elejéig ma1wlt fPkve. öt Leibitzen miijus clejtíio-. 

:! . .\. lumhfeJ'lü<lés miu1leuiitt ké,-öbbPu <illott hP mi it az 1 "'11-iki éYben. Leauatr\'O hb ,·olt ezen 
!:I ::i~ 

elkésés Omncau (!'l;>·'H nap): Plntcin Xe<lanócon, Xagy-'-'zehenben es :-'egc!'lvárott (17 nap); JegkisP-hli 
Péc:-ett (G·:?3 nap) t:s Uo-.pié-ou t0·2 nap). 

:3. A HrÍl~is apr1lis és IlliÍjus hónapjaihau miml1•11i\t{ kr>sl•tt cl· 
A fanemiiek szeri11t. leg1rngyoblJ volt ezeu <•lln~:-é~ aprilishan Leihil.zen, Egerben. B ud:tpesten. 

Kőszegen és Bnl~onjlwllwn , ;íllalnhnu 1.J.·9 nappal. Li>guagyobh elkésést mutat Eger (li·:) uap) és Ba
konyl,él (l'i nap); ll~gld~cbhet Leihitz (9 nap). 

SagyoJ,J, volt az elké-.é- m<íjnsban Xedanócon, N'ag\'-Szehenbeu, Oravi.c:ín, , ;Í ro. patakon é · 
Go·p1co11. <ilt.al;íh:m ll'lll nappal. Legna~yohh elkésé;t mut,1t ~nlanóc! (l;j·:1 nap) . 

.J . .Tnuinshnu maj<ln~m az cgé~z or.szágbau a ,·irít:ís 1• l ö b b <illott be mint az 181 l-iki úhen, 
és pedig átlago" ,;z:ím mal a f.tucmiiekucl 1 · 9 : a t'ü nem iiekuél ~·ti nappal. Elk~.-é ·t mnta tu ak , Pgesdr 
{!>nap); S,frospatak (1 uup); legnagyohha.t Dúa (1 hj nap). 

:>. ~"- ki.iwtkezö hlínapok1><Ul i nagyobb:ira rnegelö1.t!s t lp·t-iztalhutó. Elké é.'t 111nt11t11 ak a fünc
miiekuél Leibitz 11;„-, uap) ,., l'~1k-:--omlyo (Hl nap). 

6 . • \ gyliinülrsérés kcsohben <íllott be a körctk1•zii :íllom1isokou: ~euauóc n. Un gnírt. Usik
~om lyóu. Ür;n 1t:i111 :--egesdrt. Péc:.et t. 

Legnagyobb 'olt az elké.-C's ~egesnirt (1:3·16 nap) és Uugdrl (10·7 5 nap): legkisebb Pél',ctt 
(0·6 nap). Elöhb allott lie Lcdmitzen, Xagr-~zehenheu, EgerhC'n, Bakonyhélen es no ·piéo 11. Legclölib 
<illott be Leibn1tze11 (.j· Hj nappal): le~kesöhhen (;o.:;p1fon ( i ·:Jö na.p). 

) ::>tanb M„ l'hytoph wnologiai t.rnulnl.inyok . . ; gr.1phik.li tábLh-.11. A tud .. .\.k.tu. mnth. \!~ hmnészcttuJ. küzl. 
X.111. kót • y 11. i:l. 

'-tauu :\1.. A V•'g.Jt.1tio fcjl1i1lt! ... „ Fiume körny~kén. 5 gnph. táblá ,·,Ll. Ugyanott X l \", köt., [. sz. 
~) Drnde 0. Űber Wrijleid1en<le phaenolog. Beobaclitunl,!'t>ll im we.'-tl. DeutschlauJ. Uotuuische Ztci· X"\'\\I. 

évf. l~í '. p. ífll. 
3

) .:'t rnb :\!. Az 1 j',).jk e ztcn1löb~n :\fagy.norszigon tett pharn. észl. ös~zetillítá<:a. .\ m. k. mct. 1Js földdel. 
közp. intézet évküny\'c. \". köt. 1-;.:;, 
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. A hömér:--ék t: ... n viríhísi i<löpontok havi küzcqwiuek rltért:c:;e a hét th·i köz~pt.'j1. 
„, n hönwrsék ; p =-- n ,·iritá-.i i1lopont elt1~ré ének -z1ím.1.) 
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1 

Ila az. PZen 6-1lik híhhíhnn fültiintelett adatokat i.i-.~zeha:s011lítjuk. akkor lwhizouyít·•.t fogjuk 
tidálni u növények fP11tel1\J emlíl t'tl érzékPn'"e!4 :t a klimatologini téll)Ct.Ök dltOZit ... ai inínL lgy tal:íljnk. 
hOb'J nz 1 i 1-iki aprili' } ·[>. ll HHÍ..ÍU' pedig l 'li °C-,ll hicle!!;t•hb 1 ~nfo a hétJyj köt.épneJ. a u{irl-tlyt> k az 
t•111lítrtt 1;v m:íju' hav:í.lmn már 11 ·7 nnppal ké='öbh1m yfrítoUak a hétth·i középnél i~. mint,hog,· a junin 
i ... 1"!1 -al hidegebb yolt. n Yiríhi clke::.é~e még Whlwt. u. m. l "'"6 napot tett: ellenben n c,nk o·] "-nl 

ltitle~rlJh julin-.han I li·ti naput :'lh. 
;\li,Wn tPh:ít í~y arról gy1izü1lünk meg, hogl' a növényl·k mi111l me~anuyi hömérii. m"ly a hö-

m1~r,ek iuga<loz.:í ... ál jr•lzi ~ akkor krll. hogy az nuatok ij,szeségéhiil at. c•re lméuyeket h•olrn::; ~nk, a mint a 
rnPfrorolog lcfrju n Yillék klimat.ologiai \'Í!'zonyait a phy~ikai eszközlik jelZL:sei uyomáu. Igaz, hogy ki.iWu
lJ;izü nö-vényl:'k. lcbnt kiiliinhiizö ;o;zcrkezelt"t hömérök jt•b::.-.eit comhirniljnk itt: mine1 fogrn sziim:ulataiuk-
1rnk uem tnlajdouíthntunk nh-.ol11t. értékei. A phaeuologuak, kin n•getatio egyes képvi ·eli1iuek rnagatar

t1\„ál nz égha.ilnti t.énye:t.ök inínl vizsg.ílja. nem szahatl a physiolog terén~ l~puio. az 11t<íhhinak <lolga 
nzonhan olt. hol a phacuologia a phy.„iologia l rületét. érinten(.. kisérletil<>g megvit.sg dni <l szahad trrmé
·zctben empirikn...: úton .... z1.•r1.1·U t tpa,ztalatokat. 0 e t tin g P 11 

1
). ki a l<•güjahh ülöbeu a pbytopluwnolo

~dára nézve· a lc>g ;r1 •ke„el1h mnnk1llatol szolg:íltattn.; vouatkoz1í sal :--adts <~y. és Küppeu V. a. phaeno-
1ncria ellen iut1~;,Ptt mcgt1íuut1hi „aira a ki.ivctkezöket jegyzi mt•g . . . • I. métellen azon kér1lé:->scl találko
zunk, Ynjjon a ~zóban 1é,·ll prohlema lt· i. a phytophaenologini mcgfigy1•lések). a uiiYéu,·phy,,10logia rn3y 
a klimato1ocia kiirélll' tarln1.ik-e? lla eg\llltahibau u tcrmé,zettudom·iny küllinbözü di„ci plin:íiunk szi
•(oní. clküliinít t-... e mlh' mn•»<ih1111 ,·(.ve luíladatlan föladat. a J. cleu P:->eth~u uehéz,écr n ..!lkül ht'bizom·ithat<l . ._ ::) ..., "" 

ho1ry n szó szoro,.,al1li érl„lu1éhe11 a phaenologia. physiolo•áai prohlenliik fejtegetésével nem fo~lnlkrn;hatik. 
~lint11•n félreért és kikeriilé:--e vé

0
°·et t siiikséges ez üc1vet küzelPbhrül mcrr,•iláo·osítani ~ s1.ern~z ll•k növc-• ::>. o e 

kt>dé..:e nunyirn co111pltk1\lt fogalom, n szn.liacl termé:-zethen fürké~zü szemnek annnra cl vaunak rejtve 
u lf"•rlénn~ rre...:el>l> folyamatok. hoU:\' lll'ha lat zólagus 11\'ll!!alom nwllett a leafonto~al,huk menuek vég-

o J 0 w · ~· ~ • ~ 0 

l•cz · itt az erök auuvira változ6 müküclése ~zere1)el, hon'\' a. llhn.cnoloaim merrficryelé.;;ek uvouuin \'alódi ' „ o... e e e „ .... 

phy. iologiai tiiurmény soha megmag_\ nrazhato nem lesz .. \. ph11enolog1a csak bizonyo.; fej löclt! ·i stadium-
nak idü:szerinti he:ill;is;lt figyeli mecr: h e 1 s Ö e a u .'a 1 Y i :-- z n u y ok a t akkor nem kutat. hanem C:,ak 

1) l.)ettingen A . .J„ Pbaonologie de1· Dorpa ter T...igno-en. Ein Beitrag zur Kritik phat:>nologi l·her Bcol>aclituu~s . 
nncl Bereclmuug„methoden .. \rchh· für die Na turkunde I,i,„ , Eh"t· uutl Knrlnfüb. VIII. fül. Ill. Lief. Dorpat l i fi. p. a tt. 

Az or"z•í~os kiizt!planodai tnnáre~yle t közlönyének 10-tlik 1•\•folyam.ili.m (1 76 
1) e:ry hnzai füv e,;;-; liínílj.i meg 

phytophaenologini müködé11emet (v. ö. p . 490„ 510., .i97. old .) Í'::., hogy ltéll•t\!nt' k nagyolil• tekink lyt külr :;önözzön, 
~nd1s köiwvén : hh·atkot.ik. Ezen bnz:ró fiori5t l taliín nem tette jól , hogy olyun sligorú l>ir íhoz folyamo
tlolt, ki mit"\'ének - „Ge..:chichtf' d11r Uotu~ikll - 21>1. oldalin kimékthmül 11yil.'l.lkozik nz enlöt ml'~ n:l t:: t lwj.író tloris· 

t.ik fi:llil. 1 ~ 



k ül :s J fül tét t> le k P t, m<'lyekW1 amazok függnek; az ama ni1t01<Í okat elöidezö klimalolo~iai lény<>
zöket, u. m. a hömérséket, az insolatiot, a nedve séget, a talHj m1 nö égét és eg~·f:'bet. E11:ek sn'1;nt u phyto
phaenologia részhen a növéuvföldrajzhoz, de kiválónu a klimalologiához számítandó. Ez utóhhinak énle
kéhen fekszik, bizonyos, Jllfts úton meg uem fejthetö kenlé<:ek nwgítélé:-.ére támpouloknt nyrrn1, hogy ú.i 
mó11. zerek fejlesztése állal a kutatás lathatára híguljon . . \ z iiswes flora tauulm:ín~·oz:ísa itt ~7.iikségrsnPk 
nem lát'>zik; megelégeclheti.ink nzzal. hnc ·ak keves f argy tulállrntó volna. Jn<'l: n nwg;figye1 1~srt> 

egyáltalában rnlóban alka.lmato ··nak bizouyúlna hr; ellenlJrn a nihén~ földrajz érdel\élwn az füN7PC! 

fiora szPmmeltartása kivüuatos. \.kkor ped1g akármih eu kér<l\•sl is ve:-~Pll föl rnag:í11ak a phac>nolog: 
annak megfejtést:re min cl 1 g e s a. k a s tati . tik a i m ó cl sz<' r t fogja. alkalma·zhatni: ez által pedig 
küz>etlen cau,alö:-szefüggé:- oha nem pnhatoltatik ki, a megfi~ye}é .... ek fü•szegP ol,,·form:íu nu'gcjtr.ndö és 
rendezenclö. hogy a ,·égerPdnwm hPu föhh téuyezö hat:ísa ki lrgyP11 zárva. \'ag_,. egycnlötlcw•l>g-iik kir
gyeulíttessék; ellenlwu egyetleneg~ tényPzÖ hefolyá.;n t'lÖtl~rlw lépjr>n: és ha ez ntóhhi c:ihriil j,, ransal
é)sszefi.igql's még sem mutathal<Í ki, a mint ez a his~rlct allrnlmárnl töhbs1ör Rilwriil. meri a lnínir. ki a 
hel ö ph y io logiai folya.mal ot uem l"fq zi tekintethe, l''ak <'lllpirilrns föltételek é<: YOlHl tkozf at ások n t:ín 
kere~. lgv a phaenologia az insolatio befolyását. a Yallozó nl'chPsscg, a különbiizé} termő hcly<'k lwl'oh ás~ít 
kiegyenlíteni iparkodik. e' hehökhe a fi)té11yezöt, a hfönér.,cket. iilh lia. Yalamenn~ i phne11olngiai ,zfo11-
tások megejth•énel aiou néz<'tbé)I indulnak ki. hog\' a hömt~r~ék a leglenregei:;ehh te1wezö, mely a ph~:-10-
logiai folyamatok elörehalachisat aunYira hefol~·á„olja. hog:· azo),uak lwvegzödése mem1yiséh-rileg is mr.g
határozhatc). am:iHúl függéinek mntatkoúk. -

Ezek ut<i n v1-.s.laft·riink az elrihb közlött. és az 1\n a-\ ar:tljiin lt•tl megfig_n•lésr.k alapj:in l{l·~zített 
táhhíkboz. melrek11ek ccl1a. mint már t·mHtök, a YP•Tef:1flo r•, a hömér ·ék köhti összi:fii•'!!t::-l föltiin-

... • ~ n • ..: 

tetni : mi<!Üu n g\ ane:t.1•11 e 1.iá nist a hn za egri:h eg,·má ... tól t:frol. ,:~ a ten!.{er fölött. k üliin hfüö ruagass:íg ha n 
fokvö hr>l.n•keu tett plaaenologiai megfigvelesPk egylwállíbí:-ií11ál kö\'etjiik (l:í!'d a kön•f kr>zri t:íl.l:íkat), 
akkor annak ereclml.'11\ cké11t a követk:P:t.öket állapíthatjuk nwg: 

1. ~1 nirítrí„1 1rlo '"""" (/kkor <Í/1 rfo/Jl, br. ha n~ illr/17 lifino11 hr~mérr.rl·i l.·;izcpf' 1 '! (' lll"!f"::.obh r1 
fij1'/,f.ri kö::/1 ufl: a ltó111/1 :~ll.11rk t>;:cn /nkol.,míl rsel.R!Jf'lJb r111r/k,.,/tsr u rr.grlufiot fri11fdlr11iil ""!J!Ú"· 

_\rn1-Y~írulján az 187~-iki a.prili. ~·:\ -C'-al mi>lrgPl1li Ynlt a hétéYi kiiz1:p111:J; a nih·en, ek 7 
nappal elöhh \'lrtloffak: ai 187G-iki aprilis 3·1 C-al 'olt 11wlr!_.!Phh; a 11ön•mPk 11 11np11nl cléihh vin
tottak ~th. o:ith. 

~ J(ir/trl r .rn tii1 réuy ofrJI rsol<. okku1 frr11u.~!:tol/ml1í, lm rr 111rgclo::o h1)on11 '"!Jl/ llfi11"1·nk lui111fr
!->fl.1 k 1.:r.Jif' mo.qrrsa/JfJ rt folJ/,r' 11 ko::f>pm?. ~1 'rgetat io 11H·r1r 1r .,h i> ""~ J•,o.; ék utóll otá .wt"" alatt áll. 

Bnclape~leu az l 8í2-iln jaun:frius O·l: a föhrnárin ... i ·2: a m;frcins 1-.; "f'-al mele<Tehh k;Yén az 
öh~\'i küzt:'pnél. a \'Pgeb1lio az ntúhhi h6uaphan miír a J,iiz1'ptöl 1•lt1~röl1·~ o·~ nappal elöhh l'Pjlüiliil t. Ezrn 
tét<>lre nezH~ kiiliinüseu tannbágo az 1 71-iki é,· a \u~\-"vl•ht>1il11'11 Yéglwzvilt 111e~figyP.}1;"'"k szennt. 
Az 1 11-iki jauuárins t. i. u·a. n h·hrnáriu~ 1 1. a m.trl'JllS pedig- j·;, 0 r-a1 hirlt•gchb )éqfo a h1•tt>n kéi
zupuél; a nöYe11ve>l, 1'111wk kii>elkeztében J ·9 nappal k1::-éihli1•11 ,·iritnttak : az aprilis ]H'dig o·:> 0 ('-al nw
legehh \'Olt. az f'lkésés li, a a·o 0 -al melPgebb m:liu~hau n· . a O·c 0 -:il mcll'gC'hh j1111inshn11 !)· J napot 
tett. ';ospiéou az 1"70-iki m:tjus :1·~ °C-al melrgpli]1 Yoll; tll' a Hiiv1~11~·<'k ~ 11ap1•al 1•lkéc;tl'k; 111iuthoi.ry a 
megelözö hónavok mind hillegcbbek Yoltak. Bmlapt•-.lr u az l 87!l-iki aprilis 0 fi "('-al hich·gt·hh volt: dP a 
nö>éuvck 17·5 nappal elöhh úrítottak: a má.ins }·:-, -al. il<· :i 111c~clii11•~ 8·/. junius 1·11 °-al: <le• a llll'g

e]özé~ meg :~·.j uapot h..st: minthogy az éY elsö hc~uap,jai 111i11d melew·lil"'], \Olt.1k az öf,:,.j kiiz1~pm:i : 
ug! anis a jaunarius 2·:!, a fehrnarins 2·0 és a márrin' 3·1i ( 1-al. 

3. ....1 /„,m(r.,;. 1.- ho r i kii.::c J>/n rl. 1 n1cs<krl wbl1 ·'" l 11r·du;(' o . rí 11 ol rí no.~ 1.-ii: f.p rrl1í mrí 1 • 11r <' !'" 11l 1í 11 r r111Ja 
a 1•i1·itrts1 irl11 úrúlfcl."if/ilftl. dkr:.w:,/f. I:-:.rn dkr,..r~s JIOfl!/rN,,,dik, /,„ " wr.yrl1í.zrí hfm"pol.· hón11~r.„fki kö:11,r. :-iu
f/n alar.söJl!/alJ/1o: 1íltalrínos lo_r;mfl. 

Bu<lape ... ten az 1 'i -1-1k1 fh heu a fehrmíriu<; 11':!, :i m.írriu .... 1w1lig t ·:-) 0 < '-al hi1lcgrolih ,·oll az lH
évi középu~l: .t 'irítás elké:-;l-:-e az ulóhhi hó11apha11 már -,·1; napot tesz .... tb. ~\z ] ...,; l-iki julins :\n·a-V;íral
jáu CSák ()·J r-al hi1}1>gehh }évt.=n a héttfri kiizéptH'i: ,t/ 1 Jkr:,6:- ll \·ÍrÍt ;Í..;hau } rJ•tj napot f"SZ : 111i11thogy a 
JUUlll<; l'!J, a maJns 1 ·1; é„ a1. aprilis J ·5 °0-al hiclPgel1hC'), Yolt.1k :-th. 



4. J/a tt meyclö.:11 hómc1iok hómfr:;{ki kü.:c1ic 1vtgyo"'1 fi: tÍl1ttl í HO .... /;1k t':J1*'.{: al.-kor ,.!/!/ /trí11rip nla
c•::.011 ya/JIJ lwmfr . .;/J„i kii.:c1 ,„ Jlr'lli /Jí r}t1 te l'Cf/r..fril i/Jf l.:.i/'r.Jloclt~sil1r 1• /111/rrilt itf 11 i . 

. ~n a-Varalj<in at. 1072-iki jn11i11 · J ·;3 '-al hideµ;ebh volt; de a. 11(h·éuyck mindazáltal 34·7 11ap
pal "löbh viritottak ; minthog.r a megelözc'i ma.i\ls 5·2. a.1. aprihs 2·:3 °<'-al, é' így minden rncgelozö lto11ap 
mPlegehli volt l.:h1clapestt•n a1. 1871 -iki majus 2·1 °C-al hiclegt>bh \ Oll. dP a növények J ·7 11appal c1öbb 
viritottak: minthogy a mcgeMt.ö aprilis J·;) -al melegehl1 Yolt. l ;osp1c-ou az 1..: 7li-1ki m;íju J •t) C-al 
hhlcgehh volt. <le a ni.ivéu_yek J 0 nappal elrihb ,·irítottak: minthog) a1. aprili..: J ·f>. a márciu ~{·9 .>('-al 
11wh1 •tt•hhek vnltak a uéu·v1!vi kGiéJlnél. qt h. 

0 o. • 

J l')71 
h57~ 

1 ' j':J 
p.;74 
1 "' 7 ~l 

]\~, 'l'jl 

f;v 

L. 7 l 
1. 7:! 
1 ' 73 
1 74 
187;) 

- -• 

II. Bntla1•est. 

1-su fríbftt. 

llömér..:1:ki valódi küz~pek húuapok 'Zerint. 

J u nunr. [ Febr. l )lt\rc. 

r 
-~·t) 1 ·o 
- 0·9 o·a 

1·:! l.G 

5 í 

. fl 
-1 ·1 
-1·7 - 0·4 

- 1 ·0 - (l !l 

\pril. 

1 J 11 

llJ 0 
l'.!.4 
n·:! 

l ll ~' 

'!-dik fri"711. 

)(ájns 

l ·>." -.. 
1 ;, 
1 :! ' !I 
12 l 
1 ü ' ] 

Juniu 

lU'ü 
1 '3 
1 "·3 
20 3 
> > 

19 ·:~ 

A hömér:-;ék havi (valódi) klizep1~in«>k r>ltL~ré~c az ijt évi (havi) kfüt.<ptöl. 

J1urnár. F<•hr. fü1re. .\.pdl. .\ lítjtl'„ Juuius 

- l 
+i·r. +0·1 +1 ·11 - 1·1 - :.tl .,.-

- ... 1 

~0 · 1 -1 ·~ + 1·Ii 1 3'1 + i ·1 - 1·0 
-~·~ - :! '5 +·~ · r iJ l - -o·n i · ;, - 1·0 
+ o 1 -rr~ - l";j + 1·;, -~· 1 , 1·0 
+0·7 + 1· 1 -5'1 i·-- 1 + 1·7 +:1·;, 

8-rlik tríhlu. 

Yint.í si idöpon tok. 

.Julin!! 

1 

-0 .; 
-o 
+O'G 

' 
2 1 

-1 '3 

Ezen t.ábl:ít a jet<>ll érlekezesemben elhugrnnclouak vélew, minthogy a „Phytophaeuologiai ta
uulmán; ok " címü értekczt"s1~rnbe11 1

) mur megjelent, és onnét a iu. kir. meh~or. és fó ldde1ejes közpouti 
iut1;zet e\·könyvel>e, 'alarnini Blllla.pesluek a viínuorg' illt!::. alkalmából megjelent mouographi<ij~ibu. át
ment. ~ajuálatomra i.apa<;:t:folom ez alkalommal, hogy 'a1v1a. ~ilvestris L.-m•l a virítá i idő -.a.jióhiba 
folytán téve en <~prili · 2 -ikara \,tu téve; míg ellenkezöleg m~juc:: :W-ik<ira e"1k. az iugadozá, zánrn 
helyes. 

) Stnuli M Phytophaenologiai tauulmtinyok. ~lath. ~,;: t erml~ 1.ct tud . közi. Kit1tljn a m. tud .. .\k.tdémi 1 \111 
köt. 1 7i Yll. sz. 22li old. 
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·J-dik f<Ílif a. 

A virítá -i idöpontok e1tP.ré::;e a középtöl. 

.\ nÖ'rény neve I , 7 t [ 1 72 ] 7:1 l 74 1 7;; 

l(:h·<·in-..i nö,·('nyek : 

1 A<lonb vernah' L. + 5 + 1 1~1 - 12 - 17 
.\.ly u m montnnum L. z ~ 11 - fi -- - 1 -
.\mygclalus conuuuni L. 6 + 3 1 10 - 1- - 28 1 -
.Anemone Pul atilla L. 1 0 1 6 -: lll ~J -15 - 1 
Cap:-ella Bur:-;;a pn,tori:- )lönch. G - .) +:!O + 2 - 10 
Ceratotephnlu' orthoccru" DC. 2 1 1 +1 - H 1 -r-
Cornu · mas L. + 3 1 -: 23 9 - 1 
Corytlnli:; ~olitla Rw. 1 (1 -t 2 +:n - Jf1 

Con lns A Yellana 1 .. 5 2 + 20 •) ' 15 
Drnha lasiocarpa Hoc hel 5 6 + 19 + 1 - 11 
(.agea ar\'ens1" Schult. 1 + 2 + 1 +i2 ,) - 12 

1 ti-agea pu, 1lla Rchult. + 1 : 1 0 + 16 2 -l 1 
H olo:-teum umbellntum L. 1- 0 1 + 16 ~ - 1·1 
Ranuuculus 1'11.. tria L . + 5 + 4 +30 -li - 21 
'telluria meclia Y 111. . 2 + 0 +19 5 - 12 
1 hla pi perfol1,1Lum L . 1 5 _I_ 0 1 :') •) a - :!5 1 1 --
Tu:.,ilago Farfara L. 7 2 +11 

1 2 - 10 1 
Yeronica ltederifolia L. 1- 0 1 +19 1 - 10 
Y eronica triphyllo' L. + 5 + 4 + 14 9 -· lli 
Yiola orlornta L. -'= 0 1 2 -r-2 1 - 1.J. . 1 1 

• \(H'Íli..,j llÖl éll]CI..: 

Ater l'am11e::.tre L. 1 l + 4 + u 3 - lí T 
Acer platanoiile L. - 22 + 6 +ib + a - H 
Ae ·c:uJu, Ilippoi:astauum L. + 1 -t 12 +is + 3 - 12 
A.lliaria officinah s Andrz. - 9 + 8 + is 6 - 13 
.An<lrosace maxima L. -24 - 7 +19 + io + is 
Anemone ranunculoicle,,, L. + io -! 1 + io 7 - 1:> 

Anthrist u s tnd1ospenna Rchult. li 1 + 17 
1 4 7 - -r ' 1 

A.i·abis arenos:i • eop. -1 :~ + 4 r 20 4 
.Asperugo prol.umhPn' L. - 1 'i 1 - 19 + 2 5 
A perula 01lornl" L. . - 15 .J.: 0 .-rl + 1 () 

Berberb vulgari ... L. . -15 + 2 1 1 + 3 6 
Bbcutella lae,·ign la L. - 11 + 6 +16 - 1 - 10 
Caragana arboresrnns Link - 8 1 l + 11 + C) - 13 -r 
Carpinus netu.lns L. -15 6 +e· + 3 - 12 
Cheliclonium m~ju L. ,.. + 5 +li + 2 - 1 - ( 

Colutea arborescens L. -28 +11 +i9 + -! 
Convallaria majalis L. -15 +11 +16 - 1 - 11 
Cytisus capi tatns <lrnb. 10 + 7 +11 + 1 - 13 
Dcnta1ia enneaphyJlos L. -t 11 7 + 12 5 - 11 
Eroclium cicutariwn l'Hérit. - 13 2 +16 1 + 2 
Euphorh1a aruyg1lalo1<les L - 19 2 + 24 + 3 4 
Euphorbia Cj pari::.::-ias L. - 18 -r 4: +is + a s 
Euphcrb1a polycbrorna Kern. - 13 G +zo + 3 4 
Fagu,,, ::.ilvatica L. - 3 + 6 + t4 1 - 16 
Fragaria ve~rn L. 7 3 

1 í + 5 2 - -, 
Gagea luten . dmlt. - 11 + 6 + u 3 - 8 



\ niiH'll~ IW' l' 
tSi l l~i~ ISi:S hH J ..,;.; 

l.:~nlin111 1 'rnuint' Seop. B +(!j "i' 1 + •I a 

l:luchomn he lerntui L. 
- ll -t- ij +:!fi 6 ~1a 

Lnmium nmpleúcauhi L. -10 t- I t-1'.! li 

Lnmium m1H'nlntnm L. 
- !.! \, -;-:! + 1a ·1 - 11 

Litho~pcrmuw nrvcu o L. - 11 + tj -t-1 ~ 11 

\lerrnrinJi, percnni!o; J,, 1.1 r 1 +2fl 1 -11 

~I u cnri rnr emo--nm Pl . +1u 2 +~ri -11 -1 

Oa·ohn vei nu .. L. 1 7 1 + 17 T 4 -- 3 

1 'c.•r„i n Yulgnri„ .\!ill. +10 + 11 
- _,, , 

--r 1 

l 'oí ntilln dnere1 ..,hnix - 17 L 1i -;-Iri 1 r 1 

l'olelinm „nngni-.orb.1 h - 1:! - ,-15 T 
1) -1.! 

T 1 

J 'rimul 1 i11Hnt.1 Lehm. -11 T 3 ;-~i 
) -15 

1'1nnu„ nrmenincn L. - 10 + 111 117 . 0 - 15 

l'nrnu piuo n L. - " + l ,-1a + 
•} -18 

Bili ~:> nuremu L. 
- + •) +1 1 + ·l - • 1 1 
1 

:O:nh·in tln111etoru111 .\111hz. -1 i 1 3 ,- 1 1 !• 
T T 

• tnpliyleo. piunnta I,. - IS I_ 0 + it I -!! 1 

:::-l •ll 1rin Holo len L. -~4 1 - Ul +a' - 13 ~IJ 

. yringu vnlJnri„ lJ. 
1 3 

1 fi ,-13 • ., - li 
T j 

'l'nrn~ucnm olficinnle Wigg. -13 1) +1 ;- 1 - 1) 

Yibm·umn Lnnt.nna L. - 10 T ,-14 T 1 - 10 

Yioln arren~Js ~lurr 
,,- 1) _!_ •• + 1 - G 

. _, 1 

:.'lltiju„i uin t>u) t•I„ : 

.\ chilleu ~hllefol1mn Ti. 
-]..., - +1:3 + 4 -

r 1 
1 

1\nthemi nu-h·incn Jncq. - 1:! • 
fi • -r1~ -r l 

.\n thericum Liliogv L. -lí -r n ,-13 
1 „ 4 

.1 T .. 
.Ari ivlorhiu Clcmntiti L. -1·1- T ll ,-10 + ~\ 6 

,i\„perula gnlioide„ :.\1. B. - 1 T 
•) + 6 +11 + l -

Cn1dnu:' nuton~ L. - 11 +.? 1 
1 5 a -1:! 

T 

Clenwti„ l·ecta L. 
-;- 1~ 1 1) -- 1 

1 T 

f'ouvallnria Polygonatunt L. 1 j' n +1:! fi -
T .., T 1 

l'ornu snnguiuea L. 10 + 9 + - 1 T - 1 T 

Crrihiegu-, 1 Jxyncantlm L. -1 
1 4 +1~ 6 u 

T T 

< yti:su:. Lahurnnm L. 
1 - -14 +rn l - 1~ 

T 
, T 

Dactyli glomcrntn L . - ~· ,-11 1 
•> 6 T 1 

))inuthu diutinu · HeichL. - 10 -r- 4 T !I j 1 6 

fliclawuu- nlbfü L . - g -t-10 
1 3 5 1 

T 

J:chium Yulgare L. -lí + 3 fi ,-10 T 1 

EYonymu.:. enropal•ns L. 9 + ~· 
1 1 •') - T T 

1: er:rnium ~nnguineum L. + 6 !! 
1 •l -

T T 
, 

Il cl ian theumm c•anum L. - 11 -r 6 + 1G 5 5 

Hyo:.O.}"l"!lll"' nigr1 L. - •) + 15 : 1 0 4 -
.J uglnn- regia L. . + t + 1-i + 3 4 -1:, 

Lepidium Dl'aha L. - lí 
1 3 + 11 + 5 - 2 

T 

Limun au:.lrincum L. - 2 + i 1 5 1 -10 
T 

Lyuium harbarum L . -3i + ~) + :?3 + io - ;, 

.Melittis )lefü:.ophyllum L . - 6 + 6 +:n 6 - 15 

Papanr dnbiuu1 L . - .... + 11 -~O í -16 
1 

Potcntilla an-erina L. - 15 + 5 + 11 
1 3 6 T 

Hanunculu ~ ill)Ticu:i L. - 15 +10 
1 2 i 

T T 

He.:eda lutea L. 
1 3 +i2 T ._1 

T " T 

Robinia P;)eudacacia L. - 15 + 11 +10 T 1 
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1 
----- -, .i növény neve 1~71 1 

.„ 1 73 l "74 1~7:) '_, 

-'---,-
Rosa Lentifolia L. -22 1: 0 +1 + 7 - 3 
Salvia ~ilve-.tris L. - 18 +23 -15 +11 1 1 

1 
-,-. 

arn bucus mgrn L. ·! + -L14. i -11 - 1 

:eclum acre L. - fi +u -- ti 5 .L 4 1 

Tanacetum Lemnnthemum 81 ltulh - l5 +24 -L 6 1 - 0 ! 1 
Thymu-> '-erpyllnm L - lti. + 4 +io 1 1 1 1 T T 
\" aleriana ol tit inalis L. -li -'- •• -'-1 •) _L 4 1 0 1 " 1 „ 1 

Juuiu„i no\ éuye " : 

Anthemi:-. tinctona L. -20 +10 + - 1 t) 

' - -,-
Calamin tha _\.cino5 Ul.1in·. -~ :) +11; -li 1 32 
C'anluu a1•anthoi1le.s L. - 20 + 3 +~t> -15 + ej 

Centaurea rbcnanu IJor. 1 t) + 6 -r 1 
0 1 0 0 

Centaurea . aJleri;ma .Tanka - .í +15 -'- .... ,., 
- 11 1 ,, 

Gentaurea obtitial1s L. - 28 _f-: 1) -1~ + ! 1 -, ' l'u-:.iurn ar\'en~e , 'Lop. l -t-lH 1 9 tJ 
Delphiuium Con:;ohdu L. +12 ·) -! 1 .., 
Diantlm;; plumnrius L. -;-15 1 1 ij •) 

T -
Rypericum perforatum L. -;-15 .k IJ 4 1 
Inula :,alil'ina L. - ll !l ' 3 1 1 ·> T •J 

Lathyru::> tubero~ us L. ~} + 11 1 4 4 1 - -.-
Liguslrnm vulgare L. -1~} + 11 + 4 

,_ 
0 '-' 

Lilinm candi1lnm L. -: 13 -L ., ti (\ 

1 
,, 

Lina1;a genislifolia Mill. - 1;! + io ' - - 1!1 + 1 I 

)J elilotus officinali~ J)e„r. - 7 + u 3 - •l 2 .: -
Potentilla arJentea L . ,, - ( ) -L •) - 4 + 10 - 1 
;:-ilene intlata Sm. -~! - 1 -;-1.3 + 1•J 1 1 1 
Tana( etum ~OI) mhosum ~chulb:. - :H +20 _J_ ó - :1 1 0 1 

Tilia pan-ifolin Ehrh. - 7 + ~ - l!í + s + 11 
rt1ca dioicn L. a +i i' -1~ 1 - 0 

Vitis nni fera L. -11 -t u1 !.l l 1 l T 
Xernnlhe111urn annunm L. - l "' + ' ·') -L n 1 6 ;1 -. ~ 1 •I T 

1 Juliu ... i n4h én1·ck : 

1 
:--1mbucu„ Elrntn-: L. ' + 11 T 1) -10 + 10 

,j-<fil.· fríbla 

\ vníbí-.i i<löpontok eltere"e a kuzéptül hliunpok :-zerint. 

1; , 
J lltír r il1' .\11rili.., :M1\ju~ J u niu ::~ 

- - - 1 
l il o·s + io·7 - 1~ ·0 -1::!'5 - 'i"O 

i s ;~ -'-1 0·2 + :J ·~1 + 7't) + 9"i + 11 ·0 

; .l +1 s·u +1 ;·;, + .- ' 3·~, + li'O I -,-

i4 - ,5'6 \.1'·1 + l '7 '1• t1 -lO'U 

1"' i ;, -14'~ ·o J 1 -,- 3·3 + 111'0 



:J~i 

r;-clik MUn. 

A hümér~ék é~ a vir íbí-.i hlöpo11lok hnvi köwpeiuek <>lt éré:-1' ai öt évi kol<'ptöl. 

l
:----------·--------------------------1111111111111-----------------------------------------~ 

FC'hrullritl'„ :ll:lrdn... r \l'rili" 1Ut1j11" .Juniu" .Juliu-. 
El 

1 1 ti ,, TI " 1 tJ 11 " 1 tJ " „~ ,, tJ „ 1 P 

+i·11 1 - o·a -1·11 

1:, 

1 71 
1 -o , _ 
1„ 13 
1 íl 
i s;r, 
1 iG 
I ~ íi 

K iii:i'J 

'"') - -_, 

+1n 
1 ·~ -

-~'f1 
ll'2 

+.1·1 

,Jan. F1·hr. 

1 · ;, - :!'!) 
- ,,.-

i'I I -- :J'~ 
0·2 1 ·o 

- 10'5 - 4'-1 
:l"fl -~·;, 

·C) ... -n·:-i 
1'•1 0·5 

4 ':? -~·7 

-10'7 -2·1 - 12·0 -2'7 
+1·5 + 0·2 +a- l 
+;t·G + l '6 - 0·9 
-1'5 - 5'6 +1·;, 
- r,·1 -1 l'!l -1·7 

+ 3·9+4·1 + 
+i 7·5 1'[1 + 

0"! -2·1 + 
- ..,·o +1·7 

111. Sag3 -Sz<'beu. 

1-su tahla. 

í"<l - l 'O 
·7 -1·0 

1 7 -1·0 
t 8 -a-5 

Hüm1:r:-1~ld \'ulcí1li közepek h1)uapok zeri 11t. 

:\11\n·. . \pril. )l:ij • Jun. ,Jul. 

3·s ~ ·o l O'i 1 li".., lfl 'G 
5·9 1 l - 1 í'!l 1 [1'9 1 s·o ' 
i !» 111''.? t •) •-

- I 16'·1 lfl'í 
-o · ~· ] 11'! 10'1 1 'G ~11·9 

- t·!) 7·1 14'0 ~O'li 19'1 
7'6 rn·~ 13"1 1 . · 1 19·11 
:1 ·n a 13'0 1. ·a 19"3 

S'G fl "fl 13"1 1 ,. Hl"! 

-12·;, -o·r, - 1·!l + !1'7 -o· t- 11 ·n + :1·5-!- O'G + G'O 
3 '6+~·1 -10·0 + 3·3 - 1 '3 +10·11 

.\ ug. Sze11t. 

i --·1; 13" 
1 ~·~; 16·;, 
2Ll't} 14 '~ 

Hl"(I rn·~ 
1 ;· 11·1 
1 ". " t-t· ... 
20'{) 11·1 

Hl'l 1-11) 

1 

• 
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\ 1tih e ll) llCYC 

Tu ... 11ago Fnrlnrn L. 
Cory lu" .\ vellnn.1 L. . 
~tellnria metl in \"' ill. . 
:\ nemone Pnl -nti lln L. 
Primula \'cris nnf. 
Violn or\1 rata L. 
Gagen lu ten ~t l1ult. 
A.\onis \ '('1 nalis L. 
Cap ella Bur-a pa tori )fönch. 
Enphorl1in e 'ypari::i ith L. 
Tnrnxncmu ofli cinnlc \\"igg. 
Ero1lmm <'i1 ntnrium L'IIcrit. 

.l1>rili ... i ntn (•n:rck: 

OrolJtb ve1 uu::1 L. 
:.\Iu ... cnri liotryoide„ IH '. 
A.cer P--cndnplntnnus L. 
Gl er homa hc(\t1 raceu L. 
Eupho1 hin nmygtlnh,i<le-. L. 
l'cr:sit.:a \0 nlg11ri:; ~lill. 

Prunus ,.,pino~n L . 
Frnxinus r>X1 cl ... iClr lJ. 
Hibe ... ml rn m L. . 
Prnnn,:; Ohmnaccera ns .Tncq. 
PynH couunnni.. L. 
Frngar in \'c ... 1·a L . . 
l')TU:) )lnln~ L. 
Chelidoninm ma.ju ... L. 
A.lliru:ia offüinuli .... \n«lrz. 
. \ ccr lUm pe::,lrc L. 
, . eronit:t Chn111ai:d 1-y,; L. 
, yriuga vnlgnri -; L. • 
'l'rifolium prntcn~o L. 

Jl~~ju"'i nú\ (•u)·ek: 

. \ e ... cnlus H11>pocn-s lnnum L. 
E\·onymus curopau\h J,. 

1 C1·atuegtt:-. Oxyncan llrn L. 
:'nl\'ia prateu ... j;; L. 
Berberi · vnlgnri , L. . 
Anthe111i ancn,i:. L. 
Thymu ... :-5erpyllum L. 
Dit tamnfö albtt::. L. 
~Ielittb ~leli-.sophyllnm L. 
l; eranium .::angu incnn1 L. 
l'olt'nlilla nn~criuu L. 
.Ari~ lolorhin Clemaliti, J,. 

l"il 

:2. 2 l 

:2 .2G 

:2. 2G 
!L S 

:un 
3.1!1 

3.7 
!j. 211 

' LG 

3.20 
:J.12 

3.HI 

-! .1 !J 

4.12 

•!.12 

·1.!I 
4,20 

·Ll!J 

! .10 

-1.23 

l. lG 

L2o 
-1. .1 !l 

4 .20 

l.:20 

t.21 

4 .23 

4.2'3 

! .'.!0 

f>.2 
;) . 1 

4-.ao 
;l.13 

5.Hi 

5.t 
[1. l!l 

.J.13 
;l.l{l 

5 .2:> 
5 .l!I 
,) .11 

:; . 15 

1.) . 2 

:1-rlik híU11. 

\ 1ril:í"i idöpo11tok. 

!1. r; 
:l .10 

:J. li 
H.HI 

!l. l 3 

!l .17 

3.21 

:l .17 

:l .21 

3.:27 

1.1 
B.Sl 

!.n 
4.10 

·1.7 
·Lt 
·1.11 

1.17 

·L3 
L; 
l. í 

.( • 1!l 

-! . l!J 
l.14 

·I . 11 

·LH1 

·Ll8 

L.!l 

·l .22 

4 .'.?i 

4 .22 

L3o 
4.211 

.J.3 
:) . 7 

5 .2 
:; .3 

r'.G 
.; . r; 

i> . 11 

;; .3 

tn 

2.ri 
2 .11 

n.2 
~l .8 

3„J 
a.; 
3.17 

3.12 
$.17 

3. l!J 

3.:20 

;J. ~ 

~~ .·20 
!1.:!0 

4.t) 

·Lrí 
4.r; 
3.28 

!. ti 
·1.G 
·1.7 
·LS 
4 .l l 
1. 7 

•1.7 

1.1 1 

4.1:; 

1. :.!:1 
•! .ln 
!.16 

·.L:!7 

4 . 211 

l.21i 

·1. 2fi 

ii .17 

5 .lG 

5.1 
.; .20 

•! . '.!G 

5 .20 

l!-IH 

3.•w 
3.81 

·.l:. 8 

1.1 
4.12 

4.!l 
·1.9 
.J..11 
!.lG 

4 . 12 

4.13 

4 .23 

4.12 

4.1 l 

!.20 

4 . 17 

!.Hí 

-1 .22 

·! .20 
4 • .!3 

!.21 

1.22 
4.2:; 

-1:.27 
."l. l 
Lso 

.J. .2 l 
4.26 

5.i 
.) „i 

5. 
~l.1-1 

5.11 
:1.15 

;, • lG 

;j. 29 

;) .17 

.j,23 

6.s 
ii .s 
;,,20 

f> .2~ 

1 ;:; 

3.30 
4.f 

4.1 

4.11 
4. 1 
4.10 
4.i 
4.15 

±.15 

4:.23 

4.2G 

4.1~ 

4.2'.l 
4-. 2:; 
.5 .1 

5.4 
[1.s 

;; .5 

.'Uí 

5.5 
iLS 
;, .!l 

5 .1 
5.10 

5 . 13 

Ó.! 
,=;, 
5 .l!l 
5 ,l(j 
5 . 16 

5.19 

5.23 

:; . 21 

fi .lG 

5.26 
5 .2:; 
5 .23 

5 .21 

5 .2G 

5.:!3 

5 .23 

l 7H 

:2 • .!0 

2 .29 

!l .12 

3.3 
:1.1:; 
3.23 

l3 .l!l 
3 . 16 

:1.21; 

!3 .Hl 

3.2:; 

3.27 
:1 30 

3.30 
·!.lí 
3.27 
l.i 
·1.:l 
1.2 

4 .11 

-! . :-; 
·! .7 
4:.~ 

4 . 10 

-L~ 

·i .1 2 

4.li 

·Ll 
4 .:23 

4.21 

4.22 
.J .21 
4.2; 
5.1 
4 .2:; 
4 .23 

4 .~7 

4.2 

4.29 

4 .20 

4 .2S 

)'°)i'i 

2. 22 
4) „-
.... .. ... J 

3.20 

~l . 1 u 
:J .21 

.1.21 

a.22 
:~.2r, 

:1 .2.; 
:L21 

:L!i 
4 .10 

·Lti 

3.23 

.t.9 
l.S 
l. :1 
·Li 
4.11 
4 .11 
1.1 l 

·1.11 
·!.22 

•l .22 
J .s 
L2· 
L2G 

4 .30 

4.29 

5.7 
5.10 

5 . 11 

5 .10 

5 .13 
5.21 

5 . tG 
5.18 

Ü.ti 

5. :ll 

h.iizt•p 

3.,i J-2; 

~;. J :.!O 

3.13 1 20 

~LI S l_ts 

:; . '21 !:20 

:l .2:.! 1 1 li 

:1. 24 1 17 

!1.2:;:l:1j 

3.·n-1 20 
!L'.!(l l-13 
:1_30 1- ir. 
: ~ .31 1 26 

4.;iJ_20 

1.~J:20 
4.11 1_13 

l.11 1 lll 
1. t .l 1 l!f 

t.11 b.~o 
l.11 1 IG 
l.1;; l: rn 
1 . t"> '-1 í 
·l. l i - '- lti 
l .1;_l: 1r, 

L1qJ:12 

1.20 1 lll 

1.22 1 13 
L '.?3 1_13 

k.!t-' -
4:.2:; 1 13 

4. 2'.l l- 13 

Lsu 1 15 

.-„1 ! 11 

5.tl l - 1r; 

;,,7J. lG 
;1 . ~ 1 11 

;) .10-1:1& 

5.13J_l7 

;1.13 1 12 

f>.1;;l:1 1 

.J.15 1 IS 

5.ttJ l : li 

5 . 11-': 23 

.;,19-'- 16 
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[_ ~,72 
T T - -, 

\ nön•ur nerc> 11\71 ' 1 7:l hil 
1 

1"7:) 
1 

1 rn l 7i Közop 

Rubus itluens L. l) .., 
·~ 

:„8 5.19 6 •> 
·~ 

5.2!) 5.3 5.lG 5.2U l_lú 

Vihnmum Opulus L. 5.28 5.i 5 . }!) ' G.1 5.21 4.2~ 5.20 5.20 1 18 

Dicmtl111s nrthu,innorum L . 6.11 5.12 5.23 :•.23 5 .31 4.2!l 5.27 5.21 l-23 

P.1paver Hhoeas L. :J. 27 n.1s 5.2!) 5.30 () .1 5.7 5.22 5.21 !.:i !! 
'J'nnn< ~h11n Leucanthemmu :'chnltz. 5.30 5.12 5.HI G.7 5.30 5.6 5.21 5.22 LtG 

< 'lcmnli'> recta L. li.5 :Ll5 5.23 G .a r: - 5.31 5.21.1.14 ,,., 
Lnthyrns Ilnller:.teini Bnnmg. 6.21 5 .13 5.15 5.2!! [> .31 4.30 ;j .2G 5 .21 1.2s 

Potentilln argenten L. [1.28 :l.10 5.tG 6.10 r1 . 2!l 5.27 5.25 ' rn 
('ornu .nuguinea L. G .3 ;) .13 5.2J 6 - fi.ti 5.1 5.30 5.2G l-19 ·' 
Ynlerinnn officinnli- L. 5.30 5.1:> 5.22 6.!l 6 .S 5.12 5.2i 5.2G l- 11 

Hobi nin P~euclncacia L. 6 - ;; .21 6.G 6.1 4.30 5 .31 !) • 27 1 Hl ·' 
• nmhucus nigra L G.1 5.17 5.:í 6.11 6.n 5 . 2-1 5 .27 1 18 

ylhus banalicus Gri::eb. fl .30 5 .:21 5.19 6. 6.18 5 . 7 6.2 5 .2s L21 

t 'en t a urea Cyauu:'.; L. 5.30 5 .l!l 6_.17 G.12 G.7 5 .11 5.27 5.31 1 18 

Echium n1lgnre L. 6.11 5.1!1 5.ao G.G 6.3 5.23 G .1 5.31-':11 

.Juniu ... i nch·(•JlJ'Ck : 

I lel phiuium 'on oli<la L. 6.21 5.20 5.25 G.10 G.12 5.7 6.4 6.1 1 22 

l1igustrum \'ulgnrl' L li.lG 5.20 5 .31 6 .1 ... li.11 5.7 5.Sl 6.2-' -21 

'l'nnncetum corymhosum Scl.ultz. G.5 5.21 5.31 G.12 6.11 !'1.23 G.s 6.:rh1 

.\l'hillea j!illefolirun L. 6.14 5.21 (). !! G.12 G.13 5.13 G.8 6.1 1 lG 

l 1inum fia vum L. G.2:; 5 .2t 5 ) 6 .13 6.11 5.16 G.12 6 .5- l:20 

:--ilen~ infla~n Sm. 6.rn 5.21) 6.:1 6.li G.12 5.2r. 6 -.a 6.7 1 -ll 

· al via sih·e::.fri L. l1 .2i 5.31 6.15 G .11 G.4 t) .3 6 .10-'-=1 a 
Hypericum iicrforatmn L. l) • .!4 6.2 6.li 6.23 Ö.IG 5.2!l G.12 6.11 l ·rn 

.Autllemi,;; tinctoria L 6 I)•) 6 .1 6 .l!l G.21 6.tfi tl.5 6.11 G.11 ·:1-t 1 

Yifü Yinifora L. í.t 5.25 6.t~ 6.20 G.tG 5.29 6.21 G.H l: ts 

Cyti::ous nigricnn:> L. G.ao 5.26 ti .11 G.20 6.21 G.1 6.21 6.15+17 
1 -;\[ olilotu,; ofticinali::. Desr. 6.25 6.i 6.17 G.2s G.25 G .10 6.27 G.1s 1 rn 

'L'ilia grnndifolia Ehrb. í .1 6 •) 6.21 6.2G 6.22 6 12 G.rn 6 .rn_l -1.1 ·-
~am lmi.;u::. Et.ulus L. 7 .!l G.8 6.2!! 7 .12 G.!!8 6.G 6.23 G.2:;J.:1s 

.fulio~i uö,·<·u]·ek: 

Lin!lrin geni-tifolia ~Iill. 7 .27 7 .lG 7.2-1 6.2G 6.30 6.11 6.21 7 ,5_1_23 

S1.epten1beri uo\'(•ny~~ : 

Colchicum nu tumnnle L. 9 . 12 8 .29 9.s 9.í .2!! .2G .30 9 .2-'-

42 
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.J-dik tábla. 

A vfrítási időpontok eltérés(> a ktizéptöl. 

.\ llÍh ('IQ 11en 1 il lSi!? l'°\i:l 1 a 1 7:) 1-..;u l 'S 77 

:ll~\t·(•iu ... i Uth (•U)'Cli: 

Tu„,iJngo PnrforP. L. + +2~ -25 -~ü +12 + 10 1 
oryhh A vcllann L +10 Cl +•)" -~3 -!!7 -t . -t- 11 „ _.., 

• tellarin medin Vili. +1:, 4 +u -2G t 1 ·: i 
.Aneruone Pnl nt1lln L. +10 + +io - 1 i - 1 i t- (} l 
Primula v<'ris nut. + 2 + +i -:?2 -:! l + 1 1 0 
Viola odornt~t L. + !1 + .. +15 - 1 -- 1:i t „ + 1 

Ga!!ea luten Sclmlt. + 11 +- 3 + i - 16 17 1- l 
A11oui" \'t•rna lis L. + 5 -1- 8 + 1:3 - l'i - 1 :i + fi 1 0 
Cnp::clln Bur·a pastoris ~Ionl h. +19 ·+- 1 + _,)„ 

2 l + n + .. .. 
J ~uphorbia <~nmrii::sin L. + !l + •) + 10 - 14 - 17 + a + n 
'I'arnxncum offil'iualc Wigg. +1. 2 +io - 14- -2 ! + 11 + 4 
I:rorliwn cicntnl'Íum l'lierit. +12 0 +9- -23 -2G + .„ + 10 „ I ,, 

A1n·i1i„i n4>l í-n:re1': : 

< 1robus Yernu L . - 14 + 1) + t6 - - 1a -t !l +!1 I 

Mu cnri liotryoide,., D< '. :-l 1 t2~ !) -20 t- 10 - 1 
Acer 1-':,;eudoplntnnu L. 1 + 4: " !l - 14 -1- l '.! + •• 
1C:.Jeehoma hecloracon f.. + Cl 1 + 6 G -20 ~ 11 +t!1 
Guphorbin a111yg1laloidc L. 7 + <) + :) -22 t 1 i + l 
l'er.sica \•ulg1u i „ l\I ill. ;, 3 + 11 2·1 t ... 1- G , 
l'nmu1.: ~pino.a L. + ·l + 11 ~ -~ l 1 1 1 + 5 
I'rnxinu cxcel~ior J,, 8 + + 9 ;, -20 -1-1 a + 
Hibc„ ruhru111 [,, 1 + to + 9 <J - 20 -1 1 + 4 
Pru1111-- Chnrnnet crn u .Tncq. n + 1 +10 7 - 21 t !) + 6 
1 '.r ru connu 1111 i, L. 'l + l +n 1 - ::!2 t 10 + a 
l'i11garia vcscn L. 2 + 4 + 4 - - rn +in + 1 ( 

P.n ns llnJu, L 0 + 9 +1~~ 7 -20 + 10 2 
C. 'Jwlidoni um moj us J ,, + 1 +3 +F• -12 -21 +l·i 1 () 

Allinrin otfieina)i„ ~\ndl7.. !: íl + ,) + !l 7 - ] J t-1 ~, 
.A(;el' cnmJ>e.:ilre !.J. 4 + !'! J_ 0 --1 1 + t:! •J 
~-e1·011 ii.a t''lrn mncd ry L. t- !) + 4 + ') 1 - 1 + 1 
r• m~n vuh.rnri L. . 3 + I , 10 8 -16 t-11 l 

1 rifol ium prntcnli•' L. 1 + a +14 5 -113 + i + 1 

lU~\ju ... i nö, énJ eli : 

Ae.-.culu-. Ili11pocn tnnnm I,. + -1- fi + ·1 7 - JS +10 
Evonymn" cnropaeu ... L . 7 + !l + 1n - 17 + 14 1 
Uratnegu~ Oxynumthn L. ~1 + - -t-11 -17 +1c - 8 I I 

:-'nlrin pratr.n„i L. D +13 6 - 6 +12 2 
Berher i-. \ulgnris L. 9 + 7 +14 G -Ifi +~ 
Anthemi-. nrnmsi L. 1- 0 + G 1 - - 16 -1!! +1 0 1 i> 

'11lymu ... ~erpsllum h G +11 - 4 - 4 - 10 +u; () 

flir tamnu' albu L. - 10 + i2 - l - s - G + t 6 
Melitti:::- )Jelis-ophyllum L. - 4 + 9 +t 1 -19 -1 l + 11 1 
Gcrnnium -anguineum L. + 2 +10 -4 - 1 - I +1 i 2 
Potentilln nn•erinn L. + 2 + G +21 - 3 - G +''- -20 _, 
Ari tolocbin "'le111ntiti L. - 14 +rn - 1 -10 +21 - 12 



:~;3 1 

.\ nfrH"nr m'H' 1 il hi2 1 rn 1 7t l"i1.) 
'" i(i 

1Si1 

Huhn" i1laen' L. -131 +12 +- 1 -13 - 9 r 17 -+ 4 

Yiln111n1111 Opulns L. -8 + ia -t 1 - 15 - 1 122 1 0 
l 1inuthns CnrUrnsionornm L -24 + 9 •) - 2 - 10 -t-22 G .... 

Papaver Hhoo:1' L. - 6 + 
.., 8 - !) - 12 +14 1 ... 

' l'anacetnm Leuca11tl1e111mn :-idiultz. + io + •l - 15 +lli 2 

f'lcmat 1 rec.tn L. -12 + ~' + 1 - 10 +1 1 7 
Lnthwu-, Hallcr:-;teini Bamug. -:n + 11 + ~l - - + 24 ') - . 1 1 ... 
Potentilln nr!!entea L . 3 +15 + !) - 16 - 4 2 

e 'ornn' nn!.!uinea L. + 13 + 3 -12 - 14 '> - ·1 -) 

V nleriana officin afü L. 4 +11 + -1 - 1•! _._14 1 

Huhiuin P:-cllllncacia L -11 + 3 - 9 ' •) .- ·1 , ... , 
~nmbncu:, nigra I,. 8 + 10 t-·>·) - 15 T a - ...... 
nyt i" n!s banatirus G1 heh. - 2 + 1 +9 11 -21 1 •) 1 „ , ... .1 

Ccntatu·ea c,,·onu~ L. + 1 + 12 -17 12 í + 20 + ·1 

l·~l· hium n1lgare L. - 11 + 12 + 1 6 - 3 +~ l 

.Juniu.,.i nö\ (•nyeh. : 

ll ol phinimu Con,ofüla L. - 20 + 12 -l 'i - !l - 11 + :25 a 
Li~n:-it1·nw \'Ul~nre L. -14 + i 3 -t () - 16 - 12 +~1; + 

.) ... ... 
' l'amuelnm lOrnuh ' nm ~clmltz. - l + is -+ 3 !) b 1 t) 1 .. 
.\t•hille.L )lillcfolmm L. ~10 + 14 - 5 - 8 H + ')') 4 ... „ 
},inum tin\' im L ~o + i:? + 6 +21) ' 
""1 lcno rnflnt f-1.1 - 9 +i2 2 - 10 5 +1~ 1- 2 

~nh·ia :,i}ve,h .... L. - 17 + lu 5 - 1 + 6 + í 

II)11cricu111 perforatnm L. - 13 1 9 t) - 12 ;) +rn l T 
Antbumi:, tini toria. L. - 8 + 1n 5 - 10 1 + tl 1:: () 

Yi tb vinifera J ,. - 17 +20 ·I - - 6 ~ + 16 -1 

'yti,u,, nigricans L. - 15 + 20 + 4 - 5 9 + 8 ti 

~folilolu :> officinali::. De~l'. - 7 + 11 + 1 - 10 7 +s 9 

Tilia g ranclifolia Ehrh. - 12 +11 2 - 7 3 + 7 1 0 

;)a111liucus Ebulu::. L. -14 + 11 ·1 - 17 3 + 1n + 2 

.Julilt-.i UÖ\ t'U)'(•I, : 

Linnrin geni,tifolin ~Iill. 22 - 11 - 19 + 9 + 5 +~4 +u 
S1.c1>t c1ubc1·i Ut.\'(•n) (•), : 

oh hicnm nutumnale L. -10 + 5 - 1 - 5 + 4 +- 7 +3 

5-dik tcí.blu. 

A "irítúsi itlöpoutok eltéré e a középtől hónnpok szerint 

1-: :'.\I úrl'i 11'- .\J>I'iJi J(t\ju .Juuim. 
1 

.1 nliu~ "''t'ttt. 

1 ';"l + 10·1 2·2 7·s - 12'7 r - 220 - 111·0 -
1 12 + 2· 1 -1 3'6 + 10·0 + iw - 11·0 + 5'0 
l' - .• + 14'7 + 4·5 + 4·1 0'6 - l !l'O l '0 

1 •) 

l .,, 14 1 'tl 6'0 - !I' - 9'1 + n·o .í'O 

1~15 :! ·o - 17'7 9·5 [>'3 1 s·u + •J.'O ·- - -r-
1 16 + "'·1 + 9·5 +13·1 +u·1 + 24'0 + 7·0 

1 77 + 2'tl + 4·4 2'8 2·1 + u ·o 1 
30 - - -r 

12" 
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fi-dik tríhl (/. 

A hömérsék és a virítási ülöpontok havi klizepeiuek e}fa:rése a hét én középtöl. 

--
t, J nu. Ff'bt·. 1 ~lán• . ..\1iril. lCuj. .Jun. Jul. .\u~. 

lf ft tt ~ " --- - 1' --" p tl ~ " ft 1( ~ (t 

1 íl -2·; - +0·2- +0·2 +10·; -1·ri - 2·2 -2·4 - ;· -1·0 -12·; +0·2 -22·0 -o·;; - -0·2 -10·0 

l~i2 -o·5- +o·;;- +23 + 2·1 +1· + 3·13 +4·, +10·0 -1·9 +rn· -1·4 -11·0 -o· - +2·5 + ;;·o 

1S73 
1 

-·1 o - -3·i - +s·[• +11„; +o·a + 4·5 -o· 1 + .1·1 -1 ·4 - o·G +o·a -10·0 +1 ·r. - +o·s - i ·o 

bí4 

18i;) 

18iG 

+1:;·3- +t·; - -·t·s - H) +o·5 - u·o +a·v - 9'" +o·s:- 9·1 +1·;; + 9·0 -0·1 - +2·2 - :;·o 

-0·3 - +s·8-• -s·s - 2·0 -2· -17"7 -ll-!>1- % +n, - s·a
1 
-o·a + .>-o -1·:i- -2!• + 4·0 

+·t·o - -2·2 - +1·0 + s·1 +a·.1 + !1·5 ±o o +13·1 +0·3 +11·; -0·4 +2-1·0 -0·3 - +u·-. + ; ·o 

18i7 -2· - -22 _. ±o·u + 2·p -1·t1 + t·1 -0·1 - 2· +o·;, - 2·1 -0·1 +11·0 +i·~) - -2·!11 + ri·o 
1 1 1 

~' 
1 1 74 

1875 

1876 

1877 

Kozl:p 

,--
l: \ 

-- --

187-! 

1875 

1876 

1877 

• Jnu. 

2'6 

1 

-6'8 

I· - 1·n 

IV. (,io4itt•if. 

1-só t,íbl<t. 

Ilömér.:-éki valódi közeprk hóuapok :-zerint. 

Fehr • 

-2·1 

- 0'3 

o·s 

- 2·1 

0·2 111·2 

-3'3 

to·s 
1·7 • .:o 

o· ..,·9 

2-dil.· tábla. 

:)foj . [ .Jun. 

!"1'9 17'9 

11· 1 '6 

1 o·o 16'7 

11·0 17'3 

11'6 17'6 

Jnl. 

~0 ·7 

1 ·s 
17'6 

1 ·<) 

A hömérsék havi közepeinek eltér(. ·e a uégy1h·i középtöl. 

i[ ,Jau. Febr. 3Iárc. .\Jll'il. M1\j. l J un. l Jul. 

lf I 1 
.J:o·o -0'6 +1·3 - 1·7 +0·3 + 1'9 

-o· +·13 - 4'1 - 2·0 +3·~ + i ·o 1 -1-0·0 

+s·7 1 
1 

+3··.t- -1'8 + t'!l -1"6 -o·g -1·~ 

-1·5 -2'6 +o·g - 0·9 .1.:0·0 -o·s - 0'6 

\u~. 

1 . ti 11·9 

17 '9 

~o·s 12·4 

13'2 

l .ing. SzC'pt. 

- 1·3 +i·1 I 
+0·1 - 1'3 

0'6 +0·4 

+i· ' 
-o·s 

1 



1 

Cory]u A vellnnn L. . 

At~riU"'i oö' (·111 ck : 

(JOl'DU UlllS L. 
Yfoln odorata L. 
Prunu!'! pino a L. 
l'yru communis L. 

l'yru Mnlus !J. 
Ae1iculu 11 ippocnst.nnum L. 

Junit1"li nü\éDJ'Clt.: 

• 'n1nlmc u uigra L. 
Ho n cnninn 1„. 
• e nlc ccreale L. 
H-0 n centilolin J,, 

Julht"'i nih(·n3·4.'k: 

Lilium cnndiclum L. 
i'..cn Mny. L. 

Szeptc1nlwri uéh (•nyck : 

Coh hicnm nuLumnnlo L. 

333 

S-clik tciUa. 

' irímsi idópontok. 

4.10 

4.G 
1.8 
4.22 
4.2S 

4.2!1 
6.2 

6. 
6.ll 
G. 20 
(l.lS 

6.80 
i .lG 

9.9 

4-dil: tnófo. 

4.20 

1.1!1 
LI5 

b.I 
5.S 

G.,i 
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A uih t'11y ni'\ I' 1"-il l~i.) hiti l~il 

.Jnuiu„i uö' (•113 <'k : 

~amhucu;; nigra 1.... G •) 
.J + G 1 0 

Ro-.a cnnina L. + •) :! + 1 
Sccalc cerea le J,. " 1 0 1 + 7 

1 
-

Ro,.,a centifolin L. 11 • 1 1) 4 + 3 

.luliu„i nt)\ én3·ek : 

L 1 um candidnm L. 1 1 - () 1- 0 T 
Zea :Jlny- L. + l + ,l -1~ + 5 

Sz('J>femhcl'i HÜ\'éll) el~ : 

Cokhil um auhunnale L. + 6 + 5 -10 

5-clil;. ltíblo. 

A Yirítási idi>pontok eltéré-.e a kUzéptöl hónapok -.zerint. 
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fi-di/; f1íbla. 

A hfüuér,t!k ,~ ... a virítási iclöpontok havi ktiZL•peiuek eltérése a uégyé"'i küzéptöl. 
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Ill. 

A phytophacnolo~iai rnrgfigyl'lésck még egyéb kiiléi11hiizii és énl<'kcs hiologiai jelenségek ism<'
rl'IPrC vezetnek lgy Prulíli Drnclc 0. 1

). hogy Lignstrnm 'ulgnrc L. Bréma mellett téli ziUtl v-olnn; ez 
annyilmn nevezetes jelen. ég. miuthogy eclllig l'suk az adriai le11~Pr partj:irúl volt i men~tes. nfagam is 
1 í6-lum C'her.-o <:zigetcu fal:lltam fén~cs liürnemü leveleit. és Frc,11 2

) említi, hogy a cserje a b·li z<>ld 
fák imíd,i:íra. c<:ak az líj lom 11 1Uf•g,ielt•111~sc> kor hullatja régi lf'velc·i 1. JLtnni ne két "' i megfigye]é;-;,•k szerint 
B.~c·s mellett u uagyle,·elü h:ir:- 9 11ap1H1l elöhh viríta11a miut n ki~lc\'elii: é1! prllig azt találom. hogy 
Löc. e· nwllett 11 én megfigy<•lésck szerint ezPn külö11hsl-g c!'lak () napot .• \na-\ araljáu pedig 12 évi 

,~. idPI t 
1
k után 111 na11ot lt„,z. Ez uf<íhlii :íllo1mbon a lefolyt ,:vekhru "gy m:í.-ik nevezetes jelensé~ is 

fü!.rt'lteti>li rul'g. ~g~:rnis 1 ''i·l óta olt a Colchicnm antnmnale L. t~YPnkiut két;-;zer virít. u. m. 1 i ·1-iki 
aprili 1 ~1-ikén é: . zl'ptt>mlwr 1 !l~ikéu: 1 7:l-heu aprilis :!r>-(.u 1!" szept. 10-ikén: 1 .... 76-hau m:írcius 
-G-ik:ín és -..zeptemlier 2~-ikrn: "'~~1'<' 1\.!i7-heu aprilis ~í-ikt~ll és szr>pt. 11-ikéu. Iloftiuan11 

8
) ell1mhcm 

l'llllíti. hogy l~iesseu mellt>ft ezc11 jelenség 24 év alatt csak 11cgyszer fordult el(L A viríbisi i1lii lw:í1-
l;í;-;:Íra voHnlkozólag még ngyauazon egy fn.i <>zíubcli vnriebísaira lll;He is lehet különhsLget tal:ílni. 
1 7:!-hmt Huclape:;trn n v:írhcgyP11 clélkt'leti e:q10 ·itio mellett. H fohl-rszíuü ~ y1inga vulgnri L. aprilis 
1 -k1í11: a lih1.:ú11ü pedig két nappnl kél'lölibe11 nyitotta v-ir:ígjait: hnso11lúkt'Jl n fP.hérszíui\ Nerinm Oh•a11-
tlP1· az C'llllÍtPtt e:xpositio melh•tt. ,~ .... a kiintk"zliv-el t>g~· és ngy:rnazon ;íllúlu•lwu jnnin~ 1 ~-ikau. a közön-

:-r~gp<i vörü' pedig ti nappal k1:!'öhlH'11. •1 

JY. 

hmcrPh•i:: tény tn\'1ihliá az i<:, hogy a f(; lel rajzi ft·b·és ll>uyrttrl's hefoly:ís al hír a növények ve~c
tati,· fnuefüiira. Így kimutaltnm. horry n h·nger mellett és két :-:zéh•s::.~gi fokkal dc1ehbre feln·ö Fiume 
mellett a fain mii niivéuyck jm1rnirin!'l1:rn 5~1. fl'hrucíriu han l J ·i), é · m;íjnsh:m 12 uappal: a füncmiick 

l l'llig áltnl:ílian ~;l nappnl elöhh ,'irit:mak, miut Buclapt!St tlumíutúli részl-11. ~) 
Ezen kechezmt=u •. nwl ylwu a \'egetatio a tengt•r par~i<í n részesii l. ismét ellenslllyoztalik a tenger 

fliliitt \'lll<Í fekvés ,íltal. Így < i ospi<~ou. mely majdnem egy egész !:'1.e1P!'lségi fokkal fekszik délebbre, miut 
Fiu111c. dP :'i l4 méterrrl 111agnsahhnn mint ez. és iU méterrel mnga:nhban mint Buclapt>st. sokkal későlJ
lwn ,·irítunak a fauemii nifréuyt>k. mint. az ntóhb említett hrly r>n . .A küliiuhi;ég teszen márciusbnn 11, 
ap1·;lislmu 7. májusban :!fi. *) j1111iu:-lrnn Hl é' jnliu. hau ~I uapol: teli:ít küz1~p ·z;irumal kifejez,·e 1·1 U:tp. 

Jt 111i'lllt.Ji kiizd1•lme11 me~y otf lwr1•sztlil a vegetatio ! Az rilclig <':-:nk •J t~Yeu át tett följegyzr:-:ekbül csak 
az 1877-iki ,:yt;t akarom itt fölhozni. ·~at1er .\utal tanár ltr a kiin•tkczöt írja: ti) 

_Az lu i" :--iki tél ~zokatlau r>nyhe ,•olt. A föld c-.nk idönkL~llt \Olt l16rnl borítva: maraclarnhí téli 

h1i hirinyzott . .Jauuáriu-. P} í) fcléhr.11 a hiínll~r:-ék cg-yetleu egyszer sem sillyetlt 0 ° alá t·~ ~Yakran emel
kedett+ 10° !ölé: l'Sak j:rnuárins 1..„-ika ut:iu sz<íllt alább. és e hciuup 29-ikéu tett - 11· >-ot. FPbnuí
riu:-.lmn i~ m<'1Pg id1~ járt: e h1í 1·1-ikén azé zlC'lÜ már Bellis perennis L.-t. lli-ilnin Crocns veruus \\"ulf-t 

1) I>rn<lc· O. 1. e. p. 7fl2. ,\ mit a lisl.l1•lt "ZlH·:1.ö .\lnns glutinosn-ra Yonatko:1.6la~ közöl, ugynnis. hogy c:1. lw
gy••s vidéken ,\ lomlifojl1id1•!l nt:íu virítnnn, :li'. oly jclen!'~g. mely m:ír l~!l 1-hr.n Cohn F . :lltal n s7.ilt!zini phylopline
nolngiui megfif!YPlésrk ufaín i'ill1t t t!ott. (\'. lt Beri(•bt. ií licr die Enlwickrlnng dPt \ t'gelation in ">cblc.>sicn wiihrcnd 

dcs .Tnhrs 1 51. .Tnhr. Ber. tl. 'chles. Ges. f. v.ür.rl. Knltur. Kiil. lenyom. p. 10.) 
~) Pokorny A. Űher PHnnzc·nphneuologi„. Wi1'n. l~li4. p. i :1. 

8J Hoffmann H„ l'hacnologisrhr Bcobacl1tungen in C:iessen . .\'.\r. ih•ri1 ht d . OLerhr<:s. Ges. fiir N:1tur- nnd 

llrilktmd1• in Gie„„eu, l ít'i. (Y. ö. Ju~t. Bot .Tnhrsl•. I\'. p. t.i82.) 
4 ) „ tnuh l\I.. Az 1..,72-iki éylH•n .;\lngyuro~zágon tett pbncn. {1-:zl. ii "7.t•állítá a. ,\ m. k. met. t!::; fóldd. kö:1.p. 

inL é' k l l köt. 
) ~t·1ub 1\1., ,\ \'l'gcta1io kifojlutll-sc Fiume környékén. A tud. n kuli. rnath. és termttud. közl. XIV. kőt. 1. :-z. 
) Lrnh ;\l., „.\?. l 77 -iki e\ LP11 :\la~yaror„ziígon t.•tt phnen. 1~s:r.lelctck összu.íllítlísa. A m. k. met. és fölcld. 

közp. iuttfaet éYkönyve. VIL köt. 
•) C'nk a vadgC"7.h'll)'C Ulltll ! 



találta Y"irításban, és ugyaun1. nap sz.!lliugóztn.k az eli:iö méhek i~; 2ö- ikán n r itott Ga1:111tlms nirnlis L. : 

Cornns mus L. is késdilö<lüf.t m:ír ana; egyes fák félig kiuyit.ott riig_reket is mulattak ; midőn rc;gtün 
fehrucírins ~i-ikéu hatalmas \'áltozas állott be. Az nn.p :J!JO mm. ho e ·ett, és következő nap reggelt;n 

- 19·!) 
0 

hideg volt. A tava.·1,11ak m.ir megjt>lent hinlelüi mincl megfagytak. ~Iárcius kö1,epéig t:utolt a 
még fokozódó hitlcg: e ho 1 -1k;ín azonban elt ünl a ho a lapúlyról. es a V"egefatio üjh61 ebrcdt föl. :Mar
ctuq :25-ikétöl :30-ikáig zölcliiltck meg a rétek: aprilis el ·ö felében egynehány lombfa is : apnlis ..t -iken 
megérkeztek a fecskék, e~ '-ik:íu l.'ste hallat,zoH a bék:ík hrekcgése is. De aprili~ lG-ikán a fiilcl ismét 
115 mm.-n~; magas hótakarót kapotl. Ezntáu 1m1jus !l-ik:ít kiv-ú<'. mely nnpon a héimér ·ék utolj;íra 
sülyedt 0 °-ra. az éghnjlati tényczük ke1h·PztPk a nGV"ényv-il:ígnak: dP julius é' augn,zlus hónapjai ismét 
tönkre tették a földmívelük reményeit. .Jnlins 21i-iká11 volt u legnagyobb e apaclék. 1wyauis 1:) mm.: 
au«rusztu ·han pe1lig <'"ak 1) mm. Dacára aunak. ho„y ezm1 év ös„zes c<;al adék-mf•nnyisége 11)02·í 5 mm.- t 

tett, mégis a sz:íraz 1S>Pk küzé tnrtozotl. l\l:ir augnsztn: '..!5-ikén kezdettek a lomhfük meirs:irgnlni: söt a 
lombhullás is :íllott br. helyenként e hónap vé«é\el: dc midőn szeptember ::?-ikiíu az őszi esözc!sck óriási 
c~apadék-meuuyiséfTgel he:íllottak, a már félig ciha.ló természet líj ~letre e1H"esztetelt; a lomhfák ism1!t 
megziilclültek, mint lnvas1;kor. A hömér~ék ingadozása még cznt:ín is folyt ntódot.t, míg >égre> clN·r.mher 
m:ísorlik harmnchihnn a 'alodi tl-1 heállott. „ 

X eve:r.eh's n.zou a virít;ísi idő he~illását. illeUi ,·iszou). mt 1) ha:l.iiu.k phytophaeuologiai <illomásaink 
ezen legde1ibb. és a legészakilili fchesü közöt.t létezik, a mint <tz legalább az eddigi ész1clch~kbö1 kitiinik. 

G:ospiéou ngyauis elöhh \'lrÍtanak mint .\na- \ raralj<Íll 

m:írciu:-;ban 
a prifod.>:tn 
111ájnsba11 
ju11i11~ba11 

jnlinsbau 
Colchicum antunurnle L.-rnil awuban 
szölö nem míwltetik. 

:t fnnemÜt•k 

17 nappal: 
Hl'.) 
16•5 
ltj·:,) 

a. fnnemück 

~ nappal 

majdnem ·cmm1 kiilih1h.,.ég uem mutatkozik . .i\fin<lket hl'l) cn a 

V. 

A:t. edcligickbül már h1pas:r.taltnk, hog~ a YCgctaiio kift>jlöclése, é az éghajlati téuyez()k közölt 
bizonyos Wrn~uy:-;zerüség létezik. :Jlülöu e:r.eu tiJr-r:;uy ·zcrii-.éget \'alamcly területre né1.Ye kiilöu lrn
tatjuk. kell. hogy az •gyes fajokuál is nzsg:íljuk lllcg· azt, ,·aj.ion mc•unyiben nyilvánul ezeknél is ama 

tönéuyszeriisi~g: tonlhli1í mennyit igényelnek az egyes fo,iok, az <'gyes klimatologiai t.1nyPzökhöl; mely 
. meuuyi · alatt nemcsak a nrnunyiség absolut értéki• 1~rte11clü. hauem a1; eg}e · klimntolo~iai téuyczökuek 

az idöben való c•lo ztá a is. g tekintetben kiiléinbeu r.l1!g eltérük a -réleményck. i\líg a l>ol anilrn~ok c•gy 
n~sze. és kfr:ilóau a phy iologok a :,zabad termé-.zet bPn ,·,tlú megfigyek~ekct. és az l'Zekböl foly,; er ctl -
ményeket végkép iguorálui akarj:ík. állítván. hog) c:--ak az felel meg a tudomány szigor1í kii,·ctclményci
nek, mi a tuclom:ínyos laboratoriumbau véghez Yitt kisérlctf'k litján tiinik föl cred1m:nykénl : addig az 

ellenp:írt - és ilh' kiníliíau a phuenologok t.ntonrnk - a fo,zf„, empiriku~ ntat nem egyszer PlhH•Tyta. t! · 
speknlaliókba. és ~z1ímítgatásokha ereszkedett. mel) ek l<>gke,·éshé j lírnltak u fülYefrlt kér<lésck mt•gol

dás1íhoz .• \ hszta <'lll}lirika üt,iáu továbbhalaclníu, m:ír cdclig is sok becses credmé11yt jegyzett föl n _tn
domán~. és sok kér11ést. fejtett már meg. melyekre a ki érW tudomány Illl~g uem atllrnfotl foleletc•t. Igy 
keletkeztek a ~ mele>g iíllandói • az úgyneyezelt ~thermi.--chc Gnustanteu-. rnclyelmr.k formuhíz1í,árnl 

Reaumur-töl kezcfre mai napig fáradoztak és füra1lozuak. é-. ezen féíradozás hizony a lol..(ika 11gysze1·ü 
követelménye. 

:.\I;fr 11 n m h o 1 ti t ~a u do r 1
) Ö<;:-;zckül tc•té~he hozta a uö\'ények t'\il<lrajzi elt<'1:ieclés{ot az elter

jedé-. teriiletcinck kii?.ép homersékúel. é:-i B ne h L i p e) L : ) ii:: állíbí. hogy n fejlődés hizonyos fukozat:í 
nak eléré~e függ hizonyo · meghatúrozott küzfphömér-.ék he:íllá-.áMJ. 

1
) '.?) V. o. 21t:~lcr, Jahrc u. d. Senckcnl• ·r~i„chen natnrforsch. Gc~. fúr 1 í' o p. 105. 



E i Re 11 l o h r :11. 1779-iki t•gcszeu nz J, ;JO-ild 1:vi).{ l\.arlsrnhe-ha11 lt'tt pbn„11ologiai mPgfigyPlc~
sei nlnpjnu Do v e 1

) bl•bizonylfottn, hogy n vegetationak gyor~nhl1 vagy lasslÍhb f'ejlöclé~f! a Jfü•gp)1~z6 
ketht>zÜ Yagy kethez6tlc•u hömerscki visiouyoktol függ. 

H én u m n r i) YOH az el;-;Ö, ki <' lekinlethe>n formnliil j,;; :íllílol I föl, c~s szt>rmte 

C' ott e ) kiruo11dott a, hog) valamel) uüvcH~ virítana, lm n höm.~r-:e'k fokamak hwmyos üsszegét 
nyerte, nem tekintn•n uz iclö tarbnlllirn, lll(•l: alatt l'Z m<•t?;tiirténl. ,:s a hc'inu:r::;c'knP.k Ploszla~:irn ezeu 
H}Ő a}a.tt. 

B o u - s i 11ga11 l t i) a köHtlezö törvl:uyt :illítottn föl '. \ ,t)a,mPl~· l'e.jlörlési i1liiszak napjai
nak száma nunal nagyohh, 11u11él ktst'hh e:t.l'll idüszak küzéphümérscke, '>Zöm! a vegctatio feJIÖ1l(iQé111>k 
idüszakai fordított Ylszonyhan .íllanak ezPn i<lösznkok kiizéphihuérsc'kt•\"el. Boussiuganlt Pzen :íllíbíq:ít 

ad1s b1•ve ·en himatltn 111e~ Yal<ídi e '•hl1iunk mourlamí. ha 1•zr•11 :mÍ11\·os.;;:íg a terme~1.elhP11 lét<'znc~k : 
aumíl Í:-> ink<ihb. mert ha én t·u~ Msé~<' hch11.onyulna, akkor kü:t.\'1•tl<•11ill ni k1iretkezue1<: helólr., hogy vala
mennyi l'gnb hcfoh :t:s ·al bín) tPn) t•zö eg) cnlö volna 11ulhlrnl, \•agy hog) kö7.tiik és a hc'irllf:rsék inga
ilozúsai klizött megfoghatn.Unn 1·0111p1•11sntio léh~zuék. Oettiugcn 6) malhematikai fejtegetéseiYPl lwbizo-
113-ítja ngran Boussing•tult Wrréuy1-:1ll'k ht>l\'teleuségPit. clc n~' n11azon 111oclszerrcl hehizonyÍtJa. ·u·hs téH~s 
cn·elésd is. mely tekinti>th~n az eredeti clolgozntra kell utalnom. Zit>gler ) elöhh Hle1.Ptt ir:it.1han elll

llti, hogy 

(' 1 a e pi u s 7
) is kiizcl állott Hous-..inganlt felfo•r<i,:íhoz: minthogy ö i.· ai.t kutatta. rnjjon bizn

uvos maga';lhh kiizé1lhömérst~k liP~íll1bn alkalm;Í\·al hány 11a1l -:zük,1:,„pq m;i..; éYheli icliiszak l'"ekélvPhh 
~ ~ v ~ w 

kilzéphümérsékének kicgypn} íté~l-rr ? 
IJ H "telet 8

) cd kifog;\. nlh, hogy Cotte a hömér P.ki fokok ii:..,,zegezé-:éuél mc:-tersége-: . állau
cló"' kiindnló poutot v1iln,ztott. l·~z c_..;a.k a rnlótli t~rmészelt1s i1löpont l1:h<'t11e, midön t, i. a uiivéll\· t~li 

:íhniíhúl föléhrt•cl; 1le minthogy nuir n t ~h·t uwgelözii itli)J„.n a. nlivény lcYelei meg rügyei már re ·zhPn 
kifejlödtek. P.nnck kih-ctkc•ztP.lwu ezru itlö is tekiutcthe vi>c>t1<lö; to·r:iblui még a nÜ'n~uyi életet meg z,1-

ka ·:1.tó te1 hömér~t~c is, minthogy Pt. n 11iivény ·ze1·wzetén· szint•~n hefoly.í::;sal bír: végn· még a höm1fr
sek azon maximmnát is. melyet 1•lérni k1•ll, mielőtt a nö,· ~ny ,·ir:írri:it uyita.11:í t:;; ponít hull:ürnl. Minthogy • 

lJeclin· a hijm1fr:-;ék ere1'e. melYln~l c>zcu tii.neméu,·eket P!öidé7.i, az ,qö Prök termé. zetév~l hír: sziiks1~0•res11ek 0 • • • "' 

tartja az egye-; uapok küzépltöml-rsék1~t uc>m t>gyszen1en üsszegi>1111, hauem ez~n kü1.epek lmts:inyaiuak 
(i s1.egét kiszamítam Qnc>te!P.t t':t.Pn formul:íja ellPn nemcsak a ph ·:-iologok. cle m~g a plrncuologok i-. 
keltek ki. Oettingeu 1

) mathL•mntikai, 1lt• m~g physinlogiai lwlytelcn:-ég•~t i::- bizonyítja he. 
I3 ah i u e t 10

) azt hiszi, hogy a mclt>•rnek a nih•t:uy„kre ,·ah'í h"fnly1ísa megfelelnP. a gyor. ított 
mozg.í-..11ak. mint pc1d:íul a lt>:-h•k ·znhacl e,l>séuek. és ennek küvctk1·ztélieu ez a hömérse'k-iis-.z1•gckrn•k 
a napok négyzeh~in·I \'aló ..;zorznlf'íhau tabllmf kifejezé .,:t, 

De G a spari n 11
) a f1•jlöilé ·i idö-:zak megfigyelt kiizl~phömér-:ék és a kezdö (a kifejli>dés kii u

duló) hfönér ék k<izti kiilé>uh. ége>t a uapok sziím:ival szorozza. 
F r i t s eh K. 2) l'öli merv1~11 azt, hogy a klimatologiai téup·zök közt a hümérsék uwllctt kiilö-

') Do,·e. 01wr 1l1•n /,n;;a111111c11h.mg de1· 'l't!rnperntun·er=tn<lerun~l'n tler Atmo,phiire und der obercn Enhchich
t1·11 mit der Entwicklung d1•r Pllanz1•n. Y rrhdlgn. 1l. kg!. preuss. Akad. d. Wis . in Berlin. l "'Hl. 

!!) R~aumur, ~fém. 1h• l' ,\ c.1cl. <le. scil'nce„. 1 'i3il. 
3) Y. ö. Fritsch 1\ Über <len Eintlu:;s <ll'r Lufttrmpl•r.1tm anf di · Pll11m1·n . Denkschriflen d. math. uatmw „ 

\ '!. <l. kais. Akad. ll. W XV. lM. Wit'n. l 'il • 
4) Bou.singault, rraité J'économi.-„ ruralP.. 11. Hd· p. ll5 . 
) Oettingen, 1. r. p. 32 II. 

6) Ziegler, 1. e. p. lOG. 
') Cl.• „pius. J ahrh. d. phy ik. \. er. in Frankfurt a. ~(. bü 1. p. f11. b. 1 Oí. 
'J Quetelet A, :O:ur 111 clima.l. du 11i llelgique. Ohnpitre IV. Pheuo1u\!u•~S périotliques <le,; plaut~"· Bruxelles. L . .AG. 

ll) Oettingen, 1. e. p. ll. 
10) Babinet. Compt. rend. t. XXXll. p. 521. (1 51.) 
11) Fritsch, l. e. 
12) Frit«cb, 1. e. 



uösen még a nedYe-,sl'~ :-;zerepel, ezen körtilménvue k akkéut iparkodott kifejezést adni, hogy Boussingault 
formulájában a hömérséki fokokat a nedve-. hömérön (psychronwter) ,:._z]C'lt fokértékekkel helyettf>síteUe; 
mit különben előtte. a m1 n t. ö maga moncija. m<ir II e s" Htet ti11-he11 trtte volna: Frit ch tovább~í saját 
gazdag megfigyelései alapján, az eddig emHtett formuhík lc·gnagynhh réf'zt=t empirikus kritika alii vette, 
és kénytel l'll bevallani. hogy "<le Gasparin é. Babinct formuhíinak alkalmazása mellett a lcgtöhh hiba 
keletkezik; keve'e hh 'Juetc•let és sajat. legke,•c>:-;elili Bou. sing:rnlt elj:írása ~zerinl. '" 

Ez utólJlJJh oz c-.atl :1kozott a legtöhb hu,-.ír 1s. hi C'zc·n kfrclé:-::--el foglalkozotl. u. m. Alphou" de 
Candolle, Cohn, Lachmanu, He,s, Hotlmann é-: ngre maga Fnt eh is, é:-- c:sak annyihan tért el tőle, hogy 
január elsejétől. mmt a téli nyugalom , ,d,;,..zíu ü tetöpoutj:itol :1 külöuhiizö fcjlö<lési tiinf'nH•uyek hrállá
sának napJáig. a napi hi)mtfr.s éh.közepeket ö,..,..zrg„ztP. a nul1ap1111L :ilatt <llhí hömérsékfokok k1zar;Í:-a mdlelt. 

l 67-lwn jelent me~ egy nevPzete mii mely :íltaláno ... fig)~eluwl keltett. L t n:;. t' r 1) vala
mennyi észleletet, 111eh rk akkoníig rnajdneru Pgész Ennip:íhau Lapplanclhil kezdve a cléli Frauciaorsza
gig tétettek, ö ·szeg.' 11.itötb· és tanulm:í m ozta, es ö azt mouclotta ki. hog-~ 'ala1m·l) hrl '<'ll megfigyelt 
növényfejlödési pha~1soh. heallásáuak alkn.lm:in1l Prvt~U~TP jnlotl lu1m~r~l~Ú közepek foszegéuck, ,:s ngya11-
azon hel,r évi hömersek üss1.egé1wk arán v. z;ínrn megegyezik Ug) auazou arau) s1.ammal földrajz:1lag (•gészrn 
külö11bözö fekn:~ii helyt>n, ak:írmilyen külön biizök i, l<•g.' PtH'l\ ezen két hel~ hömér:..él\i fö,szrgci. „ 

Lin ser e1.Pu all1tása is !:!Okf'élek1~p lett mrgbimad,·a; megbímadói l\i>zül leginkább R a eb s e;). ·) 
és Köp p e u V. ) i"rrlPmPluek említést : kik köl.iil az elso a phae11olog;ült <'gé:-;zcu elveti, az utohln 
pedig má megl'f•Jlernlö kérdések érdekéhen a tm áhhi fig\ rlnnre is nj ;Íulja: söt 1 'i 3-hen ö maga is szó
lítja föl a huv;Írokat phacnologiai megfü~~·elések ,·éghe1.ntelen. 1

) hnnerítően cáfolja meg ezcu kc~t ut>ve
zete, tudóst <>e t t i n ~ (" n itt m;ír ti.>hbször idézett m1ml.ajáha11. , .... e· heJy„11 l'gyelöre í · nem tehetiink 
má ·t, mint az eredeti ertPk.Pésre utalni. ~ ) 

Liu , er maga em rnlt hypothc-.i:-ének kifug-:í. tal:111 nilt:ír1ll mcgg·"' zöJ>e; mert két én·~) ké
sőbben egy lijahh 1lolgozatha11 figyelmeztet 6

). hogy az 1 ~ulllPllllyist!g 1s tPkintetLe veendő. Kora lmlcila. 
azonban megszaka ... zlotlu mmclt>n toníhbi ll1Ükö<lés1:t. mt'1) a föh r.f Pf t kc:nlés mcgoldás;Íra intll) ult. 

1 ' tj -hau h. r a s ;Ín F 7') i<> :-zólt a 111'.imérsl:k-ö-.sY.<'g<•k lt:h:tuanhetösége el1P11, kiemch1~n l'1.t. 

hog,r a növém i élet h11.01no" s1.akaibau a nön=uyek uagy héi1111:rsék-i1. szPg<'k hefo)y;Í:-;a alatt ;íllauak. a 
nélkül. hogy a l'Pjlörl1•-.l1P11 lrnla<last erP.tlmén' ezue; kiilii11l!l'11 ö 1s a.ianl.1n a plrvlophut>110logiai megfi
gyeléseket. 

Ezen i<liiszakb1í] nH•g harom phaeuolog m1111k:ílk01hí:-:íníl kt:ll l'llllíté::„t tenni. 
Toma se- hc· 1~ 0. ) Ilmnholdt ~ «mdor nézetéhez t'). mely St.(•rinf a kiizéphömer ·ek a leghavllillha

to1>b k-ifejezé;-;. minthogy az e\elo uövl·m ek noveked~si tii1tPmt!11~ ci1wk é az azok e1öiclézé:-.ért• zük:ége" 
hőmér.;ék mennvi:-.éu·011c} ,·,1ló összefü•T•test le"1.ohhau tiiutPti föl; meo· rn11 „·,özöche. ho•„Y "'alamemJYi • o o- ,::,. o .o. o„ • 

mú létező formula küziitl a hömér ek for111uhi1·a le!!elséi ~orhau forr l-nénut• 1ntm és hiszi. ho•tr 
• " '"' • • !'"' . 

a nö>éuyle;lüdé" ti\Hf'llll:uw·i a metPorolo•...,rok ~",.,ha1'Jati meolmhirm~:ís:l\'al ii:-:-zhanu·za. ha hozlrnMk. !Iocq· • J .J • .... 0 l:'· 

azonhan at utóhhiuknak kielégítöen "'ehes,;ük haszn;lt. 1lP Caudoll1• 111) érte: lmélwn követeli. hogy a közt;}'_ 
értékeket e ak a posiliv fokokliól szamit,;nk k1: Illl,1.l'rint rnlatuPHnn uegatfr hfünér:-ékbeli fok 0-al 

1) Li.nsser C., lli~ porioui:,clum Er:-d1ci11u11~e11 tl1·~ l'ttu11zc11lt·L..:n i11 ihn·111 ' ' ••rhiilt ni„!' zu <ll'n "·.1r1111•erschci-
nungen .• ".lémoire <lr 1',\cauL•1nil' impériale 1lP~ Sl'Íl•ncp;; tit· :--t. P1·tl'l' lionrg-. \' ll -111(' :50rie. 'J'onll' \1 Nro 7. l:::ti?, 

~) • nchs .J ld'H:hich l P <ll·r Bot.mik . .:\Iimchen. 1-.1:-i. p. 1;01. 
:i) Küppcu " , Buli dt· J,1 : O\. d1•fl Natural. dc ~Io~cou. l '7ll. 

f) K. Hu„s. geogr. C1•s. , ••Pl'KL Bd. \'!. 'l 'h. 1. cl. i"1, 1. %l'it~cl1rift f. \lel. B1l XI p. :!ti!•. 
6

) Oetting1•11, l. '" p. H• fi. 
) Lin'"•'r, IJuter uc:l11111~c11 iiL1•r 1lic periodi:.cben Lt•hl·11~er-ehei1111ng••11 <le1 l'llam:c11. Mém. 1l1· l'Aci\ll. imp. dcs 

se. d . t. Pétershourg, VJl-nw . ' 1~ri1·. 'l 'ome Xlll. Xro '• 1 6~•. 
1

) Programm d·•„ Gürz1·r nym11.1,iu111:.; cf. f'rit-cb , Zeit;:ch. J. il-t. t~c . f. )fefror. XI \". Bll. l 'i~ p 3ii.. 
&) \fitt1•l-'f1•11111emturf'n ni:, thcruti-iclll' Ye~1·t.„uio11l'·l'on t 111t-í.'n. \•Ji,1Jrr. d. u.1tm f. \"••r. 111 Urn1111. XIV. kiH. 

1.::7;;. l'· 70. 
9

) llurubohlt A„ Klei111•rl! '1.:hrift en 1 kút. L:i~. ''011 tlt>n a-othermc11 Linicn etl'. p. ~7:„ 
101 lh: ~andollc, Geo~r.q1hie Lot 111111ue. 'Pom. l. p. 37. 
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egyenlöuek tekintessék .• \. $/,ert.ij ll"lll tagndja ngyan. hogy a növl>ny,·ihígbau oly idöszakhan is fordul
nak i>\Ö bizonyos jelen l'grk, nH'l,\.ekrP ncHe n hön11;rse'k negntiv értékei is szcimhaveentlök: ilvPnek 
p. 0 .\ lnns incana barkainak porza<:m,: ( ralnuthns nivalis vidg1.:ísa ; n fnriigyek dagadiísn stb. Jlypn l"ie

t<>khen a. meteorologiai közcp tenyh•g 11Pm l.tnsl.Tl:tlható m1..•rtékiil. .\ hőnH'l'Sl•k közepeit ilh~tö, e. fentebb 
kifojteU nézete alapján Tomaschck kiszámította Lem herg mellett megfigyelt növényeinek egy kig 
ré~zére néz"'e a hömér éki kiizepet. ··~ itt csakugyan meglepő öss1.ehnngzast mntallrnt ki. Fritsch 
<'llenébeu, ki ezen küzepekre ne1.ve azt :illítotm. hogy 1•1.ek már ,iannanus eleJén i · ál1nnnk be, 

:11.t jegyzi meg Toinaschek, hogy P-Z 1~ddig fülálhtott k11'eJezesek egyike ~em. még a hömér ·ékl1eli üs~ze
gek formnhijn ~em. szolgálhat mng ;iha n véve n. uüyények meleg s1.üksé'gletéuek kifeje.i:eséül: to"':íblni. 
azt is lehetne az ö szeg-formul;ira ué1.'' • :illítani. hngy ha a növény az e1.en említett formulában kifeje
z 1tt melegö-:szegbeu csakugyan egy nap alatt részesiilne, akkor .t jelzett pha 'i uak ezen a uapou tény1eg 

he i~ kellene iillania . 
• \ negativ hömérsékek ir:ínt u ~ZP.l'zÖ oly ~zignrüan j:ír el, hogy még a meteorologok napi h;irom 

följegyzéseiből is a neg.tti'\" hömér~ék1•t 11-al egyenlőnek veszi, és így következőkép "zamí~ja ki a napi 
u·o + 9·oo o-~ o 

kö1.Ppet: ; - ;) ; mi a rnetcorologok szamítása. szerint, + O·.>. Tomnschek szerint 1w<lig 

·»o -:~ = o·G7°. Ezen napi közepek ös--1.cgét OSY.lja. az illető uövényfe,1lödcsi phusis beállásáig lefolyt napok 

száuní.val és a nyert hányauo~ aclj:t meg neki a keresett napi közepet. lgy ui!b1iny Lemherg inellett elő
forduló fár.t uéz•e a ki)vctkezö érl1~keket 11ycrte : 

:1·::>8 ° lLL 0'07 Pnmn · avium. 
3· ~ 0 R 1_ 0·04 Pruuus Padns. 
1 ·36 ° H 1 o· 1 Al·. cnlus Hippoca ·t:rnum, 
:)· '.')1 °RJ- wl ~ Hohinia PseuJacncia, 
i·10 °H 1 n.~ Tilin grandifolin: 

nznz Prunns a'"inm ~ 5, 0 íl küzéphöm1~rsd.-kel bírú napon fog ki"ir:ígozm stb. 
A ~1.erzö ki'z<hmtcísaiu:íl az 18ü2-1ki ~'" kivételével 10 évi uwgfigyeléseket vett tekintetbe: az 

említett é•ben a hömersek uapi értékei rögtön annyira emelkedtek, hogy a '"egetatió az elörehalnuó 

meleggel nem tarthatott lt>pt•st. 
~'ormulájámtk helj e~sl•get. pedig a következő pelclahan aka.rja bebizonyítani. Ila Prunus Padus 

hümér.:éki :íllanuójtít u. m. 3· 2 °H a.~ 1 57 - 1 Gl-iki évig kisz,ímított napi közepek közt keres<>ük, 
akkor azt találjuk, hocry Pl. :tl. c•"y1•s éwkben a következő napokon éretett el: 

J 57-bP.n május 4-éu, 
18~1 ~-ban nuiju · 7-en, 
1'"'5n-hen a.prilis ~ -an, 
1 110-ha.u május ·1-en, 
1~61-heu m<~jus 12-én, 

közép : 1rnijns :l-éu ; 

a virítás ke1.tletr. t1foyleg n kiivct.kezü napokon figyeltetett meg: 
l 8:l7-hen m:Í.JUs 6-:íu 
18!1 '-ban majus ti-éÍU 

1859-beu aprilis 29-én 
1 LiO-hnn máju · 3-tín 
1~61-ben május 10-en 

közép : maJU :i-en· 
Tomaschek to•ábbá még arról i · gyözö<lött ineg, hogy ai altala fölállított állandók má helrekre néi.ve 
i: érvénye ·ek, mi azonban csak am.úl ho - ·zabh év ·or után mutatkozik, minél rendhagyóbb az 11letö 
hely éghajlata. azaz minél szahályta.lanabhul következnek egymás uta.n a napi közepérte1rek aprili.;;, 
május és junius hónapjaiban; csak azou l~ginkáhb é zakkelet felé fekvö helyeken, melyeken a. nrinden-

43• 



uapi hihnt!r:-ékkiizcpek jnnmíriu-. 1-.iétül .-.zámítrn lehetDl1•g e•tyiormán elörelud:uló -.ort ktFpeznek, nuir 
ke'\"1rs é'"i közepPkben i-. me:.{h•pö ös-.zhuugzá:- tnpaszfallmtó .• \ nih·t:ny képe' liizouyos fokig n•1ttlhn~' o 
(exces iv) höm1~rM~ki viszonyokhoz j, alkalmazkoclni; mintl1•11iitt azonhan. hol éuöl éwe egytwnHi hüm1•r
séki nszouyoklmn rt:szes\i], ott a pha~isok he1í11:\s;Íra lll~Zn! is mutatkozik rsodá}:lf,os ulknhunzkotlas . .A1. 
P.gyes évckheu tapasztalhat<) t•ltP.réseket nem szahacl mPg6gyclé<.Ji hihi\knak tPlrintc•ni : n n•gctnbo nem 
fejlödik minden éYhen egyformáu. t~s n töhbi éghajlati h.;ll,\'l'ZÖk hefoly1í:-.a 1\llll,\ ionu is érvpun~ul, hogy 
ké-t fajunk virítcí<ii icleje. néha elteb .. ;uh·e a höm~r-.ék fokától, L'gy11111sho1. közelctlik vagy egym;\,tól t:íYn

lot!ik. fgy l~li!J-hau n. c::;er<•snyc virítrí~i ideje Pt1mn::> Pa1ln:- ,·iríl~í:-i ÍÜl•jt5n'I lis zeesett ; uohn Whb Jri 
megfig)·elé:-ek zeriut f'ZCll két fa virítá~i ideje eayuchnny 11ap

0

pnl tér <>l egym:\stól \z nkkur ttralkodcí 
magasabb n:q1i kfü"pek kid1~gítö ueth-e!' ·ég mellett Prnnu" Pnclw kifejlücléséi mngasabli fokhau :;l•gítl't
ték elf~ mint Prn11u .... :winmét. .\z el-.ö viríhí:-:i itlnjé1rnk l1t•:íllií"'u. uag) ohb mértékben filgg a -.zi\kség(•s 
te11gel)1é-.zek mt••-rf!lözö kifejlödP.-.étöl. miut az nt6hhi1~: n mi tehát a lomh és n toug<'lyt•km'k kifo,ilc.'iclé:-ét 
elö. ebríti. ai Prnnu~ l':ulns111íl c-.ak kii1.n!tTe ·1 ,·irít:ísi itlö elühheni hc:ill:is;íra fog hlll11i. A ti1csoport. 
melyben az ic11=zett évhe11 l'nmus avinm első virárrjainak 11\l'gjelPnése máiu · ~{-;Ín 1~sz}Pltch•lt, akkor 
egészen mcu-változott kiilsöt mutatott; a meunyiheu llPlll('::;nk Prunus Patln , hanem még a r:ulgesztcny1• 
lomb1"a ezen i1löl,e11 fcltiiuöeu mit kife1'löcke. Ezl·k szerint is tehat kéiunyen heláthnló, ho•"Y mé!! a }p<t-, ( ' ,.,. ,_. 0 

gondoi;nuh megfigyel1~s mellett az tí. u . • áll:lll<l<.ík '" nrit111netikniln~ pouto. összhaugzásrt uz egy<>q évt•khcn 
csak akkor drható, hn a. hömérsékkel egyiitt a többi éghajlati téuyezö jq r-étetnék s1.:ímíl:i!'llm. 

A kh-ir<ígz1Í<l m<>cljiíra uéHe, a különböző évekh<•11 az ezen i<löhen beálló napi közép i · hír he
folyá-; al ; t. i. hiznnyos wagnqság mellPtt föltüoöen moztlítja ~lő a kivirágz;i:-: t. mely alacsony kö1.1~p 
mellett aránytnlannl ln au megy ,·éghez. Például -.zolgáljon 'l'oma chek szerint Prnnus avinm kfrinírt
iá a az 1 5 I -iki é-. az 1 ."1 v-iki évlieu. 

napi kfüép : 
f1·1 ° aprilis 
1)-.i 0 

7• 0 

:3·5° 
o· 
.t·o 
4·4° 

21-t~ll 

:!3-;ín 
~~-én 1 
~ 1-én 
,,~ é a megfigyelt fünak 
-öJ- n ' kevés rir:igja uy1-
2li-áu 
27-én 

lott ki. 

s·ac 2n-:ín 

6·2° 2!i-éu 
6·6° :rn-án 

ö--~:te!! 54·1 ° 10-én 

l ;j . 

1G«l0 május :~-á11 

-1-éu l a mcirfirryf'lt fa lt·g-o o. 
ti>bh virágja nuir 

ki11yilo1L. 

Xem ::,7.eu•ed kébt!get. hogy a ké-.óhbeu kéivetkezö pha b normiíl beállása maga,ahh hömér ékre 
~zorul. mmt a megelözö f~·jlödé-.. 

Találóan hiráljn. 1) e t t 1uge11 1
) Tomaschek fonnu.l:íj:ít . • Ila valamely napon rnugfigyr·lt Jujwf>r

:-;éket c11 - <1n-el megj1~löljUk ~ akkor ezen nap középhöUJérseK<' 

Q = ql j (12 + ... + IJ~ 
11 

valamennyi itt föllépö negatív höwér. e1ret 0-al egyenlöuek tekintik a1.011 fölte-vés mP.lh•tt, hoay n° alatt 
a fejlödé'i folyamatokhan szüuete}é ..... de minden e!'etre nem hritrálá. tapasztalható; mo t pedig kcpzel
hetö volna. hogy é::;zre'\"ehetö halatlá. csak maga„ahh hömér;,Gkek mellett állana he; enuek m 'f!Vlz~g~il.í:-1.1 
'égert n merrfclelö <l érte'kek tíjliól \"olnfinak ki z:ínútan<lók. Ha ezen kezdü hrimérsékct 5-clJ JeWljük 
meg. akkor 

1
) 0 ttin!!en 1. e. p. fí d. 



lJs = (q1-:;) ;- ('12 -~) -\- . • . -l- (qn -!- fi) 

ll 

hol tm'giut e~ak a positiv (i~szP:Hl1t1ulc>k ,.„tPl11ck igé11yl11'. m urqiok 11111ln1 az i:gé!'z i<l1hz 1km 
kiiwlkezö éri éket nyt>mök : 

(·) - ll 1:- + 1 !J:- -\-- ••• -\- (Jn:-; 

111 

, 
nc1.v1· a 

~lint:ín azonha11 figyt•lcml11• ''''l'ncl1'l nz. hot{y 1111'1111~ i i1hi ~tlatl nrnlk111lott nma f·) 'rl1~k. u1.1~rl 

közi·! ti.•k-zik nzou kis ~rlet, a kiiz1~phöm1:rs1•k t~ ... nz i1l1• 'ountkoz1'Í irlö :-zor1.at~ít 1 l1•lwl f·Jm \al.1111ely phn i 
he1il11ísa :illanch~j;Ínak h•kiut1•J1i: dt• 

f·Jm = ~·1 li .... *) 

azaz. ho~y amn ':torzatot tuegnyt!rjiik. 1•s.1k a l11itnl'r:·<t:k1 kiiz1·1wk1•t ci-. k"ll Öo;szea1hii. 
'l'oma:->l.'hck mag:it 1•7.1'11 f·J-ot H~lt1• :lllaudüul. é:; ..;1.erintP -.=II. Az 1•fü•11 pe1li11• azl leh1•t !iillwzni. 

hogy m fü•wz1i hizon~ os tfrl1•l1•111l11•11 n-,·c t»f-.é.., SlPriuti :;7.Ólll, mi11thogy mi1Hle11 nap. IUl'ly 111 ~g oly ki. 
\~, értl:ket ad, azonnal eg1~„ze11 uz 111-llt'Z sz1ímíttntik. ,l'1111111s"lwk fnn11ul:ija ,;rn:nyre jnthat11a. ha l11·hiw-
11~ nlna. ho~J minden phnsis, milwl: est u1. é> eltibhre hnlndotl illö-.zak1ílm '" ik, mal-{a-.ahh ij,-.zcg1~rl1ílrnr:k 
nll•gfl•lclne; de ez ulóhl1i egy1íltnl:ihnu nem t'1mlnl 1•lü; mind1•t1Pk (•lölf pe1lig meg kell je•f\'e1.11i 1 l1ogy az 
itlü folyt:íhnn f:) töhlmyirc uii\'l'kl•1lui fo,„, de )1•het (.g, ... „ h '~" ki„<•lili is lL's1., mi tc.:m leg mag1íuak ll t iillf'
ményut•k ellent mond. Egy1íltalúha11 111ihclyt>sl <im -\- l ~ f·Jru akkor f·Jm + 1 ~ f·Jin is, 1111•rt 

f·Jm + 1 = f-Jm + 1 !m 1 , - f·Jm 
ll1 -t- l 

ll:·t•n formula miír n priori l'h etcndö, m ~g nkkor j,, mi1lö11 Uirh••hi m 'l!t?gyezé t mutntnn. i \ nwg1•gyel.é. 
lelwtö-.ége azon körlilményen alnp-.1.ik, ho~y épen lJ u + 1 ttihhu) irl• „.„A·Jm; kiilö nö. cn pe1lig n1.ou i~. 
hogy az idü m :;zázalékilag nem mimlirr nílto1.ik ungyou. Vt'"Ylik még tekiuteiiJ„ azt. hog) lrn 

lJm + i = 0111. nkkor f·Jm + l = f·Jm i.... n mi annyit ll'llllt'. hO!!) uohn 11 gy t'.'~é,::1. uap P.lnuílt. a 
\'Cgl'tatioban Ul'lll lordnlt elü lmlu1lrí„. ,{, a hefoly:i..; 11élkiil 111nrn1lt llfl}' a i"lh•mzö 1í.llnndórnl mcu'"b'!'ezö 
küzépp1.1l bír. 'fomnschek 1·z okhúl kt-uy,zerílYe láU~i ma~1ít, uz ulkulmazhat1)..;iÍ" hi1.011yos tiiltétdcit j, 
föhillltaui. 1

) Így kihagyta sz:ímítií-.aih61 az 1 U~-iki é\'1•t. melyttt'k 1111ircius lun·áliau rögtön aráuytalrrn 
maga" h6mér-.ékek állottak lll'. ltgy hogy chhcu az iJöheu ~ a meq1i:!y1•lt fajok a kif1•jlöul:',re m!:"g 1wm 
rolta1. dk~sziihe. • ~) Frib<'h elh•1téhe11 azt j1•gy1.i meg Tomu-.cht..!k, hug~ • al. lll'tll méltatta 1•lt!ggé crPil-
111611yl·itH•k ö ·szha11gz1í .... iít. miutho!!y c;:ak mag1H a ki57.éphömér"1~kei \'t>tte h•kiuletlll', ,:, uem goml01ta 
meg, hogy ezel. a tn"a. z folyamríl1 m c:-ak la=--.nnkint ,{r ·hwk Pl. é:- cuuél fogva nzokunk tnrtó, b1•folyá-a 
l:ít-.zik züks~ge..;nek. · Üi>ttingen hi ,.,zi , hogy cz1•n i111lokoló-.„nl 'l 111un:::ch1•k 1"•ak ... nját mótl.-zl'r' IJ„11 
tonlítjn n fogp·erl, mert hn n klizépluiml-r,ék m "ll ·tt nz i1lö t ·Htamrít i-. ,.t•<iz:-iziik tclci u tP.the, nkkor épeu 
az (i..;..;z1•g formulríhoz jutuuk t•l. llo«r mennyire lé11yegP ... ut. idö tnrtnn111. az még a kö\' •tkezöhöl i .... klin•t
kezll·t h"tö. Fölt1fre. hogy n középhömér„ék 'l'omn~chek :-zeriut = 10 YOlnn 1 Ilk kor "Zrrint" nz illetö 
pha-.i„ „ohn nem állhatna lic. hn még oly -.ok1i egyé.; n!!ynuazou hömér,Jk = ~ uralko<lnék. Ilyen ld
togá-. alá az ü:s~zc•r formul.1 m•m "· hetik. Vé!!{il nem l1•hct Pmlíté-. nélkül hagyni, hogy Tomasehek 
eljánisa szerint kiilönliiiz1'l 111 11i>ve1.ökkel hirú türtl'klJéil képc1.tetnek klizépértl;Íkek. mely elj1ínt" c-.ak m 
l' ekél5 váltuzékon_r,ága miatt. l1íbzik tiid1etöuek, mirP kUWnö:-en utalni kellene. 

Yalameuuyi formula l"gr•~gl·hl1ik ·. Héaumur n1gy Bon:singnnlt melegi.isszcge meut nz ilyen 
hiháktól. mert 

f:Jm. m = 121
;, + ll', + ... + ll :-.. 

Ezen ös :1.:e„, c-.ak akkor mura1l :íllaud61 ha az m-dik unp n kü:-1.öh nlntt mnrad, é.., he:ye aniu~·
liau növekedik. h·icsak egy t!rt1~k is a kü..:iöh föliitt fordul eló: mert épen miuclcu uap é-. mindeu hömérsék 
uz őket illetó méltahí-.hau r1~sze„iilu"k . "' 

") Hömér;;ék X itlö. 
1) Üt::.">tr. Zeibd1r. f ~lct. XI IM. p. s t . 
~) Yerhdlg. J . naturr. Yl"r. in Brünu. Xl. Bd. p. lliJ. 



Nem hely"qeJhe~jük Tomaschek azon elj;inísát , hogy a hömérse1ri adatok fölha ·ználás;inál s 
meteorologok szokott és indokolt mód 'zerétöl eltér, a mint ezt m<ír mester. ége közepei mutatják; igy 
p. nálunk Ae'1culus Ilippocastamun L. uem 4 ·:36 °H.-nyi napi közép mellett nyitja el ö virágjait, lm.nem 
12·2 C'-nyi napi közep mcllelt. Igaz, hogy a Toma ·chek részéról mellőzött negativ értékek az illető idő

közök melegösszeger1• lényeges változtato befoly<is~al nem birnak miudig; mert p. Budapesten az 1871-iki 
év els<i három hónapjára a positiv napi közepek összege szenntem tewen : 

januárins U ·60° rn 79 + 2· 19~ 

fehrmírins t.i"i· Tomasch1•k .szeriut 69·13 ' + l 25 
m<írcius 183·01° 1 [>·65° + J 61 

Ö .. SZt'.'Cll :2()2·;)2'> ~l) ·57o + () ();) 
az 1875-iki >,.első három hónapjára nézve pedig: 

jaun;irins 3 160° 37·0!) + 2·1° 
febru:írius ~· 10° Tomaschek szerint ;J·3° + o·9° 

márriu" .32 00 44'6° + 1 :!·G0 

össze,cn 1)7·00° 8 l·9° + 15·H0 

Épen a tavasz hónapjaihan nem egyszer fordul elő. hog) p. <lclbru 2 órakor a höme1·sék L) -ol tesi; "" Pgy 
oly hömérsék. mel) kiiWuü .. eu rleriilt napokon ;tz i n s o 1 a ti o követ k e /, t éh e n a. vegelatio fejlödé
sére llf~zve határozottan már sz;imbaveendö: a. reggeli 7 órakor e a1. e ·ti 9 órakor ismet 0 alatti hömér
sék tapasztalható; il} körii.hneuyek közölt nem állithato, hogy a "Vegetntiot t3 foknyi meleg befolyásolta, 
hanem tekintethe •eentlök a -.1,iintet.ö negatív értékek i' .. \ puaenologiai megfigyelések eredménye min
dig c~ak a meteorologiai megfigyelé:-;ek eredményével púrlmza.mban értékesi'thetök; azért kell, hogy az 
el. ök az utóbbiakhoz alkalmazkodjanak. 

H o f f ma un ) ueru hll'tja hel,re-5nek, hogy · 1 nö>ények hömérséki szüksegleteinél mindig az 

árnyékban iilló hümen') :-íltal jelzett hömérse1ri fokok vetetnek tekintetbe: é ezen kifogás a ~zabadbnn 
levő növényekre nézv1•, kik a nap melegének egyenes behatása alatt a11anak. ttlan te1JCSt•n igazolt is. 
Igy m:ír bebi1.onyította .\ ~ k e u as y ~). hogy bizonyo' nfrnfo yek kUlönösen 1_ empel'\'Ívnm-fajok n. nap egye
nes hehat:ísa alatt llf'l..,ejükhen föltiinö maga ' hőfokot mutatnak. 

Hoffmann t> miatt a hi)m~röt egyenesen kitette a J!apnak, és a rajta l'éiltliuö m intle1111api maxim<Í

kat jannár el"cjétöl a7. illető ufrrény el ·ö virágj:inak megjelenése uapj:iig ö~~zcadta. A n vert ijs ·zegck né
mely nö'fényuél - hauem e ak némelyeknél! - rnlóbau nieglepé) eredményt mutatunk. Igy p. Louicera al
pigena (~ies ·enlwn 4 t•gywasnt:iu kli'vetkezö evbeu 110 , 115fl, 1122 és 1158 R-nyi összegeket wtt ígén} be. 

)lig teh:ít az iis.-zeg-formula az egé z uap hömér.~eK:ét ve-:zi tekintetbe, a.tlchg Iloffinaun csak 

egyetlen cg) ~z;imot léptet az összeg helyébe. 
0 e t tin g e n 1

) erre vonatkozólag is azt jegyzi meg. hogy ha lloffmanu s dmai e;akugyau a közep

értékkel Whué ke"'éshé párhnzamos ·ágot mutatnak. akkor épen a 1ámo - kitétel valós zínütlennek tiintP.
tik föl az egé.,.i fo1·mul:ít. M \sok is figyelme:1.tettek m:ír arra, hog) lehetetlen elszigetelt höruérök adatait 
egymás ·al éi:s-.zeh<l ·oulíthatúkk;í tenui; Yégre kiilönbözö <íll6helyekre nézYe kellene a maxim:ikat m1•g

figyelni 
Z i t> g 1 e r ny. ~) Ilofi'maun eljanísához képc ·t sziutéu alkalmazott maxim<íl-hömér<H. Dr. neiss

ler-rel Bonnlmu ké~zítlPtett "gy olyan hőmérőt. melynek eclenye 2:> ·tj gramm tiszta higanyt z;irha.t ma
g:iban. E1.en keszlileK: elszigetclteu, es a föld fölött l ·:J meternyi maga ságban áll oly forman, hogy egy

forma nagy fe]Ulc•tc a nap minden ré"zebeu legyen a nap sugarainak kitéve ~\.. megfigyelt maximál-fokok 
értéke ítesért.> azonhan má · eljárast ajánl. Azon körHlménynel fogva t. i .. hogy a szabad természetben é: 
a növényzet tevékeny:-égPben rnlócli nyugalmi (Yagy zerus) pont nem létezik. szühégesuek tart1a. hogy 

1) Hoffmann H„ IJl!-.t ZeJtschr. f. \feteor. IV. Hd. p. ;,;:,3 ; V. BJ. p. 142; \'l. 13'\. p. !•Ii. 
! ) .\skl'ntt"Y E„ Bot n ltg. 1~75 Xr 27 . 
) Oettingtm !. e. l'· e. 

4
) Zie:',?ler J., Ülwr pbaenologi-.che Broha.chtungeu und th~rmiscbe Vegctation ;;-Cofü>l \uten. Jahreeb. d '.St?n· 

ckenberg1!'cbcn naturf. (ie:-. für 1S7::i í9 p . !J if. 



más kiinduló pontot. miul jnnmiriu~ 1-jét.. v•ilnsz ... 1.011, é~ f'Zf'n új kii111hiló pnnt n:llit valamely tiincméuy 
beii lhi.. tt., peldaul al ehö vinig megjelt•néséuck i1löpo11lja az eg-' ik l•vlwn 11gya1w1.e11 tnurIUPllj lwalhi~;i
nak idöpontjaig a kfrrntkczö cl hen A ldizlwesö napokou mt·~fig! clf höménu;ki ma xim:ik öss1.ege a1~1a tnPg 

neki a ~ melcgsegi alln.ndót. • A1. itlerngo C'l'1•dmcnyl 9. n1. 181)9 1870-iki 1~vig mt>gfig) clL nÖHllj' uttin 
kilzli, es s:.mmai. c~akng!all nwglt•pö 11u•gc~yczést, mntaJuak. lg! p. Clalnnthns 11Hah<1 küvclkezö 0° föliilt 

megfigyelt logmagasabh allanclrikat mutn.t: 

ll 6nap Január 1-c·j ~löl 
,\ llll'~do z1'i 1;\'hr11 

É r 
nw~ji>lcnt clsö 

' 11.qi :>ZÚmít \ n ° t ', \ i11'íg iilüpontj1Hól 
e~ 

számít vn 

~ 1 ,... ) ,_ !3. 4 :> w·g 
1 'i ~ :! . 1 fi 46!{· 7.1:m·:~ 

1 ~71 ~L 1 411·1 7!~ u·· " 
1 'i ~) 3. !I 35 •!) 

1 7ti ~ .2!1 ~ 1:~·0 61110·~ 

1877 :! .11 
') 6"1 (j 10 1 ;l 

1 7 :! .1 ~l ~~5· 1 CH Oti"-1 
I 8ífl Cl „. ~ :!7r>~ li2·i!~·;, 

1\ ulönhcu uP.m tag111ihntjn l'l nw~a a -.z<>rzii. hogy némr.ly i1lö:-1.akokou heliil mc~1·gyl:'zÖlcg :.1Jk
knl alae,on~·ahh: nuí .... részt i"mt:l :-ookkal 1111Lgasahh ibszel-{ek J1:prn•k flil. 1lc 1u•111 r1i~tön. hanem n. ,ielP.n .... é· 

gek P!!\'m:\:-- ut:in \'aló kii·r<'tk1•z1::-:l!l1P11 111:--.nnkint nörekl'chén t::-; foN'\'\"IÍll. haso11l6 m1ídou. miut a csak 12 
~ ,... 

hóuapliól képl'Zl'tt ös.,.zeg .... nrokrníl. Fiz wrintc nyilnin azon alap-..zik. hog.'· az ii .... :-zrgezé·mél az pgyik é\'
töl a 1rní,ikig. eµ:yrt•szt n. 11.' ujtott nlf'lP!! (., Yil:ígo:-;s;ig. Ynlamiut a nii\'éu_, i)-.„zt•, munk:íjn v;tetik tekiu
b•tlw. akármi letl yoltrn mé,.,•r i1hacuolo•tiai lwfol\"ás..;a} ez<'n idij,:wklian: m:isr(.,zt f1 :-7.iik-.éu·]etnél ma•':l-

• ~ • 0 

s.lhb hiimér-.ékck is keriil111•k az (;.,....,zt•rtt>klw, (., t•t!dt•' a iunn:írin-. Plsr.1'étöl "i'::ímított üsszc<Y1•klJI' is . 
.C"} ~ ' ' 0 

X o r m ~i 1 ö' ~ ·1. e g e k n e k t t' h :í t a n ~ " r t l e g a l a e:- o u y a h ha k t ok i 11 t h „ l ö k. 
Az ilyen maünull hönu•1 ök meghízhntóság:il illehilcg o-.ztom Or.ttingen k1\tclyPit, aninil is i11-

k;íbh, mi11thogr Zwgler muga lliUtHljn. ho!.U .még riiYid i1löig l'lrtó napt"t•11y. mely1wk lml<Í:·m :i növényt>kre 
c~nk c:~dü•h lehet .• 1 lngnny nagy tiimeget lckintw. a ké-.zUlék c,nk c .... ekély megmelegedését itlézi l•lö. 
mely azo11han a 10-Pll fokok biztn~ lenh-.1s~biít i~ me!,!Pngccli , a1ltlig ('Sak ho:',zabha11 tartó vagy jPleul•~
keuY c•rö - nnpfém· ké}le~ llU'\':111111.011 h1)m1:r.-•1•kPmelkedé,t mnta t ni. 1ui11 t a kil' luimérókiin. -. . ~ ... 

Y P~ül m •g egy:-zl'r k(·ll 0 •t tinu;l'll itt m;1r tilhh í1.h<'11 Pmlíti·tt mnnk:íj:ira iltt.éru\ink. A tlnrpati 
nö•éuylam kcrtheu tnPgnjti•tt ph} tophnt>11ologiai megfigyel1;sf>k nlapj:ín n• .... zletc .... en vette hírálnt alá a 
phacnologok Pddicri mnnk1ílkn<l:ísiíf. é" hdrnMuu vizsg1ílja a phn.cnologia hanHai11ak f., clleneinek ;lllítnc;ait. 
OcttingPn az á 11 a n tl <Í m el 1• g ii '-.: z "g l' k tiirvéuyc mellt'tt n~ ilatkozik: n Yaló~zímiség nagy fok;ít 
tula,illouítja n"ki még ott is. hol kicl1:gít<)ut•k nem 111nt.atkozik. rngr azoll ükból. ho~y a megfigy1•)é,1·k 
hi:íurnsak. \'a~\' ncknek érlel111i>zi~. e iugiuluzú rolt. Ezeu utóhhi P:.l'it-kl1e11 -.cm tndnii a sz;imítlb johli 

_w • 

mods1erét. rninthog~ a való:,;zíuü hihn 11agys1íga azonnal nwgnrnbitjn. hogy lt1Plll1yire bizonytalan az t•rcll-
rncnJ. Ül'!tingen a melegiis"z<'gt>kPt h:i..onltíkép jaumírin el. rjétöl sz:ímítja. 1lt• fokonként 0°, '..!

0
, -1° . tj 

kii.zöh-fo\,oktúl (.:-icll\\ell<·rrnerllu•·. n1.n.z a . kiinduló " másuk szcriut a zt•rus poutok) kezdve. és az így 
uv<'r l küli1nl1iizö ó '"zcrt<'k k(izi\l azt t"kinti .•Í 11n11r1<Í11 a le-. rn<'h a }prrki-.t>hh ,·alo~zínii hih:it mnlatJ·a. 

• ::> . ~ 

OettingPn n111nk;íju kl•zP.1ti111• került, ruidöu a jelen tlolgozatom nuir hrfejc1.w vnll, és enuélfogva 
fentnrt11m mngamnak. múcbzt.' ré111•k mP.g' itahís:í:ra más alkalommal ri:-o ·zntfrm 1\itlönhen magnm is a m e
l e g összeg e t tartom a li·~ha-.zmilhat<llih kifc,iezésuPk. é' c1111Pk tonihhi meg' iz:-~:íltatása. ei·tlt•kt:beu 
ki-.zamítotfom az álralam Bmlap1•sft•n a I>nua jobh part.1au az l 71 1 íil-iki évig m1~gfi~yPlt nii\'éuyekrt• 
nezve 1:n·l-11.' e:- melegü ... slq.~<'ket. A h1imérséki aclatokat n m. kir. mPt. és föltlclel. kti1.ponti iut.:zet havi 
jeleutéseihöl vettem át. .\ küzlütt mt•legii,szegek. é .... ezekuek m1í-. hel.n~kl'll tett megfigyelésekkel, rnla
mint ú1' ahl1 nie•re1'tt·udö meufi„·r1·h'sekkel \'aló Ö:sszehasonlíbba. tÍ!!\" hi.;;z1•m, lt>:rinkábh fo~uak a vibís Ü0"'' 

0 • 0 r::-~ ~w " • 

véglrgf' · el<liiub:s,~hez vezetni. 



:J-t I 

VI. 

A Bmlapc:-.ten :i Duua jobb partján az 1 7 l - lH75-diki eHg meg6gJ·clt nörénrek <'l'-lé) , irfü~jok 
kif'ejlődé éig igé11ybc vett hőmér:éki ö .. zegek. 

a = az elsd vir;Í~ megjclené<:tonek n:ipját, 1i = az rzen n.i.p1g j.tnuar t>l„r1étol igénybe \•ett napi positiv hömérséki 
közepek ös~zegét jPJenti. 

.\. 11ihé11) nele 
71 1 i2 Közép 

~ I P " ;'J " í1 " [t " l r: 1( 

-
1 1 

.\cer campe:,tre L. 4.23 485.G 4.20 4:::6.ti !.12 -!9í .2 4.27 562.o 5.11 502.G -!.2-1 506.8 
Acer platanoide~ L. 5.1 .j69.G 4.3 2 .3 !l.22 300.7 4.G 2i7.o !.23 .., l.2 4.!> 343. 
A1h.llea )fillefolimn L. 6.H 1163.7 5.20103tL1 5 .11 06.2 5.23 30.1 6.s 1 920. ~.27 
Acloni~ ''ernalh L. 3.25 ~3-i.3 3.2~ 224.t tl.!l 171.:> 4.11 330.:> 4 .10 ~04.:3 3.30 
A.e~rnlns Hippoc.1-..t'lnnm L. 4 .26 :;14,3 4.15 43!:?.7 Lo 466.s 4 .2-! 514.2 5.!> lí0.2 4.:l3 
..ll11aria oflicinal1 .\nch7.. 4.2s 538.7 4.11 '3 1.2 L1 :rno.1 4.2j ~84.1 5.2 !lí!l.s 4.1 11 

Alys:,nm montam.1111 L. 3.2:J 234.3 3.25 194.2 3 . .; 154.G 3 30 1 5.2

1

4 .1 74.8 3.23 16 .3 

Amygdaln, communi~ L.. ·!.1 264.s 3.23 lí).8 :J 11 216.s 4.13 356.s 4.ltl 220.1 3.21; 246.9 
1 

.\nchosace maximn L. 5.7 636.7 1.20 4 -- 6.!l 3.2:; 3~.'l.2 1 4.3 227 .6 4.10 15~.r. !.1.1 ·1í!'l.G 
Anemone Pnl„at.illn L. 3.15 177 o 3.!l 99.1 3.5 lf>4.G 3.18 98.o 3.30 64 ~ !l.1:; ~li7 .o 
A.nemone rnnnnculoides L.. 3.25 234 3 4.3 2 .3 3.2.; 32,i.2 4:.11 330.:> 4.17 212.3 J..-t 21 .1 
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r.er.ltotephulu orthoccrns DG. 3 '.H 226 l J .2í 194.3 :J :! 11)6.o 4.3 227.G 4.9 14i.2 3.2G 19~.3 
Chelidonium mnJn" L. 5.1 576.2 4.1!1 471.J 1.7 453 .2 4.22 4i.:.o 5.12 517.2 1.2~ 4flú.2 
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C'lematis reda L. 5.27 88 .2 5 s sOl.!1 5.20 91 .!I 5.27 86 . .; 5.rn li4.').!I 5.20 B3.3 
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É téuylcg fölt iiuü :íllan<lcí:-.;ig nrntni kozik a nll'l1•giis .... zc•gl k küzc·pében. miclöu az 1•gy és H!.!:~ auazon 
nö,·ény ;íltal kiiWnhiizó hcly1•kPn .gcnyhe Yef t mclc•gii s1.1•gel:ci eg\'má,sal ilsszeha,0111ítj11k. Így 1•gyrlön• 
Ae,..culus Hippuea,ta11nm L.-ra 'onatknzólag ki:--z;í111 ítof tam a hömc rs1·1ri ;íll.nulót haz;ínk né~y pcrym:í,..tól 
távol fr.kvü hPh érc llf~l.\'f': Ili> llll'"J

0

en·yzcm. hou·,· itt a mi11tlcu11a11i meteoroloO"iai fö11ennésekPt llC.:}kiililz-„ O• r...- ö. 0 „. ,e. 

vén. a míh'elelc•t a m. kir. lllPtenrologiai kiizpo11ti intézf'f. ,:"kiiuywihen ki,zamított iitnapi híi1nt:rs :ki 
közepekkel vittem y,ígh„z. I~ ~zc1·int a mele•réi:-szpgek köZl'}ll' tc·"z: 
J3ncla1 e t Ill. ~:ti0 12' r. h. 47° :rn· r. sz. 1 ~:~ Ill. a t. f. i t~\'i megfigvrlcs nbíu na·no 0 

' • 

.Arrn-\~iirnlja m. ~/ 111' '1 !l0 l t1' !'lllll _ 7 _ !17·:! t °C. 

NagJ-:'zeheu m. Jl lfl' • 1;, ·H ' ·11 ·l _ (i • !•.t·ü;1 °< '. 
E~er m, :38° :r _ 17 ;>J' J 8 1 • 4 _ !1i·ín °C. 
~ ·~íro:->pafal~ m. .3!) 1 ;,· 18° ur 1 ~;, ,, fHi·:J.J e.e . 

• \..z elöl1hi t:íhlazat, rnch lwn a'l: c•gyes uci\c11\'ekn· 111~ZY<' az egyes CYekbeu igéuyhc \clt 1llC·ll•g
ös:szegeket kö:döf tíik, még m.ts Jeleu~egn• is tig) t>lnwzt"t. Tia a fanemii UÖYl'll,\ ekrc• 11c1.\ 1·. t>gyiílta
lábau ds 1.ehaso11litjuk a Yirít:ísi iclö bc:íll;i ;;;d az e~) l's C\ t>khen, és a:t. akkor ,ziikség1•lt luimt~r
séki összeget~ öukéudcleuU] azou kii\'elkrziet1~ .... r<' 1'ulu11k, ho•tv a fök Yirán·1'aik J,im·ilasa alkahrnínll 

- • • OJ ~ 

a'l időhöz \aunak kút ,-e, azaz: lll i u i1 egyik j park o cl i k a g e ne r a ti ok o 11 a l meg s 'I. okot t 
i 11 Ö h e n \' i rí tau i. é :-- ez e u i r\ ii t a k l i ma f 11 1 n „. i a i t ~ n ,. ez Ö k k" 1 \'a l 1í kii z cl t• 1 e tu h e n 

e • 
el ér n i i g > ~ k ~ z i k. 

Tb í•..,q· :1 \'irít:ísi idli .~ .... a hö1111.!r' ki j,.,~z1•0 .-„k kiizc11t·il1t·U 11\ 1•rtiik amu kifPiez1~!' c••l'\ n :szét. 11wly 
„ """ „ • O· . 



3.r; 

alapul .'zolgálhnt ö~ ·zelu1 oulít~bokra az illetö nöT"éuy elte1:jedé ... j teriilt>tt;u beli.il. akkor ezen kift>jezé„t 
m.;g kiegésJ.ÍthP.t:iik azon nnpi közép :iltal i". mely mellett a növény vin\gjait nyitja. Ezen nu.pi közép az 

l'g) es 1~vek napi közepeint·k ü:~szegének kötepc le „l. *) 
At előadottak után hizonyo. helyen clc)fonluló uövényuck a hömérsék iránt valo 1créuveit a ko-• 0 • 

vr•tkezö mútlou lehetnP. kifej1»mi: 

Bndape len ötévi m1•gtigyeh.~:-ek után 
° C-nyi °C napi közép 

Yirit mel1•gfü•~zeg m. 1111•llctt : 

Acsl;nln. llippoca~taunm L. april. 27-én l 7fl·i0 12-~.:> 

('onrnllaria majali-.: L. a1n·i1. ~5-éu i°J0l)'0° n·9 

Li~-uslrnm \'ulrrnrc L. J uu. 6-iiu l l 8f>"Ü0 21·9ó 

Pruuus spinn:'a L. april. 11-én :ns·s, 9•7 ) 

Yiti:-- vinifcra L. .i \lll. li-;Íll 1126•2° :n· 0 

n-iuga vulgari..; L. april. ~6-:ín ~,16'7° .j,·40 

\ecr campestr" L. a-pril. 2..J-én 50ti' 0 12·6 

Berhrris vnlga.ri:- L. april. 2~l-én ;)()5•2° 13·7° 

C1•1itaurru rhcnaua Bor Jllll . ~l-é11 1~2..J:1 1 ·.1° stb. 

• \.z élü:ulott nkb:rn '.~ll'm az alapot föltahilui, melyhül kiiudnlv:i n. phytophaeuologiai megfigyelé
st.:k n klimatolu!{ia ul•'g a uüv1::UyWltlrajz 1~nlekében értékesíthelö :ulafolmt fognak ·zolgáltathatui. Tavol 
rngy<1k azonban azon ~nmlolnttól, hogy a jeleu értekezé..;ennuel ezeu :iln.pot már biztosítottam volua.; 

il•' ·hnnitaim küucm:i.kiitl•::>.!t t:s iLél1•lét v:írom ~ """' ) 

XXXIX 

A ter1ntsszeti re1nckck óv~l. a, ~ondozil. a, fenta1·ütl'ola érdekében, jelesen a "iOU10s
küi bazalt o. zlopk1ípra ,·ouatkozóla~·. 

Boc áu:.Ltut kérPk. ha a Yalólmu :-1.1ikre szahott itlühül, jP.len iu11ltYlinytétel c.iltal, egy-két percet 
én i-.: i

0
crén vhe wszck. .Mc""'·öz1idé"l'l1l :-zPriut azon han a leu·1· ohb alkalom mostan, a 111a00\ ar orvosok és 

• 0 • o. . 
termé..;zcb·izsgtílók ,iel •u müküdé:á itl~nyc alatt kin:ilknzik: hogy ii•Tyemnek, a természetbarátok érdc1dö-

dc~ .... :t. J0 1íaknratát UH"'" \ '<'1')
0

1•111. 0 ~ . 

Iparkodni fogok lelll'lÖ riivid lPtllli. 
Folyó év jnuinR hadhau , 'chafar1.ik Ferruc tagt:ír.- 1írrnl. t•gyi•temi tantirscgé<ldel "alg6tarj<íu 

vid1~ké t geologiui taunlm:iuyoz:is cGlj:iból lehető nag) kilerj1•1léshen lw.Jéirtuk, átkutattuk E1.eu alka
lmnnml megn.Jztük a o m 11 s - 1í j I' n. ln s i ,·asúti :Hlom<i túl minh'i.n felornnyira fekvő, meglehelös 
kocsi úton elérhl'tÖ s 1) m 11 s k (i i huzu.lt lll'gyet, helyesehbell k1ípol, mely1wk tetején egy teljesen bazalt-

os~lopokbu1 emelt ·zép lnvugv:í.r romjai emelkednek. 

•) ,T1•lcn értek••zé„em vég 1.Prke,1.lt::,c 1•lött e tekinl1·tLcn má:. nal'i közl'i.wt ,á)a~ztottam (hí.su: Napi Ko:1.lő11y 
a XX. ,·iinuor~Q· ülé.:ró l :~ . old . 1~s Bot.rni chc Zt!itnng 37. é,·t: G'i1i. olu); ngy.mis nz illctö hónap d-<ö 11.1PJútól ·• vi
r.\g megjt·l~ué,e nnpjáig t.e1:ieJö iuökfü~ hömér,,iki közrpct ·zámilotta111 ki; •!7.t>n pont újabb mc~it 1tiic:.l ut.án nll'g
gyoi.Ö\ltcm, ho~y az ilyen n pi kür.cpckkt>l ··!térnék a7. ált il.u11 kit1izúlt 1íttól 1 • · ennek következtéLtJn \·álasztolt.uu 

a lentelilJ cmhtctt kü1.epet. 
0 ) Ei.cn értekl·ze cm ki\'onntuiua núuet nyelnu n. „B<Jtaui.chc Zeitun<•" 1 í'~1-iki é' folyamának 12-iki 

qú1111\Lan jelent uwg. ,:~ onn!rn n „For chuugen , ut' dem Gel.iirte tlc r .\ g1 ikultnrph) ik'' címú folyóiratba l ll 1. köt. 

1.„lj füzet. p. 112- llö.) szóról smrll ,·étetdt iít. 



.A:t. (.i111íllón11 ki >melkecl(i --un~n· alnlní hPgy E. }, 1, 11Jclnln11 közwtlt•n n drrom"k alnl 1. hazult 
tufa é ... hrceeia által krrPIPln~. 1•gy nagy,zerü. 3, ·L ;), i'i, 7, súiµ;lctii. ~znlnil)n~ o--zlopokl11íl iíllo, y1·l,o
nvabh vérreikk1•l k1í110l11ha ii!-ls:wha1'ló. tömör. sötéts1.iirkc lm:rnlt. 111i11ll'!.?;Y megkih esült ,·jzp..;cs, ,.., iin \ 1in\ 

• C" • • • 

klipet nyújt. Az o-.zlopktípola alali mm·11df'k köte11•r1•r rn1111l IC' n vcilip talpáio·. 

A;,, oszlopok zah:ílyoss:ígúrn. anyag;íra s l'l'ltiinö1•11 'Z'~Jl alakuhí-.:frn uézw. a kiiWnlu•u nem 
ti pen ll%'Y ldter,j.oilél't1 k1~pll'I, n vilátr h:írmely ~z iilc Í•r i ... uwrl ilyn •111ü •'lcijiirnfcl ~,1•l i .. ki:\llja n Hr r•nyt. 

Ezen hazalf-o:-zlopok 11n~,· mén·hcn le zn••k tiird ·lv1• ~ ütkn' ir. ... l:ísnt :-l h. felhn z1111h-11. 1lac1frn 
annak. hogy ily l'élokrn clé~.n;é alk:'llma..:. m:), köauyfür \fill jC'h~u. Ily pu ztíhí..; m1.•llef t. n l1azalt-l,upnla 
leg ·zehh rél'ZP rövid i<lli alntf clfocr liinui. 

A ti ·ztclt szako,ztályhnz intézett jell'n imlítv.ÍJI\ om ,~ kéré,f'm 01lu te1jf'd, hog) kC'g-~ l' kt>cl111•k: 
tekintetbr véve, mi:-;:r.c·rii1t 1í•1y tillnm. mint ma!_!all ~egei~ í!zé 1ílj1111. egyoldahlln~ ('saki n müemlckt-k 
érdek ~ben történik \·alami, míg n tC'rmé,zet rcnll'k1•i n l ·gki el1l1 figyelemheu ... t•m r1· ... zesi\l11c·k; te.kint "tl11• 
,·éve továbbá, hogy a fent <'lll lített hazn 1tki1p. mint a haznlt 1•rn pt itik ·g) ik le~szt•hh e11tl1•kP, 111•mc 11 k 11 

geolog. hanem a 113.''Y ldizönség és H rajtnlevö 'aj1ít-..zPríi hnzaJto,zlopdr miatt. az nrclwnlog- kiYal1í 
fit,ryelmét é:- érdeklödésl~L is 1iagy111érrhe11 kicnlcm li .. HP.11 i11tlít \'IÍU) 011111 t u. 1rn~~·grii ll-s e• lé ":r.í \'Pst'11 1'11111•r-
j eszle11i, hogy ez mag:íévá tevt:n az iif,!yPt, a form1~szcii n'mf'kt•k 6,·á a. gomloz:í'a, fP11t~1rlnsu 1•nl1·ln·hc11

1 

ebö faben ;íltnláno s{tgh1111 a;1, :íllamot. :- u neLaláni mag:inhirloko olrnt. nHisn:~zt Jll'dig jP)Pn 1'. 11 tl1P11, a 
somo ·köi haznHk1ípra \'Onatkozólag, az ottani közhirtnkosq:ígot. 11éYs1.eriut ÖzY. (\(11'11 A11f:d11é sziil. 
lfadváu 'zky ö nngy,..ágát, .JunsP.11 és • omosköi urakat • omo -lTjfolm1 X Ó!.!ni1lmeg) e11en . ii!!yiraf ilng 
megkérni és ft>h:zólítnui még e gyiilesideny alatt kegye kc<ljt:k. 

Indítványomat és kéré etnet a jeleule,·ö mél ·en li :1.telt ,zakf1:rfiak hc•csc:-; fi~ •clim·bi> n l1•gm1•if•
geLhen ajánlom. 

XL . 

.A növények iiszö~bctegsé!?.·c ~ f'ütcl in1 e1t<\l n kuliorkaiiszfü?.'1'<\. 
Hi.N:-:1m A 1101,r tr.-tcíl. 

( ~yakori jcle11sl~g. hog~ zrímns nih'ény - Íg) pl. u lrnza, 1irp11 - iuagvai. séjt m·lw a:t. 1•g1~ 'I. ,.j. 

rc:ígzat barna Yagy feketeszínii koromhn:t. ha ·ouló porbul rill. gzt•n por az, mPI~ „1 iisz(i~ut•k llt>Wziink . 

.Az üszögpor szerkezet :t, tulajdonsá!!ait é kt;pzÖll6-.~t e nk n legújabl1 idöh„11 sik„riilt a mikro
kop -.e"ít"égévf'l -.znhato:'nn meghuMro:t.ni és tn11ulm1ínyomi Eí'.ell idóig pedi« az üszög ,;tnt·í1gra \Olt, 

é:. képzöclc' :-ét külö11féle körülméuyPlrnek tulajc\onított.ík . 
.Xemcly1"k kórjeleu é1r11ck tekiutettc'k. é· azt hitték. hog) n uedve" idöj1ír1í .... e a tnlnjnak a gn

hon:írn karos lrntá 'a, valamint hilní„ t:íphílkozá :íltal j,}éztetik clö. X ~zPteiknl.'k bf'bizonyíb1 ·ául p1•di1r 
nzt hirdettek. hQ"Y ,·nlamint Uí'. ember túlterhelt gyomorral 1wd' · . hicleg idönr·k ltiMv" h11111tot ,{ r. 1í

zo_ fájdalmakat kap. épeu ú~~ bel<'tr:-zik meg a t:íplnlékkal túlsEígnsa11 hö' Plkcclii t.nlnjon ni;vii phfota 
Ilyen é~ má.· hamis n(.zetek 'nltak ok:íi~ elt1•1jc•<l\'1•. é:; hín•s f111l1) ·ok - ~lfn f'll, ,... •h!Pi1lc11. lJug1•r -
~lltal pártoltattak. 

M1~g c-..nk 1 :, -hnu lt1 ttc K il h u közzé 'P u I a u e kez1lernéJJyezés11 utúu f Pt I kis1~rlel„i11r k ,~s 

\'Íz-giílataiunk t·rt1 dménJ él. mely sz riut nz liF>zög-1H·k 11 •Vf''ZPlt pnr u"ru a meghPtcgerlr·lit uii\'f.t1) i sz„rvr-
zetul~k kó10. tPr mé11) (l. lian11m <'!!)' cló(li gorubnnnk a t•·rmé (l. gzen !!Omhn az ü zögij uiivény zij\·11 h•i

ben él. é~ neth eihöl t~íplrílko;1,ik. 

Tnln ... 11e é, Kiilm C'zen vínrníuynt a l1 !!újnub t11dom:ÍU\ o:- kutatások j„ megeró ·HeLk~. 
~liPlótt a lmkoricni.i„zö~ bír~·alá-.ál1a boc~átkozuék. lt:>gy ·n szahad az ii;:zög fojlödé!lét rihidPn 

· általáuo-. ágban elöaduorn. 

Az fi ... zö2por mindegyik tökélete ... en kifojlödött -..zcmc„~je az n~zör! zaporoll:Lára · fnjáuak 
fentm rá,ára r ·udt:>lt „zerrczet. m •l) el :- p o; á na k ne\ •1 zünk. 



A "]llll\l a h~gtlihh iiszö~l'nj111íl 1' 111\ "g) 1•111·11 1•~y :;11jt l1iil :íll. l 1i~t>11 qt•jl 1•11 Jtll'lj )p}t1•t klili>11liii:1,t r·t 11i 

n ""j l. l' n l n t L>:;n h PHll :k1•t, llll'I) utolilii k1~pl1ihiil (prolnpln 11111) .~~ z irw~ ol11j1·sr-p11t•kl1:i1 :Hl. 

A :-1•j t t'nl k ii1'1i és llf' lsii réll·gg1• l hír. \ lwJ,1i nz 1' 11do"p11 l' i n rn, a ld'il ,; :11. •', "s p 11ri11 111. 
A spor1ik twcln•s t'iildiiu. 111•11' 1•s h•v1·~1i l 11'11. 1:s 1•!.!;y \"Íz<·~··pp l'1•liil1•l 1:r" ·z1Í1'\';1 1111p1'1~11) lwll ,:p1•11 

n~y . mint siitélhl' ll n;ll'ili'111n l\. :\1•HZl'l1·~ . h11g) nz iisziig~pnl':ík :! ~I ,.,. 1•ll„lt1· 11hí11 ·pm \1•sztik 1•l 1·<1ir1ízó 

l ~t n"-ségii ht. 
A spora l'sir:ízasiiual :1 "l'(ll'Uhtírl\rí1111k hel ii n:t1·gi· (PJll\fl porin111) f1•ltiiri Yngy r„1repf'"IZIÍ a kiil-

. ~it, P!' n 1. •h,t\,<'zl'll 11) í11isou :íl i·(i\ i1\1•lil1 'n~y lwq,znlih fo111'il nlnkj1l111111 kiny1ílil,, 111Ply pro 111' ,. P-

1 i ll 111 11 1\ k llt'Yl'Zletlk. 
\ promye1•limnl16l f1"'jlii1hll'k az n r.ügfo.i szc·ri11 t ki t>hb-ua:.;) ohh zrí111111nl apró :-cjt('k nz 1íg~ -

llí'Y!'Zf'I t .; p (l r i t1 i n 1ll 0 k. 
\ 7. .~rl•tt :-.pori1liumok lev1ílnnk n prnm,\ N•liumr<~l: u.-.1h <' lC'YPgöl 1•11 fejlö<lik lwliilnk 1•gy \'ú1rnny. 

eg~ ~z('l'Íi 'fü!)' el1Í•'nz1) fo11nlkn. gzcm 1•„irnfn11n\kn ni. 11ll·l~· n fiuial tápnii\'Cll) lw l1r>lefnrako1\ik, (. szf>ve
h·ilw l.wl1•Yb7.i nz ü--zi1gm'k lH'\ 1•zel t clö1lil. IGz1'11 1• ·irafunalknk m1fr nkkor l1ímndj:ík llH'f! a M1inü' éu) L 
n mi1Hl11 nz mi~~ 1111•>'\oll fintal. Az 1•rii~chl1 1•s m1•0t\'11hh t'l'1leli~éf1'ii nii,1~11 ·ek a me<„fortöztPt1~·11ck mrír c>~ • ·' ~ 0 

11i11c,tl1t'k n1111yirn kitc\"('. 
J\z ib;zü~ lwhnfolrí. ri liihli11) in· H <•sir r1.ó t 1)pniiv1>11,r !.:( iikér<' n1111íj1íunl· köz1•l1~h<'n liirtt-uik. 1l1• 

tiirté11ht•lik a 0sirti1.S uiivcll\ t hnrkoló lwrt.' 11.; hi\\ ,~lyt.'!n kPl'll 'ZI i\l i . 
.z.\ c ... irnfo11nlkn ,·ngy pe1lic: n pori<lium l'!n;k ,-é~é,•el. m<'ly r11 1Hl1' PII mt•wlnzzml, 1•rö t'll tnpn1\ n 

tu pnöH!u~ ep ·dc nni<:éhi. z, nwl) be> (' nkhn mn r ki 11) ujt v:Íll) t t•re~zt. l~z('n n' uj h :Ín) nz 1•pide11ni kül ö 
.c>jtinlul n l1e(urnlodi\,, t n .c>jt bel l'j •bc>n. vn•ry, mint etr) zerü. mg' p(>clig1 mint elúgnzó mvreliumfo-
11ul tov11hh tejlötlik, uwh <'l!~ ik i::t·jtböl n má-:ik nö. é:. a trípnÖ'' 'D) llll'I;! igen kic'i. alig 1 ~) ~O mm. 
mngn ~znrnhnu miuJen ir1my trll~ h·rj ·<l. gzen lll) ~ .-.Jiumfonnlal, ke1ni elik n t '1mövén) bel rjébl•n nz 
c1fü\i !!Olllh:it. Un a lll~ l'Clium a .... ('jt kl.izi jnrntokhtlll t.-.ried. nkkor 1 re<l1wk lJl'lÖ)P n!...'11.C ... knk. melyek 1\ kö-
1 üliitHik },~,·ö .:-cjtekhc b„uynlnak, e n lupnuyng kisZÍ'\'1\ ... arn ~zolgálnnk. miért i ezeket z í' 6 k 1í k nnk 

(han,toria) w v1•zznk. 
.:\ 111) t•elium ,\ túp11iiv1•11 • h •} ... 1•.it•be11 azon lll'\y1'kf>J1 fojlö1lik l<'g<'rÜ ·hl11•n. hol n .;porák zoktak 

kc11züdui. A 'por:ík a rny1·elinmn11 f1jlfü1ü plu mndú ... 1í~ukbúl n kliliinhi;zö ii ·:1.ö~lnjok szerint kíllönhiizö 
mó'1on képzi'1d111•k. _x, vPZPtt "• hOHY a ttíp11iivcny „zü' •té1wk nz1111 r.Ssí'.t'. hol :1 pnrák lét r•:iUnnPk, a my-

cc1ium lílt·1l 1~lpu„ztíttntik. 
i.\ F;poník Ulhbnyire n lnpni)Ycll\ vid~ zcn·eib u. le\ cleiu i1irau1 é~ <' ... nk m1!.!you ritkán a 

~ ökércu képeztr.tul'k. Vamrnk oly ii ziii;l.tiok i , mely1·k porni n hípnön•n) e nk bizouyo:s m ·ghnuiro
zott ré ... z ~hen zoklak elöforduhii. Így pL n '11i11 e-t i n 1 n .~ '\" i' Klilm buzali zö~) n lmzn mngb:iz1ínnk 
lJd:-ejét, az :- ti 1ncr0 l n r 10 'l ul. (koromli úig) az árpa YirngmMt, llZ r r 0 (' . ti s 0 e e u 1 t 8 Hbh. 
troz,- ... znrü zögJ töbl nyin· n roz z1ír1it 'nln ztjn \.1 mng1iunk n pomk<ipze„ hPlvéül. Kivét ·H képez a 
kukoricaü::>lii!! l T..,tiln~o ~luydi ), mc>l~ 1 orríit uemc,nk n h·ukorica Yirng„zPrvcii1. hanem ]c,·cleiu 1.b ·zá-

ráu 1 · képezi. ~laj dm·m Ynlnnwn11yi ii í'ögfoj n tiipnö~cny földfdet i ré ... z.-.ilJl'n hozzn h:trc poráit, t•,nk k ttó 
ké1cz ki,1•lt•H. II. m. nz n„1 ila~o hypo~ncu 1ul.. mely n f'öhl alati a Liunrin 'PuriB ~lill. 
f1j1>'yÖkl'l'Cl\ é~ az r s t. lll a l' i 1111 Dlll', lUt..'1) a ;-.... I' i r l' u s p a l' \' ll l u :- lllim. fit ~drnlt. rl1izoma,iiiban 
o~ 

fejlötlik. l~~. nz iiszi.ig fejl."1t\é .... é11ck rövlcl nízlata. Az u~zön· r•ltl•ljt•dé .~n• uézv1• nwgj ·gy1•zhetem. hogy az 

ü~l".ögfe\ék c ... alácljáhn ; 11 e m U!•'llU5!) uroltalik 1411 fajjnl; u. m.: 
e --tilago í s taiinl (; l'mii11~ll11 '- fajjal 
"'oro ·pm;um li l~11t~ lomn 
1'hecuphC1ra 13 'l'il11•tfa 1 ~l 
Ll'OC) :-ti.... . l; 

Az ü.;;zögféh:knck J l íl tápuij' éuyök vau. melyek 35 1"•alfid1Ja lnrtoznnk .• \ tápnö\".-~ny1•k köziil 
YRll 1U3 cg) .... zikü. 11-1 két,zikü. '.! gymuo perm th 1 kryptognm . .Az •'g) sziküek küzi.il: a grnruincák ~9. 



a ·yper.1(·e:ík ;,n, a liliowt1~lék b , a jnncact>:ik ~I t1ípniiv1:11yt tartalmaznak ; a k1~t·zikt1Pk kéii.iil a r.111uu
cnlace:ik ifi, a 1•aryopliyle:ík ~·L a polygone:ík 1 , és a cnmposit:ík l l- t. 

i\ z 1 i -iki évlwn \'olt alkalmam a:t. Ustilago ~la dis (kukoricaüs1.og) ·poniiuak l'sm11 •• í„1ll é~ 

f~jlfülé,ét e~ zlelni, mi1~rt i.; f'Zf>D fojrcíl leg,ven ,zahatl hőwl1lwn szólnui . 

. l kukoricaii"ZÖ!:. l ~t ilnt:o )[a) <li:-.. f, ~ ,. 

_\ltnhíno ... a.11 ismcret1•:-ek a kukoncan azon ki ... 1•h h-uagyolih, néha iikiil-nngys;íg1í . ..:zii rk1~;': l'1•hér 
cla•ranatok, nwly"ket az C-.. ti la go :l\1 a y tl is nkoz. E <lagauntok ,:n,tt kornkhnn liarnateket • porrnl. n1. 

n ... zÜ!! :-por:íi \":ll t1·h l:k. 

A m11 1rh:ízak (OY:'\l'ia) ..;zoktak tiihhnyire ily uag\'011 mcgdagndui, a. :ll. ily 1l:wnuntok k(.pz1idl11•l
U('k ni:Í<: vir:ig,zpn·Pkcn, 11 level 'ken é-: a ,z;iro11 i'. 

A knknric:íuak wfüa 1• 1r1~sz \'ircigzata :-zokott iisziigös lenui. néha pedig l''ak '!:ffl')o: vinígai. 

~\ ... por:ík t()hlmyirc gijmhdeclek. ,ziuiik harnaf,•kPtr. ;ítmériijük n·oo -O·U 10 mm \ 'l'omh:írtp 
apró. hegye'. tü.;kealakli kit•mt>1keclé ckkel n111 foclH ( 1 <Íbra n). G) akran tal:illmlúk azonh.111 sp1J1 ák. 
nwlyckcn a tiislwnlak1í kiem~lkedesek igen aprúk, süt ege,zf'11 hia11\ znnak .• \ :-.pora tndalm1ilinu olnj<' ·„p
p1•k ynu1rnk. 

\ -.porlik ,·ízlien e ak ritk:ín. uetl\'e' levcgijlic11 kiinuyehlJeu c~iraznak, de ezen ut1íhl1i esel heu is 
"Z<Írur1 .... nem e. inizu ..;pora marad \'i-..sza. A c::;inízií-.. :.! l ·1 lÍra a}alt megy \'eghe, s al1ha11 :íll. hogy a 

kl\lsö "poral11irt,\,111 kere-.ztii1 ki!-, alig J;íthat1) repP<lé-.eu :it ki11y1ílik a pro111ycel111111. n1iut ig1·11 "ék1111.' é~ 

rijvid tijm}éj (1. :ibra J.. 11. pr.). Ezcu rönd promyc1•li11m v1!g1~Löl keletkeznek az or 1íalak1í V"ttg\' 1 llipticu 
'11oridiumok. melyek llll'glehetfü•en hos ... zli. t:„ Whbnyire l'liigaz<) :--orokat k1!peznek ( 1. :íbin \ l1 . \ Ill. , 
JX.) _\ 'or 'é~c folt: kih-dkPzuek mi1u.link<iub ki..:elJh sporiilinmok. az utol ~ó pedig 14yak ran a lc·rk1:wlili, 
a mely tény a mellcu ,zól. hogy a --pori1linmok egym:í ·ból s:uja<lt.ú :ílb1l kép:r.öclnck .• ~ ·or v1~gé11 lérö 
c::poriclinm tehát a lr.gliatalahh. a ll'galsc) peuig uz. mely l1•"elí.iszii1· létn•jfüt. 

.\ sporidi11ms11r, ha egy C'~ep vízzel érintke1.ik, azunurd ·zéthull „gyes sporidiumokm t I. :ílir,1 \ ) 

A 'Jloridimnnk ;-;zéf \':ll:isuk után vfabcu Uf'IU sok:írn. c:-iir:í1,:is11ak intlulna.k. „\ csir:íz:í-. al1liau all, 
hog_\. a sporidinm végéhiil. uélta kis é oldalt. egy véko11y r>higa1:1í fonal kép1.ii1lik (1. :ilm1 \Jl J. \ \ 1.). 

_\. promyeclium néha. mini ho~ ·zü, elágazcí foual is je>lc11h1•tik meg, m«i>ly l111r;i11lf1ih1k .iltal l1ihb 

'ejtre o,zJik ( 1. :íhra ll l., IV.) . .A plasmatarlalom u f111rnl hos,zahhotlii"a alatt. ab<} v~~éhiil fclsü rés1.ébe 
l.rnzótlik-, me1y utcíl1bi e11111•k kihetkeztében miudig pla ·m1ulus, lllÍ" az al'ó része iirese n maratl {!. ;ÍIJra 

1' . ). A fonal n lgéu é' oldalán fej lötluek pla-smnd1ís 'l'.i lckliö1 a . poridiumok, melyek s zinf .~ n nrok bau 
Yallllak elheJy„z,·e. 111~ha uznuhau mng:inyo--ak j..; híthatok (1. :íl11'.l IV.-Vl. :;.i). 

ih ilyen Jounl -zét i P. ... hetik dar·1uk;íkra, mr·lyek 1~pP11 tí<r,r. mint a "l'ori<linmok l''ir:íznak, azaz 
ho..:-.zli 'ékony fonalat fejJl',zlín1ck p. :flm1 .XI ). 

A „pori<li11111okliúl f1•jlü<lö c<:irafoualak azok, 111cly11k n tiat:d tiípnUvényhe a g\'iik1=rcs11111ú11, és a1. 
1•l'>Ü :-:z:írtagon ;it h1•hatoh·n iiszögmyceliummá fejlü1lnek. Enis infiei:íhí..; esetéhen az élödi mi111\j.írt k1•1.-
1letheu ol,r hatalm:N111 tejlüdik. hogy már a hiivPlylevél 11 somcí,i;íua11 a !iporaképzö myccliumol l1•hl'f tal1íl
ni: ezen(' 'Ptl1eu a ,z:ÍI' rü•„Y" helyetl egy jt>lPntéke11y lbzögdagauat kf'letkezik. m1•ly a !l ;)-ik h1~tlwu a 
c.sir:íds ntrin a t:ip11ij\·1~ny halríl1it 11kozza . 

• \ mycPli11111 a gyük1•rf'k kinfü•}é"°el m:\jiluPm az 1''' ,y. uün~nyhen található. 11. m. a magh~í'l. falá

ban. a virágalli tengely pare111·hyw;íj:íban. a .;z:ir 1· ... omúihan e" tagjailmu, :;. '\"égre a lr1 \'l1 lek 1111rc111·hy
m:íj;ihau. melyhcn a hyphiík ..;z:imos ,.,zfrók:ikkal ell:Hrn for1lulnak elö. A. hyph:ik 1i~yik. „jt11m a m<Í ikl11i 
terjPJnek (:!. 1íbra 111.): a ... jtkiizi járatokban rilk:ihhan tahílhut6k. E~y ... r._jt1•ny1•llii\•P)y "' 1.i kiiriil a 
h~· ph:iknt. mely a ttípnövéuy átfürt ejtjeinek -:ejtfal:íh1í] y •ttr erP.1l1•tét . 

• \ mycelinwhól erc1l11Pk azon <Ígnk. mely khéil a :-por:ik képzötluek. A porak1~pz1j„, ki\'éve a 
gyökereket. a uöYéuy 111i111l11 11 ré„zébeu a hímnrágLau j.., J„het„ég •s. „hon }lf'!)yek. h()) a ~poraképz1~~ meg
iflllul. kezdeth ·u „1Ír!!.'l', hnlniuyszíuü foltak. melp•k k1~c;-ühh „ziivr•ti túlteu~'~' követkf'Zt1•h1•11 f1.>ltluzza<l
nak :, JUPgnagvouuodnnk. 



a:. 1 

\ „ ih U\ng l11i1, llH·h IH'll :1 spo1·11k1:\'Z(' llllÍI' 1111'!.{ÍlldlllL. llll'IF:ílt.m.1111, r.-.Jp11tl:irlt t•H kiríll15 alal •. iu 

:íltul t iiuik l'1•l ~/.U\'l'it' li\Zll, S/.l\'lll'SllS t•S )1:glnl'l11hn1i; llH!·O :-;:Í~ll (ll'clig v1ílt.oz1~. J1'1d1íli:i11 fl r„tlill'I 111 I J rízt•I 
lwl\'.111\ harna, ko1•son \ a~ spornl11m1·~Pl.h(il 1íll1~ l'nlfrll', l\:ík ,~~ 1·:-iíkok 1111ír 11z11lllld Rz,·1111111·1 i l..tli.dtík, 
J1;z1•11 !oltok lÍ-.. t•sikol. 111'1\I l'~yl'lwl,, 111i11I a'l.011 :-11111·11fl-szl\„Jr, 11 m1•l~ 1•kl11•11 a poník l1•g1•1'1 1;iir J<,~l'zii lt 1•k. 

t"' 1111í1· m1•g(.l'é~1ll'k i11dulnnl\, ;\ :-p11rnf1~ zk"k, a 111i11t a 1111·~1~n:s 1•li'il111l1tcl1 111i11ili11k1íhli iitet„1111 szí111i1·kkf. 
lt•-.z1wk. n11~' uhl1111l11ak t'' .„zapuro1l11nk, 111ig v1:1:5ri• 1i • z1• 'Z1111·k, '~" a 111ugl11íz r>gé z 11 ·1 1•j1~t 1•11'11glulj1ík. 

A macrhaz J,jj)...i'; ful 1 lltl'g11111rsid. 111i111t•gy Zlll'"ktíf l\1:p(';w1•, mcl) 111•11 u por:ík loglaltat 11ak. li1•l ő 
-..zi1H11l• pt•1li~ 11z ii ziig rilt.1l 1•lpu zlítf11tik .• \ p1mík mfl,.; :rt• f• foko7.11lo.1111 hnl111l J,i,tilrr.I n IPngr•Jy fr•I•·. 
Ila l1•l11ít 1••t\ ilH'll mnl!hout hnrn11l 11) 111\•1Í:,!1111l., l1ít ni i'o!.!1°11k, lr11•'\' 111Í1t kr•rUlt•it•ll 11uí1· ,„,.~ z1•11 t!r •lt ...,. • ....... "'-' '-"' n. r""t n • 
1\•kl'lt•hnmn '}l0l'.1k \'m111nk. acl11ig lu•I ·l •a liillll''' mt:g 1ir•ta 1'1·hl't'szí111i. 11

: 1írg.í;;i lc•l11:1'szí111i liÍlllP~l11•11 

11 "por:ík 1•l ii k1:pzti1l1~ ... j . zaknit lt•ltel hit ni. 

.\ my11 l"'lin111 H7.0ll ht•h Pk ·n, liol 11 ~11111·1ik szoktak k1:11zö1l11i, P-r(i 1•l1l11•11 l•·ilötlik 1: llll•'voltl1 1u1:n -.,.. " „ MJ 

hrn 1•híg-nzil, .• \ gai hc•l.) 1•11),1~nl (i s1.Pl\ll í'.1tl1í1l1111k, é ii.\ llltÍllo11 )\j, gomril.\ t nlkot nuk, a mril.' 1wk z •11:11 11 
fo11aln.:~ek todlil111Ü\1{ ... ,~~ 1•lagnza alf:il a gom(ll~ 1 11:ig~olii1ítj1ík. Az ily fo1111l \HStag, 11tl:\f1;w r•jtfnllnl 
hír (3. 1íhrn 11. f.). nll•ly111•k kiizt')'l'll a Zl'Ult' l':-i pl11s11111 1 1Ui11f 'Pk1111.' t'. íl '1íthn " (.L :ílirr1 11. 1,.) . 

• \ g11mol~I alkolv l11nnl11k 1•,iLfaln t'l'Ó"l'll \llll fcl1lnzzn1hn 11l)111111~ir11 1 langy az 1·1.pnuí" mell1•lt 
l'ekYö l'o1111lnk közii lantiír el1·11yé zik \ ~omol~ <111 1•zí'11 frjlö1l • i z11kl1a11 ·gy atlnt zu. zhrl (. zí111i. ko
c„onyu 1 ~)'IH'llHÍ nlnp.111.rn~ot l1•hl•I 111t."'kiilö11hijztctni, 111„1 hPn n pl 1 111n z:ímo • "'iH.(.l„bl11 Zlllial) 1111111 

alnlni ~ ~ümh1\ud, "t.e11w:;1:s dnrnhkn ':W\ l' 1k alnkj1ihrm '1ll l'lhf'l) e;wc (;J. uhru IJ . 111.). l~g' H•l.f>JJ\ 
'ilago 1\ör ,,\,7,j kiiriil 1•zr11 pin mndnmhkaknL 1.• 1•,ík11k.1t t3. abra Ill. u 1• JY. 11). 10c•h1 k ol.' módon 
képzötluf•},, hog) u pia mn n founlhnn t '~'-' • lH'l.n•kcu mrgg~ lil mlik (., ö ~whúzó<hn az t•mlítdt 11 m111-
k1íkm 7.éh·nlik (.:. uhra J. ktl ). i\ l'onnlnnk hefolé nöh, {• "ró PII Íl'ldnzzatlt •j t.du (.J. 1í'1ra 1 f.) ,„ -
]u ... z1j.1 el .íket "~) 11111:-,f ol. A tlnrnl>l. 11 nug) on ,fü·ü. c"ak ~' ,-.llJ.! :u ~a l1if,..zó. pl11"'m1íl,úl :íllu11al •. 
.t\zn11 'ckoll)'· vihí•ro, kiir p 1lig, 111cl) ökl·t az cgy111•mti 11~ rílk1í am ngl1:111 körit) 1•zi. '-'~~ urnníi. :itl.ít m. 
zrmc..;e n1~lküli pla ... mah1íl 1il1 1 11wlyl•I a HÜ\~·11) tu11l1nn n 11ln mu l111rl)ar1•t1"'g •n"k (llant ... rhü-hl df 1'111 -

mn) ... zok.í ... HPVl'Zll i . 
.i\z cl1•inte 1111~g szalirílytalu11. szögl ·te ... p)a„11incl11mhk11k 1:1 1ílm1 111. n. ,: ... J\?. 11.), kt: öl,t. 11w~

llll!.!)'Ol1l1 , hrnk é-. uwggömhnl~ Gdn •k, 111i11l11U lt·lUh•tiikiln r•!.!) 11ag~ nn ,.,q 1)11) .-,rijtfül k1~pz1j1l1k (.t nhra 
IY. f:~ V. "Jl.l. EzPk 11 fc•jlöclt':, 1•zr11 illó znk:íhnn mar fintnl p111·tík ,:l'fc·k .,. ·I l1írnu)\, Xt•utel) Jnr.1hk11 

uzonhan 11 w gömhül~ iitlik nwg Wkdetf' 1'J1, hrrn1•m toju ... dud ' .•• „) ho. 1.1íkns 11l11kr1t ,.,. z ft l. .\ cjU.d, 
rui1 l) kez1l1•tl11•11 •'!.!'''Zf'll e!.!y1w1111i, n~o11y luu Lyn, ké öhh me•'\"O tngoclik (:1. 1ibrn I \', 'P· ). "' \l'~l't:' 11.•hr•t 
rujta k], ki '1111•ll,1•clé-.cl\ct liiini, •' lwl n•tr~!,?l1 t rnc~klilöuhözt('tni. • ki„ ki1•11w)k('d(. ekhöl ft.•j}t.tlrwk a p11-
ralnírt)11 lcpi"}'(n·imn) tn ... kt•i (a. :ihr.1 VI.). A pornhurt.yn kíl] ,5 rt•t""'t', hu a -.poru mar tÁikélete„eu ki \Jlll 
1· ~pz1ith-C'. lmrnn zíuü. 

\ f1„jlöilö :;porak tnphill,nzúsukr.1 ~ Ilm zn:ílják n n.\ldkn nlnpuny.1!.!0L. , .• ti uninl .1zo11 pl.1 mn
ré-.M·kl·t i--. 1111'1) "kl1ól . p11r1ík 11''111 k1.:pzó1lt1·k. 

Ila a :;;pónik ·~n- nn~:P' r~ 1.1• nuír ereit. akkür a (\a~nn t höre ... z.~t ... znka1l. miu"k köH•tk1·1tPh1•u 11 

')!Ol'ltk a t ... J ... zíun• jutuak. 
A7. 1:r1•lt por.ík 111•11\'1• ... , i_is ... zPlaparlú tii1111m1•L k1r\'f'Z11 •k. 1: w1.ért a ..,zJI :íltal m·m rarr111lt.1rnak L'l 

úly könny1•11, mint pl. 11 kuromii~:t.iig "'Jlorái. 

.\z ii-..l.Ö!.!. föle!.! luwínk p11-...ztít1í ... a 1íl ni lm1.1í11khn11 i föjdtdom ! mái· töl1b zlir tet •u11: 

k1írnkat 11kozott ~c111 le-.z tPhát :nlrkh·lt·n. hü ,, l1t•h1•11 az ih.7.üg ·llcn nlkal111n1a1Hló 1 lj1íni ... l lll'h1íny 
rii\ irl pont ha iis 1l:l11gl11ljnk. 1

) Eze>k a kii\ r>tkezök: 

1) ll1i\'cb'1cn 1. ~.\ z u z ll g t' 11e11 i 6 ,. 1 n t t l k e d l' ~el. e o' z e re k" c1mü cikk tu"t. _Foldu11Yeh~~i 
l~rdl·kPink'" l ít1. 1:\ i ~·,, e ~t;.iki zám. 



1. Oltalmazzuk t<.ilcljeinket az tbzüg:sponik ;iltali fcrtöz1h 111•11. miért i„ alknlmnu1111k nksz1•rü 
veté. forgási mg) vctcsdltást, iiszög-iporákk il lllegf1•rtü1.telctt, fri.- trágyát ne ha,zu:íljunk, és a mesg~·c
keu és ütszélckcu terwö fü'\"eket ideje korán, és tühh iür is ka„z<llju], le, uehog) virítha:sn.uu.k, és ucve
zete:seu a kim.>m- és küle~ iiszögnek tauy:íi é' fornisaikéut ":t.erepelhe--senek. 

:! . Tartósau ne1lves idölien ue ve..,:slink. mfrcl ezen idei leg.ilkalmasal>h az ihzi.igspol'éik csinízií-
·ára; küH;·1ösen ajínlandó a Yetés a n,y;ír ,.<:gén. és a:t. ü z kezuctén . 

. ;, ~elh e::- tnlajliól a fülü-lege n1. lcgcéhzerühbe11 .tlarre örezé :í ltal elt;tvolíta111ló. 
L ~agyon aj1inla11dó a soros \'Cl~s. 

i>. G. ak ti ·zta ma•r,•ak.1t ,·es ·üuk, azaz oh-antikat, uH•lvek olv termesböl cr1·1l11ck. melvhen ü zü" 
~ • „ „ .i 0 

nem mufatkozott. lla a lermésl,cn ü=-zög fordult clü. vag,· ha h•lje. hizonyo ·ággal nem Lndjnk, rn,ijon tiiké-
lete ·cn ii zö«mcnt, -e a ,.eLÖma.•1', akkor le,.rcéJ ... 1.t•ni ,i, .tzt nfag.Hicol1lattal pác 1l11i 1 méJ pedig 11';1 ° o ol

da.U1an Lübh~~öri fclkaral'iÍ mellett l~ óriiig a1.tatni \ 11ef 'l'-,kcude:t.é'i nem eléJ hizlo~ .• \ rc1.olcl lt· által 
a vetömagHtkhoz tapadó ii. züg.-porák, melyek a ,·etc. t lcgiuk;iub inficiálj;ík. mcgület11rl\ . 

Ji' uko1·i (·a iiszi)~. 

\z .~lmik m.1guu,1zatn. o,. n mellekcll t.íbl.it.) 

• l. 11 hm . 

• \ k u kori e a ü sz iJ g \ .·tilago Jfaylli ) ... por.íiu.1k e -.ir.1z í-sa. ·1 ,. 1. J J- :cw. I 1.. l ll . 1 \'„ V 111 .. 
l~ .. XL Xll. 1 l~i- zör. \. \T :·mii-szer. Yll. ;, 0-,zor, X .. \Ill.. X.IY„ XY„ XYI. 1140-..,zer nagyíl,·.1. 

"== telj1•:c11 kile.1liidütt Iont. 1. e· 11. a t' ·ir1Íí:a kezcle \: : p 1· . promyc •lium: 1. opl:.ikai iítmeb 
:;zetheu, II. felülről tekintve. - Ill. Kic'SirázoLt spora, melynek promycelimna eg) ho · zlÍ olágazlÍ fonal. 
- IV .. A prom celi11m ehígazú több eJtti fona.1: al:-11 n~ ·ze mcglire-:edett a pl.1 ·mahrtalomLúl: végén c~s 

oldalt képzüdtck uufr a c;;poridiumok - si: a haniutrnnalok h/ jelölik a har.intf.il d"ttt. V. , .... \rl. két, 
töhb ... ejtU pr nnyceliuru, melyekhöl ... pnridiumok k:PleLkr.ztt•k. - n1.. \~lf 1., I \ .. \ pro111yl'clinm jll' igl!n 
rövid: hcl<)le f ·jlc'Jcltek a. poritliumsorok. - :\... \•j,,l l'll ,zil'tt.'..,Ptt ... pori1linm or. \.1. \ promycelinm(l l
rah 11r egy n·kony csirafonnlat ( l'tjle:1.tett. \.11 . • \ promy<'elinrn 10· mtfg ü" zPfti.1rgé hcn Yau a :.pori\
rnl. Lelöle egy ,·ekony ag ( fejlödlitt. - XlIJ. X\ 1.. poritlium<>k a l';:,ir.íz,í · különhözö i'oká11. 

A 2. ábr.i 111ngyarázntn. 

A ki1korica urngházának egy ... pj~je. ruel) cu kel'l' ztiil t>gy el.1gazó hypha m hal ul: ,;Jt a ejten~ 1'

hüYely. mclj l1e11 a hypha zemc:sés képlöje jul l:ltlrntó. 800-..,zoro ·au nag~ ítva . 

• \ k n kori e a ii :- z ü g 'poníinak icjlüdés(•. 1. ;rn1J- :t.Pr na.ffÍtnt: II. - \'. 115-szür naayítH1. 
I. h.ét hypldnak vt!ge. melyek ~ejlfala r erÚ:-.C'U fchluzz 11lt ; kel képlüuarnhkiik. - IJ. ~\ spora

képzö gomolynak cu·y 1'1',ze. mely erö Pll fcl<lnzza1lt folü h~ phákl1ól illl. flJgyik ohlal;iu ki11) 1ílik hc•löle 
több hypha: f ==a hypha ejtfol 1. /;-=a képlöjc. _\ slitJtebli ·ze1nc·ec::.opurtoka.t köniyPz•i \·ih1go körUk 
a hyphák még erre~zen fl'l uem duzzaclL sc•jtfahínuk lu+-ii rc'.!terréböl állanak . .!\ szernc.,.eesoportokat a 
hyph:ík ~ürii képlc'jje kép~zi. A köralakú ró zck har.mttíl :ltnigott hyph~ik. - 111-nál latható rniir töhh 
képlödarabka viliírro uurnrral ll. 1 r . KéplúLlarahkák \'il:ig(1 ... mlvarral 1( é. :.porák világo au látlwtó 

sporahárt) 1Í\ al ::>'Jl· - \' -llél :spor:ík igen \•1.fkOU)' 'ejtfnlJa} f?JI.: OjJ egy ·pol'cl VU ·tag hárt ';Í \ aJ. 



11 

,, 
1/ 

11 

ljl 

I' 

. ' l t•• /. • '"•"l(•l::>(> •rt"n. •· 

„ 

„„ 

ti 11' 

l 
.\ 

" 

J: ,, 

„ 

ki J6aoo1 ~JOlnl I tt.ta 





\Ll. 

Az auyaroz~ (Srrale rm·nuhun) honc- és szöYcttani szerkezrtc . 

. \t. nnyaroz ama o:;aj1íf s:Ígos, 'nrj11kijrijma}nklÍ. ~(füq iJioly:izÍlltÍ SZl' lll. Hll'h' l'iZ~ÍIJll)<.; fi1. i~1•U 

g\nkran a rozs Yir:ígj:íhnn f<'jliiclik t~s Tll<'l~ Hl k miYolt:íl nlv sokri 11r>111 tmll:ik f<'lisrur.nii .• \ Yél1·mc!11'·"k 
frl1ilt• az(•lött nagyon 1•1tér1ik n11tak; 'nknn n l'l)Z:' Plkorc .... 0~01lotl nuwl11íí'.:Í11nk fi rtnll:ik. m:í,ok Pllf'11i11•n 
azt hitti;k, ho~y hizonyo:-: ro\ 11rok z1í.r:ísa okoí'.Za, s rnltak olp1111k is. kik a kii1lnek tnlajclonított:ík. ~lui 
11n11 tu1ljnk már. hng\· az Hll\'ll l'OZ~ P•rr 11arn,iticms 1roml11ínnk - a (' 1 a' i 1' t' \l · 11111·11ur1• a-nak -• . ~ „ ~... n 

egyik fpj}1id(,j alakja . 

• \z anyaroz-..búl ft>jl1'l1luek, lm az kürnlhdül =~ h1)napi~ nc1 1lv1• rn11ll11•11 f1•k...zik. l 1 <'lll. ho --z\Í 
ny1:Jh•I e.s ~-3 mm. :ítml-rö.;; fcjcl',ké\ 1•l hírú piros gomlnfr:-;k:lk. 

.\ gomh:íc:-k:ík fpj,,r . k1~ilH•n ,z:ímlala11. igeu nHrnn~ , hos ... z1í tiialnk1í sf'jfek 1ígynewz1•tl 

u--1·ospor:ík ltömlÖ..;pór.ík) - !'oglnlfatnak. uwlyf'k npró n,,ílrís11kn11 :í l kitiíclnlnak. e ... a. szél \'H t!Y 

1w1li~ :i rovarok :íHal a roz:- ,· ir.í~,i:ília vitPflll'k. 
Il.1 n roz viníglm ,intof f, --pór1ík 11Pdrrs l"v1·gÖ\ 1•1 Y:Jllll:tk kiiriilr1•w•. akkor hn :'zabl10 luak. 11 l:í

gaz1rnk, é..; ll fiatal urngh11zf1a f'11rako1}nnk, hol lllÍllt Yr:}rnuy :-;ejffii11a)nk lo\':tbJ1 f'<',i}iidm•k. .\ SPj(f'onaluk a 
mngluíz :-;ejtjcihöl t.iplálknz1111k ,„ ,1~~1'1~ fclha. ·zn:lljnk az egé„z ma~l11ízat ol~·nnnyirn. hngy a nwgh:i1. 
h11lyl~ll c-..ak a lunal:ikh1;) állo ki„ hosst.litlnil L'so111óf tnl ii ljuk, 111l'ly a l elyYák :íltal fi·:-:zc11yorn\·a. a 11111g-

1uízhol. m:mileg ha ... oulít. 
E f11nn lak 11.t~y m 11 nyi~1·gü. ..;íir1i. r.1gntló.:. lniziis u l'il Vl't. mely mint m1:zharnrn t j -.1111·n•f p..;, 

1.oldak eldla ... zt·mi. E:r.Pll nrdvhrn fo!_!lnltatn Lk nngr ,zánuna.l i~en npr(Í 1:·llipticn-: SP.itek - 1• o ni tl i u-
111" k - melyek. hn pl. rovarnk .iltnl 11Ut8 roz ... vir<Í!.!ha vif:eltt'k, ~zintr~n f1•jh·~;,dik a 111ézharm•1tot é" n 
eouitlinmokat 1•h·:iJn ... z(1; fonalakat. .\ g11111hn P.Zell t'e,llö1lé,.;i "Zak:ít s p ha r r. 1 i n néne! jeliiljtik. A „pha
,.,, Jia aljaból fojlöllnek, awt.ín l'l'Ö bh founlnk. mclyPk cgy11uí~·.t1n1. taparlrn azo11 ·ütt:t i11ol3·a'iZÍ111i kép
l1•lté v:llnak. 111elyct auyurozsunk 11e\'l'.1.iluk .• \z nnyaroz.; PZ<'ll parnsihí11ak t a. r t ,; s ru y 1· e 1i11 ma 
("' <'} 1• l' 0 t l ll m), mely kit11\1•J 1~~ larn ·z-:za} az isllll'l'l'lC l1HJ1l1111 lnn\J,h f„,jlü1lik . 

• \z. anya.rnz-. a rnz rn é" n 1111:1.:írn uézv" fiile~ :tzért i:-; 111'\"PZC'fr • • minthogy :íltnla a t:ipnii\'éuy 
111c<rfo-izlatik a t1ípa11ya~oktúl 1: i11111•11 ,·au az. hogy :::ok iin>s knl1í ·zt !t1liílunk ott. hol az anyarozs rnla-

1111•1.r ,·eté ... t WmPgt.!'"ll r-l11•111~t i~ 

1~zc11 vázluto f1._jlö11c· taui i:-.merteté mán. nfzzii k ui;ír mo-.t a t·1rt<;s mycelinmnak ( ..;rlerotium). 
mely kiiz()n:é!!e'Cll au~ ar1)z~nak 11e,·ezt e tik, ho11c- é-: ,zii\'l~ t tani <:7.!'l'kl•zt•t ét kiizelehhröl. 

A kct t P tőrt n1gy YiÍ«nt t srlcrutiumon m:\r puszta -.zemnll'l - lupiíval ig'm vil:igo ... a11 lt•l1"t 
mc•rkiilönl,ij~tetni: a kül~ij . i;tét il>ulyns1.íuü burkot. és az azon lwliil 1,~v1i ft·hére~. többé-keYésh ~ \'il.ígo-: 

:;ziivetet. melyhén a kijzJpponlUíl n keriilPt i~·l.; st.ftrké,.; csíkok futnak l I. :íhra T .). 

A l1urk11l <:ok-:ziigú. olnjc-.eppekct IH'ill tartalm::lZ<Í sPjt1·k képcz1k. melyek falai ;;öt.>t iholyaszí

nilt'k. J,i s1~ \'.ustag mebzt'lhen pPclig majdnem :itl:it-::r.allnnok. 'a~t:tgs:íga dlto1.1). némPly h~lyen ~sak 
efl'\', m:í~ hclvt>H k1;t t~s tiiLl1 <:e1'tréterrliiil ;íll (·1. iihra II. k.). Kiilsö nl1lala uinc·..;i•u ,:]escn elhahírolva. minl 
o~ v • n 

h<•löl" l'" \'f'S ~w1'tfahlnrnJ, Jc:ik ki1ílln11uk. o- • 
\ sclProtium tümc••ré111•k le<t11n1tyobb részét alkot1í és m1•ry me11m·iséc0rti ola1"at lartalruuzó ~7.ÖVPt 

0 0 ~ ~. • 

kéi l'clc. Külső uaa,·ohh ré ... zP :íll u•t\'HJI is ('l'Ö"ell iisszetart<í, sok~ziiu1i, 111n1· d1u•m egyen lő haránt é · ho,,,.z-o„ o ... :"l • ....., ... 

átmérővel bíró nag_yohh "ejtrkhi>l, melyek n pa.rcnch.rm:lhoz nagyon hasonló sz<>vetct u. u. :í 1 p a. r <' n-
e, h y mát 1) (p;;; e u do p a re n <' h y 111) képeznek ( L illm1 11. p.). A m:í ·ik n küzépprrntti)l a kerület felé 

1) Ila 11 i e r E. l'hytopathologic (l.,.1~ J címt\ milv~lien a ~!1ö·ik lapou a7.t 1íllítjn, ho~~ a sclProtium ;:ohnsem 
uir oly tök~ldt!:o pnrenchym.1ticn~ Q7,Ő\·rot~f'l. a miut azt Berg ( \natomi cher Atla;:: 1.11[ pharmact!Utischen \Yanrcn
kumle 'l'a f. l. k.) rajt.0lj11. i: n r;:umos mets?.ell'l \Íz-:g:íltam t·ro-: nagyit.ís al, dc 111indii? ú~y találtam, l1ogy n na:!y
~ejtü .ílparenchym.i Berg raj;1.áv.d 11Li>gegy1•zik. Hnllfor ezen .illit:í~a. t~ }ll'll ligy, mint a sclerotium kt:letkeié:.tre 

vonatkozó fdfog.b:i tthe<lé~en .11.1pul. 



szürkés csíkok alakjában futó laza szö\·et apró . ej tii, ö sze-nsszn kus1,;ílt fonalakból áll. és képe1,1 a. 
belet. Ezen fonalak sPjljei hossz11k:í ak. sokkal kisel>h barántátméríivPl bírnak, mint a.1. elöbhi ~zöglete!'i 

ejtek, olajcseppeket pedig zintén tartalmaznak (J. ábrn lII e IV.) . 
• \. nagysejtü zövetuek a hurokhoz közel fek\•Ö rés1,e gyakran szintén kék falakkal hír, dc 1· sejt

falak mindamellett átlát zók, s zinök nagyon világos. IIo.· zmetszetekne11átható, hogy ezen ~·zövet sejt
jei hosszanti soros elrelllleze:t mutatnak. é hogy egye. orok alulról a. kerlilet felé kihajolnak, és ott a 

ke'k burkot képezik: n . Pjt orok ezPn ré ze ötét ibolyaszínü spjtfalakkal hír. Így tehát a burok a uagy
sejtü álparenchyma megv;iltozott re..,zének. é" nem olyan szöveti1ek tekintendő, mely a. töbh1töl külön 
vette ereclet-ét. 

A sclerotium közepen aljáto1 fölfelé terjed az üss1.eku-;zált fonalakból álló laza hél~1,üvet. mely
ből egye lemezek az elöbb1 "ZÖ\'eten kere ·ztül a keriilef felé m tíl 11ak. 'ejtjei zsiro olajc eppeket tartal
maznak, és Yékonyabh t'ahiak. mint a körülötte lévö ~ílpareuchynrn-l;i. 

Ezen ~zö' et uinc..,eu éle en elhatároh-a a mellet te J'ekvé1, uag,\ ohb, vasta.gfalli , ejtekhöl :illó :ílpa
renchymától; mert e ket szövet hatánrn az egyiknek ejtjei a másiknak ejtjei közé keverve vaunak, é"I 
ezen a módon átmeneti szövet"t alkotnak. A kis sejtil . ZÜ\"cl helyeuként egészen a ölet bnrok1g terjed. 
A cJerotiwn fel ö negyedében 1 1 

J cm. zemet vevéu tekintetbe - hí.tható. bog_f ezen szövetben föl
felé, é a kerület felé terjedő ho zas iiregek (e ·atornák) vannak, melyekben a hyphák egye ágai 'égzötl
nek. m:ísok pedig eg •ik oldalról a má ikra menve mimlen iriíu~ hau keresztezödnek. 

A sötét ibolyaszím1 nagy ejtü bUl·ok az egé z sclerotinmot horítja, k:i"'éve egy ki helyet a sclero
tium alján: a ~uvegec ke alatt lé"'ö kek ·zövet apróhb sejtu. é:-; "'a tagabh réteget alkot. mint oldalt 

A clerotium tetejPn levö iholya ·zínü zü,et fülütt kü' etkeúk még azon árgá~-harna ·zínü üre
geket és ejtfonal<larahkákat magáoan foglaló tömeg. mely a ~u"'egecc:ikét képezi. Ez, valamint azon barna 
apró tömegek, melyek itt-ott a ~clerotium oldalán. é kinilt felsö re:-i1.é11 találhatók, a mézharmat é:-i a 
·pbacelia meg~záraclt maradv:inyainak tekintendők. 

Az nn~·arozl'i. 

A ·1·ik ~Hmt mag)anizata (I, •• 1 mcllc?kt•lt tlíbh'it.) 

.Metszetek a roz~m51 vett (' 1 a' i e e p . p u r p u re a Tnl. sclerotiumábol. I. könilhel131 20-s1.or, 
II. lY. 800-szor nagyítva: Il.-IY. aetherrel lettek kczeln, mely a ~ejtekben foglalt zsirol' olajc~eppe
ket feloldotta. A sejtek tire ek. 

1. A sclerotium har:intmet zetc; k az ibolya ·zmü burok, )J a uagysejtü álparenchy ma. h a. sclero
tiumban szabad zemlllel i' láthaló ·zürké csíkok, mel,\ ek összekuszált fonalakból állanak. - 11 Ilaránt
ruet. zet a lmrok es a nagysejtü álparenchyma egy reszl'i>Öl: k a hurok iholyaszíuü falakkal híro sejtjei, JI 
a nagy ejtü álparenchyma. - lll é · IV. harántmet'izetek az 1-heu h-val jelölt ZÖ\"etböl (a bélből); az 
összekn ·záltan futó fonalakhan itt-ott harántfalak i · láthatók; n kettős kéirök jelölik az alulról fölfelé 
futó fonalak haráulmet ·zeteit. 

XLil 

Cllenopodhun W olffii i: iu1k. 
Bemutatta \\oLFF <iÁnoH. lerrla DR. „·nurnnr LAJO~. 

Ohenopodium (Laboda) a 'henopodia trnm 1'Ioquin-'l'und. fajc oportbol. Gyökere egynyan; 
szárai dudvanemüek. fölc>gyene~eclök, maga ok. ·ápa.dtak \agy nre~löh.. zöld csíkokkal jegyzettek, reud
·zerint igen ága. ak; ágai felállók, levele ·ek, nrágfüzéreket Vhf>lök : fet elei ku.:f;/ Cl fef~Ób/Jck lf]f1l kúkr.-
1l!Jf'l., 1,ala an nyel" zerüek (1-2 mm. zéle ek), f.p.~.:éliick .• az alsóbbak kocépen s.:Ne,.;ebbrk (:~-4 mm. 
·zéle ek). kiilonbcn szüith1 keske1iy szcílasak. PS egyik :;d>liikon vagy mou1 a ketfun öblosen t·qy-rqy (oguak, 

cle mindnyá;a 1m·g'i!11ílf ,j - 7·5 cm. hosszú. tov:íbbá hoss1.ú uytilbe ke~ken5 edök . ..,zélököu gyengen hátra-



Chenonod· r JUID 'Volffii 'ímkovic . 
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ti~rt,ek. fenl zlllclek, alrwt li.c::tcsck é~. ép ezért .~ziirkén (akúk i!':; rir<ígrii rcprók, mintegy mm. 1 · l~lcsek; 
nraygomolym kcccs 1 ircíg1rnk /.s t1ékoay s megnyúlt tengelyen szrwgafoffnn /1i.:.éresek, fii=érei laurúk ~ wcg
ny1íltak (7-30 mm. ho -.znak); 1•iníazala sok fii.:l'rlJUl összcfef/, mclyekközüla.za.1 óhhak lf'Vél állal támo
gnttatnak, a fel ·öbhek pedig siir\\u :illók: leple J .w1llrw.'/U., rilkán cllürpiilés fol) tán :3 sallaugn, n. t~rmc-; 
frlelt nem ér ege zeu ö ·s1,e, sullangjai ormótlanok, kerPk1lettck, toj.is1lacl-hos zukásak, hiírtyiis.·ieg ·
lyilek: rnni~rejlÖJe zöldes mg· vcn• ·l1i: magva a virág aln.p·íkja irnnyáhan ( zintesPn) fekvö, l't•U\P, 

~ima lnpo ra összen_yomott. zéléu alig ,:~zrevehetöeu éle . . 
Terem Er<lélyhcu Torcla mellett. megumnkált és gazos helyeken, hol igen tic::zte1t, a fon·--1..cthen 

annyira j;irntos Wol/7' Ctíbo1· gyógy ·zer1~sz \Ír feclezte föl. s \elem közleni szír'es •olt. Legyeu ezert a 

( 'heuopoclinmok e7. egyik leg~zebh faja az ö érdemeintJk --zentelYe. 
E növény le~kíizclehh áll a f 1hP.11opodium glaucum L-hez, .... jellegei alapján a Uhenopodiumok 

köziiU c.--upán ezzel hasoulítnmlú üssz<', mert más eddig ismerete f'henopodinmtól annyira. eltér, ho<Ty 
nz nzokknl Yaló összehasonlít;iqa m1ir fölii .... }Pgt!s. A Cheuopnclinm glaucumtól. s annak fajtáitól i->, ar.iuy
lag nagyon -: ne,ezf>test·11 annyira eltér, lingy Pgt>-z termetebeu fcltüuövé és sajátos á válik. Az ellt:rő 
jPllcgek fök1~p ezek: hogy :-:ziírn. magas és ve'szösen agas; hogy levt•le1 igen ke->kenyek é.~ 1.ala. ak. hogy 
virágai apróbbak: hogy vidggom olyai is apro1\: ; hogy füzérei zaggatottak és kart· úk; hog_'i vir:ígz al.t 

11agyohh és johbun ös.·zetett 
.\. ( heuopoclium ghuwnm 11.-vel megegyezö jellegei peclig: sz<trának állománya é szÍlle; levc•-

l1•iuek '7.llll' és li ztPsség1 : ,-inígjai11ak és terme e111ek alkotá;-;a . 
• \ 'henopmlinru \ \ nlffü-t oly 11övén~ uek tekintem, mely a. létérti kiiz<lelembeu a Ch glaucnm tól 

kiv:ílt. 1 >e mikor, ó hol 'alt ki? 1\liuthogy eddig ieltünéi termete da<"<tra -,em •olt ismerete->. kuzel 
all a gonclolat. hogy nem r1~g1•u vnlt ki. Yalanlint az is, hog,· elterje(lési köre manap még csi>kély lehet. 

A mellékelt táhla 111ag.1 termé-.zeti nag\ sághau mutatja a nüvéuy egy ki ·ehb példány<it ,:s egy 

IJ:l''''ohh uö"énr11élaáuvunk az ;{ctát. o... „ „ 0 

'\LllI. 

i'I a o·yal'Ol'SZ<i~; ~ÍSV;ínyvízi tér ké})C. 

fü· 11~ \ 1 H .J UZ:::Er-töl. 

~lagyaror~zii i.r tüm1~rtl1•k sok :bY1t11yvi:dona at térkép ..;egítségével szemlélhetÖYe tenni. jelenleg 

mé<r a uchéz feladatuk kiizé tarlnzik kiilönösen ha nemcsak minden á:-.vanrviznek le 1he1 Y é t. hanem 0 • • 

1•gyszer~mind te i· me sze lét is kijPlölui akmjuk e térképen. A nehéz ·égeknek egyike abban rejlik. 

ho<Ty :i.:\u U\'\"Ízeiukröl t ük.~ l 1• t 1• · ,~, hely e s kimutabb nem J,;tezik: a ki tehát ilyen kimntatá ·1rnk 
o. . ~ 

hirtok:iha jutni kiv:ín, nz kénytrleu a kellö aJatoka.t különféle :-znklapokbo1 és egyéb közl eményekből 
mag;innk egyenkint fölhrc:;ui l: · fü;.;zeállítani. A másik nehéz ·ég abban áll, hogy a hazai á v:inrYizek 
tr.rnu~;-;zctére von:ükuzú a11atok uagyohb resze nem megbizbató, és pedig kiilönoseu a régibb idöböl 1..1\r
mnzúk, nwl} iclöhl'n a 'j1,sgalibi u1odok meg uagyon tökéletlenek rnltak, é. sok tévede t oko1.tnk. 

\ Iau·rnror:-:zárrról i.rh.Lt oly a ... vanyvizi terkepel kéc:;zítem, mel) mi u de n tekintetben ki-
o. 0 • 

merít ö e s töké le te..;, jel<'n leg még a kivihetetlen feladatok köze tartozik. Dacára ennek, mégis 

:Í!'!YaU) ,jzi térképet kész1ü•ttem, és azcrt sziik égesnek tarlo:u rüv1dPn kö:t.ülni. mcl~· ok indított engem 

arr;t, e mely módon lelje ·íLettem a hajos munk<it. 
.\.z 0 k. mely engem e térkép iisszeállítás:fra indított, a küYetke1.ü volt. A pári i 1 7 . évi köz-

kiállíbis1 or1.ágos magyar hiiotls:ig ki - könyvet :zerke,ztetett, ruci r a ptíri. i köztarlat alkalmából a 

magyar á-.váuy-földtani ki:íllíliíshoz ke!-.zült, s mely köny• a magya1·or-.zagi ás>:íuyvizek:nek leinísat tar
talmazta. A könyvet megjclr.lllí~e nbín reszletes bírílat alá vett!!lll, melyben a münek rendkívüli hihií · 
1íc; hiányos \'.'Oltat kimutattam. 1) ..\. mü valamely á:s\"an_yvizi térkép magyar:ízatára szolgált. mely az 1 7 . 



pári ... i vil:igt:írlarou 1 111int k1~1.irajz ,·olt kiállítva, s mivel anrn térkép valósziuüleg llh')'auazt rajz ha n 
bíH•u :ilmí1.0Ha. u mit a kön: v sz 1í v n 1 közölt. ennek ké;\'c•tkPztélwn ama térkc~p mindenesetre épen ily 
hiliií · é:-. ht.:l:·ti•l1·11 >olt, mint a lwzziítartnzó mimek magyar.ízó . ZÖ\'1·gt>. ::\livel azon u~zPtlwn \'agyok, 
hngy a hir:íló. ha kén) IPh•n vnl:uul'ly műről kcdnziitle11iil 11yilnlkoz11i. c;s Pgy!'zcrsmind k1~prs valami 
johhaf t>liiteremte11i. 111• 11111la:--Z!'iza d n johh mnuk;ít mi11él <'IÖl1h h~tr<' hozni. 6!' miwl ez eln•t hí\'PJl követ

tPm és tcl,ic• ... íh•ttPm, :iz1:rt írtam kiiliiu i1111nk:ít. mcl.\ e l'Ílll alatt: • .:\lag)aror:-.z:ig- bnnertebh ~i .... v:í11yvizei. 

tt•rrnt;'Zl'lttulom~111) i t!' g:1ig):Í. zati t„ki11tPtlw11.· az 1~7!1. 111:í.ju. l11íh:rn lllf1trji>le11t. é~ :wért ké. zítetteru 
n...;Y:iunizi térké11 •t, mch·C'i :1 ma•rr:u 01'\"0'<flk 1= ... tn1111:,..z1 h·iz""'lílók p, ..... tt•Jl hrtoH XX-clik Ufl<r\"11'\ iilé é-„ ~ "" ~J o. 
n 1•k l 1cmn hd 1 am. 1 cnué'Z•'li'M.'11 c>:::a k oly tliki: h•t"~'t:!!licn, min öt i· f'len 1"'' ch~mi lelict„é•te ml t. • . e 

~\ m e) cl, 11H•ly1~1 n tiorkép ij,,i'„:illit:í,:inríl kiin•ttrem. "gy 'i'<·rüeu abliau 1íllott1 lw!.!y '''111 tiihhet. 
:-.cm kc-re:-.ehlict •Zt 111l1~1lwtö,·1~ lP1111i llfllll iparkn<ltam, miut a nir·1111.\ it jr.lí!lllt•g l111t:írozoltnu isnwrü11k. A 
f1 1ln•tt. 1'' a t~rkt~p"u kiilii11 jP!!)"Pk :íltal kimntntott 1' n i ti,. uilatokat ónito„an ro-.:biltnm 11s 111P.rlcgel
teu1: "~:D·P<lül 1·-..ak 1u1 1:..!hizhat1í sznknrnnkuk kii:t.h~ .... eit. a 1111·gyPi f1~on·n-.:11k11ak lPgtijnhh j1·lenf1~:-.cit ,::-. :-a,iát 
helyi tnpa~zt:iluf aimat ha-.z11ált:un f1•1. 

..t\ ..;y;Ín.n·izi 11:rk<~J •C'lll n-..szc:illít :\s:i111íl l.ri,·etknöl\é111•11 jártmn r.l. .Alka 1 maztam :\f ag: arn1·„1.6g11ak 
nkkor },uphntó ],..,,i11hl1 1t>rk··1n:t. mely nagy m1::rtéklw11 (1 : :;110.0011). a clomhorzati \"i::;zo11yokkal 1•lhífra. 
é~ 1<""líja11h i1löb •11 ( 1 /, 1 S/fi.) k1'.::-.1.\ilt, ,~ ... 11 IH~<':-Í t'S. 1„ ~1·o~rapl1ini intézet :Htal ~fi laphan kiada
tott. E ll-rln!11:11 kij1·liiltc111 a közi•] lize11hd „z;Íz ki.iz,égnl'k 111i111lt•!!yikét. mely a m11!!hizhat<> kii z)é ... ek 
"'Zt•riul ftq•;i11n izzcl l1ir1 ,~„ kiiliiu 1· e„·, 1•1, ..:f'•'Ít„é1T ~, 1•1 m„1TkiiWnhöztPttNn az ott l >tczö alknli-... föltl1 . • • • .., t::' ,.., 

k 1 „erü'ó'. kouyhn-.ó,.,, 'u:-.n•, kenc ... é-.. h •\\'Ízck1•f. tle ·gy z1.•r„mincl azokat i , mcl.n•kn 1k termé.,zetéröl 

biztO" tutlcnnti-..u11k nincs. 1111.•iy UIÚlJhiaknnk . ZlÍllla okkal nngyolJh. mint :IZ Í llH'l'l'Í<'S termé..:zet:Ü Ú:-\Úny

, jz(>kt>. 11! mú11o11 a ll::rkop hí\1•11 tul,1·özi ,]„ ... ia :iz ez irau)h:111i j ... uwrt11iink jeh·ulegi 1illapot:ít. mcl)et 
nem l'pcn a legi.e ln•zöhli sz111l1en lúuh 1 t>lÜ. ill' n'l. Í!,!nz,,íg k 11'- >„rt nem akartam k1;te .... atlat<1lrnt föh t•uoi. 
é .... mint alaposan mcghahírozotluknt u1lnállítani. mel.' l'lrnf•k h1·l~ fi„Jcn-..égt" iclúwl kitlinik. 

Az "kk„nt tis Z<':íllíu1lf 1 :l'kL·pen :ir. .1~Y.im viz1•l,lll•k !!CCJgrnphini "lterji•désc>. é,.., 1•.:111 ortok :-Zl riuti 
el1i1'11nlu]á ... a 1 j ... ;:t:íu .ki' 1•'11 lii, mil"'ll hiw11\·o r11 111l z ·r m Jh-111lld1 ha l\Inu·, aror ... z:'í~ f Priil<'t .... 1wk tlomhor-

J • n. 
zati ,;szo11.nít figy•~lt>mliP '„;;z,;dik. 

);ag)jnlia11 tel,i111\f' haz:ínk 1l1nnJ.orzali 'L:wuyn 11 k<_i,·efk1•zö. ~l:i!.!yltl'nr~z1íg ~i ;.-al,i cs k1•ltoti 

liahínít a Kurp1Ítok ké1wzik. n d1•li é„ H.\ ugoli lint:írlw:,!.' "''"' az Alpokhoz z:ímítj:ík. E ho!.!, hí1H'Ok mel
lckuyuh :ínyai HZ Ol's~:Íu" ktil.l'Jll' fo)t: f1~1:j1•1l111•k, hoJ h:Íl'Olll lll •tll'llcéi alkotnak. ~\z egyik :\ kt 1 H llHÍ ik a 
IH•~Y magyar llll 11l1•111·11 , míg H h.mu:ulik Enlely köz„111q1P11 j6 m.1•r11-.a11 a tcu!_!er:-.ziu fölött hí~os m •1l ·uce
nlaku hegytér„ég'!~t tplaleau-l) J,,:pez. 

E két ht·~~ s< g-n•111L Z<'I". (. :i h:írom 111c1leuct> az :í .... '1ínydzek sz:ima é-.. termé„zett• :ilta l különii
„en jPlle~ezt ~tik. 

:-- 'l. :i 111 r ,1 lll'Z\ 1• " l\.1rp11t lwg} é!.! lt>l iildl', ,>,.. .1:1. 111·,l1•lyi h1•gyterség a }('!.!~· • igahh, 111íg Ili'. 

Alpok cr·riilcfl· (. a két 1111·ll1·11t·1• :í ... , :íu~ Yiz„ldH'll l'<ili.itl•· ,.,zc•g[.uy. A u.t!!) metll'u1·P. Ya!!yi..: az 1Í•"~ lll'' l'1.l•tt 

Alfül 1 a 11„ignzda(!ahb 1• • leg„zegt:uy1"lih íeriilelek kiizt a kiizép ht~l) 1•t foglalja 1•1. 
Az :ísvií11~' iz11 k t <' r m ,: z ,, t t5 r ,, néz' e• :r1. omlítC>t 1 1Prülc>b1 kPt i:.1nét kiiliin jPll1gezn--. tal:il,iuk. 

A Karp:ítok tcriih•tcf .1clleg·zi a sok . a\ any1h-í~. a cléli hr.g~ •t:gl'k11 t t 11 l11yn11111lug a ti.:niz, az enlél) i lwg~ -
t ~r ... 1=0 ·Pt a kuu.' ha:-1Í\ i1, az J.\ lliililc•I a .... 1ík ... 1ís- ,~,.. a ki~ 111!'c11·1ll't:t a kP:-.c>rih iz. 

liu a l1frJ0:1u·t f iizPl1•sP.hli1•n t111111hmínrutz11k, ,::-. az <'1\1li•, n„q·pha1"tott me1rhizhnt1i \"11 •rn1 lt•mz1•-. :--. o ö C· 

'ek1·t Lekiuf <•tlrn \'<'"Z zii k. ml-•r sok l;, ,:n\ukl' ré!';zl1•t.•k n· 1· 11t1111k. m1·hekhill l:it lrntu i. ho"\' az "'„' t'°' ll''' a 11-,... • • ..... .t:"t„ e. 

nzou 1·.;:oportl1oz farloz1í 1í ... r1í11y,·izt'k. a kiiliiult>l1• ,·it11:k1•11. kiiliinl'dP llll'!!kiiHiul1iizh•tii j11ll1·g~<>l hírnnk. 
De 11i111 ... r11 „z:í11dt'lrnm az „z i1·1íuylia11 tett t:i1111hn:ín:oz:í ai111 11r1•dmé11yl't itt ti+ ... orolui, sót 11t1 m i:-. tartmn 
ta11:Íc:-osnak ezrkluíl 111:ír 1111 ... •l Jiat:irozoft kiin,tkedl'fés ·kt>t H111ui. mi,·cl az erre sziiks1=~(' ... \'Í7.elt1 mzc~"'C'k 
k c· 11 ii 1111• u 11' is,; •f' h ,, 11 é„ mi 111lt>11 v i 11t~kr1i 1 mt~'' hi:in ,·01.11ak. n ~ • 

.\ na•'''"\ iil1~s111•k l'''""·"iilt f• ·1·111é..z1·ttn11-\ p1n·ta11i :isr:í11.\·-f<.>l1ltnui cs niivéu~·ta.ui !!zakonbih-a n ... """· o„ nJ , _ J 

cgyl111ug11lag 1•ll1ahin11fa, 110~.' a ... vanynz1 ti'rképt'lll, 1111'1)' „r1•1\clil1•g ~; mcft1 r "Zlqcs .:; ... :.! nll'il•r mag;" 







\'Oli, ki chu mérh~kheu kinyomnfrn a nugyg,\ iilé-. mnuk:ilataihoz 111ellékl"ltt»;s1qc Ennek küvclkeztéhcu a. 
t él'kép e g' lapra rPduldllnlott, cl<' oly n.tfU lapra (mértel.;:e = l : 11 ;,JOIHl. vagyis 1 hiivel,,·k kép' i-;1•l 
•1 mf.rtfölclct). miuöt. a kapha to lc•gna~:olih lithograpliini kt'i c11gNli•tt, n1nl) merték sok mcg)érn~l lcic~i11.v-
1w), hizonynH. és nem e ckc;ly hajt oko:wU, hol n1. i nunvizzel l1iró kiizs1!gek nagy s1.ammal és siiriie11 

<'gymiís mellett fordulnak elö .• \ kisclihitctl <'' liihh lekintethrn egyszenisftefL térkep anuyih:m hÖ\ilt.P
ti•t t. a lllt'llll)'ilien kiiHin jelek mulatj1ík, hog~ mely á~vauy,iz nlknl1nnztatik rtinllhntP'zeleklH•u, t!s uwl.v 
yjz kiildr>tik :;zét. azaz: hol lélciik fünli'.ihcl ·• és hol víz 'Zallílo-iutézl't. 

~liuue11 emheri mii l i.ikélf•tl •11, s fo ,· " lu·ke11 is. mch· l'oln·;ist hrln••Í•r,t11:Ít:ís 1kat i•rJll\·1·), kUlii-. • • ~ • "' 0 • 

11i;,.,,<'ll az. á~,·:íuy"'izeknek 1íj \'iz..;g:ll:ísa é.-; egyéb ,,tltozá ·ok kii~etkr.zléhcn X,t~y kös1.ÜnPttel '1•s.1.<'111. ha 
1 • 11~··m ilyPrn~kre Hgyehuczlctuck. Üriiluék. ha Yalaki :ísníuyvizi f érk1!pem altal éi ·ztiinijz\'l', .iohkd é~ 
tl>k1~lt•l('Sl'hl.H1t ké ·zítcnc. 

.J e 1 e n t é ~ 

(( 11/lll/l/(ll ()/'/'OS(lk r:- ffl'lll tti .. C/11z.'!/fÍ{1 k /Si !I. Cllffjll'•.::!11 .. 2!J-ikf.11il .... ::r.ptrmbr )' 2-11.ltl[J BudrtpfJ."ifr.JI lal'f(){f 

\ \ -1/, nn!f!l!f!liih~:;c alatt rr.Jl(/1 .cft orrn:;-.~r.bé.s:.1, !l!flÍf/!fS-Zr:1h.:i ,:.~ fr?J'll/f'S~rtllfrlo1wí11!f1 . zoU11íl/Uú,,1·iJf. 

l\ozli Dn Hoz"'.\Y .foz::;n. 
ki:Hlit,1'1 l'luok. 

\ mngyar orrn ok é.:: b1ruH~~zt>lvizs~:íl1ík nagygyi.ilésf•i alkalm:ílt<íl az illelr'i ,·:íro ok tiihlm~ irc· 
gar.dh„:ígi, miiipari ... Pgyéh t:írn-yakl11íl ki.íllíhí ... t rend11 zlek a Y1Íllllorgyiilés tbzti•lP.tére. 

A hu1lapt :'ti XX. 11agyuyíi11~,11d.;: l't>Udf•z1i hizntt ... :í ~;t a tryi\lé ... l 11 n'('7.Pt éhe ha-.oulúképen ki:íll ihí" 
rl"ncl1•7.f~s(.t \"Ptte fel. lle 1•ltt!riilc•!! az rltihhi ,zok:i-,túl. c'n11án on·o ... - ... phé-.zi, ''\'Ó<1'\'st.Prt! .... ii ,~ termé,zl'ttu-.. ~. ~-

1 lom :i n~ i gyiijternéuyekhiil :íllú kitíllíH;;nak létrchozatal.ít hat:frozla 1•1. mint :1 mely a1. orrn.;okut é-. tcr-

1111•:-zcl ,·iz~g11 lukal ll'~Íu kiil>h énll•ldi. 
1%hől kiin1luh a a r.·utl„zi~ i1izot s:íg foganatba nttr '' \ \ . nagygyiilés tiszt<'le1én• 1t:i""ÍtP111l1i 

t'b.i) szakkiállit:í-. rP111lcz<!~él. mel} unk hcl-' éiil a fönirosi IY kl'nih·f 1 förc:ilta11111la '"' lermél s1.eme1lt• ki. 
tllPl~ cklie11 a ki;íllílntt l:írgyak :; r.'oporl han lcl..tek eloszh a . 

. \z]. 1· :- n p u r tb a a uycr::. g·y1ígp;zL·rlcrme11~ ek. gyo~y,..zerészi :- \'Pgyé;o;zi ké~zítt!llfoyl'k. 
a IJ . e .... 11 p 11 r t J, u a hazai :Ís\ iinyvit.ck. honi gyógyl'iinlük és forr.í„ok ké títmé11y1•i. fiirdiii t1!r

k1~pt•k é ... gyón') 'Zt>részi eszküziik. 
a 11 l. e o port ha 11rvo~- .... l'bést.i mii- 1:, köt...z >rek. mí'tszaki é' :-elié:-zi r11ggyanfa-ne1uiiek. 
a IY. t' ... o port h u l11 rmés.t.<•tLaui :- optikai m:is1.crek. :illat-. n(i \·ény- é,., <hdnyrani gyiijte-

az Y. e,., n p n r l h u houi 01·,·o=-- el1t~~1.i é..; lermé--zl•ttn<lomáuyi 11rnnk<ík. é„ a kUlfiildi :-1.aki1·11(la-

011111ak 1Pg1íjnhJ, tC'rmékei ,.ql'ftC'k fel. 
A l'.:!111lc•:1.<Í bizolt::ií~. a mc1111yirr a hely ~ ·tike é' az i1lö rij,·iilsé~P 1111•re1ltc. mi111le1.t>u ,„„uporl ok

ho:t. lartoz1) trirrrvukhól a len·..,1.ehl1 é. leutauul ·,ícrosahh lléld:ím·oknt kidlasztani. t:, fo.Y ••0<Y\' ki:íllítri-,l 
OJ !l""I 0 0 „ --"• • 

r<>nclei'.ni i•n·l'kCzPtt. 111!-!lr err\n:s1.I :u. on·osokat. !!' 0'"':;Zerészeket. ten111~szt>tli11nírokat t!' a lermt: i„t O.l • t>.1 ._.,I -,,1 

har:itjait ki1·J.'gíthetle. másrészt a Si'.Ú111n,., ritkn é:. új hirg) aknak mcg-.z(•mlélése, ta1111lt11;í11yoz:í'a :iltal a:1. 

i · uwr~tel~ gyarapíhís:íni bő alkalmat 11\ njlhutott 
i\litl11ti a tsoportok egyl• · l.irg.\1Ünak elo~orolásához fognék, J, öfele„s ·gemnek tartom mindazon 

tisztelt l'érfiak1tak 1-s mtéz1·tek11el. kö. zönc>tet 1n,1 rHlaui. a kik e-. a mcl-' 1•k ezen <' l · li o r ,. o' - -.: <' li é,., 1. i 
é :- le· r m é:.. z ,. t t, u do rn ;Í ny 1 Gznkkiallitií ... uak létrejöttét ll'l1elségf':-"é tt>ttcl,, é azt förmlnz:ísaik :íktl 

l• lömozdí tot lák. 
1~~1 .... ü :sorhan merremlít1"iik itt a ffrraro i hatc).;;árrot, l>s annak énlP111tlü-. <•1-:éi al11olu;iírrne:-tcnH 

":) • 0 ~ 

G r r 1 ií ez' K ar n 1 y u1al. ki. mi11t a füdro„1 reuclezü bizotL-.:írr11ak eluiikc>, ucmc ... ak ki1·,.,zki;ziiltP. hO!!\ • • 0 ~„ 

a före:íllauo1la1 h:nuek. és a ·z iik ·éges ~zekréurek a küill tasra ~íteugPtlh•tlek. hanem rnlamint a nagy· 
11yiilc~ ... miikiidé"l' -.ikeréuek. ücr,· killuuő:-.en e1.e11 kiállíbís érllckcinck elö:o;eg1tésén• is a le0°·huz~nhl1.111 
M O. ~ 



közremiíködött. A förcáltanoda érdemes igazgatója S e y F ere 11 e úr. és a tanári te t ül e t a leg
nagyobh előzékenységgel mindenben a rendező bizotr";:Ígnak neme ak seg(tségére voltak, de ezeukí vül 
saját szép gyüjteménycikkel járultak a kiállít:í.shoz. Nevezetesen Aujeszky ta11<ir ür a természettani 
eszközöket, B a 1 l ó Mátyás tr. 1ír a veg_\'tnni laboratoriumot, 13 át h o r y N á 11 d o r tr. t1r az ál
lat- , növény- és iísviínytani gyüjteméu.vt bocs~ították a küillíMs rendelkezésére, mi által ez teteme en 
emelkedett. 

, ... égre ki kell emelnünk, hogy a kiállítá , céljainak elérése csakis u ki<íllít:hi hiv)t~íJ fáradhat-
1au buzgósága, és a kiállítók nagy áldozatké zségc <íltn1 vált lehetővé, melyek nélkül a kiállítá szép e~.l
méje meg hiú ~ult volna. A kiállítás néhány hét alatt létesiill. eleinte a felhfrotta.k naJ~"rJs.lt vo.1akoJ ta.k 
abban r~sztvenni, dc a bizottság buzgós íga annyira emelte a kiáliítá"ra valo vágyat, hogy az tlt0l ó 
naJ>okban hely szűke miatt már több bejelentett birg,rakat nem lehetett elfog,ulni. 

E részben bálá~al kell megemlítenem n z o r :;, z n g o ~ és a h u cl a p e s ti gy ó gy ~ z e r é z 
test i.11 etet, toválihá Ede s k u ty, T hal ID a y e r é · "'e i t z, K o eh lll e i ~te r utóJait, R o h r b a e. h. 
Egressy, Fi s eh e r P é te r és Dr eh e r m-akat1 é egy<italábau az össze , kiállítókat. 

A magyar orvo -ok és termé zetvizsgiilók Huda.pe teu tartott XX. nagygyülóséuek ztíriilése jeg_v
zököny,ileg az összes lriallítóknak kö~zöuetet zavazott, mit ré zemröl csak azzal lohlok meg, hogy ezen 
oly szépen ikeriilt elsö szakkiállítá nak legyenek a jövőlJeu zfo1os folytatásai, mel.rek által ai orrns- és 
termé·zeltudományj i meret0 k mindinkábh g~·arnpodjanak. s így \' ánclorgyilléseink egyik célja, a terme-
zettudomáuyok mcgkedveltelé "e a mfrelt közön éggel - elömozdíttatni fog. Hog,r e közön ég érdekkel 

y] ~eltetik a természcttudomáuyok iránt. bizonyítja e ki<ilhbi ' u11k Í", melynek 5 nap alatt 51).32 látoga
tója volt. 



35!1 

J. t.•soport. 

Sy11·s 9yúgys:atc1·m/ 11yPk, !l!IÓ!J!l '::r.ré$:i . t'P!f !f'~~ :i ké . .;:if mh~yek. 

Az. el..;1j c"oportb:ui ki:illított t ír.-ryak „orot.atiit a l3rnlnpe t helniru:-ii füre:iltanodának eh e mini 
1 ah o r a tori 11 ru a B a 11 ú ~l 1í ty :i vegytauár ür "ezetise alatt nyitotta rueg. jelentéken~ el>h tauesi'.
közfikkel. \'C~yg)iijleményeiYel tb. KüHinö-.en kiemele11llök: az annlytirni mérlegek (ezek köziil t•i,r~·· 
m ·ly pgy kilo teher mellett 1 • milligr mmot mutat). a cnlorimeter (ki ·érleteklwz nagy mértékbl·u) ..... z111-

képk•~ zftlékek, ti'fegi=,zközök „fh. b lnboratorium egy ré-.zét k1=pt>zi azon gnzdng tau,zcr-gyüjtem ·n~ nek. 

meh-h el ezPn el-.ö rnmru int ~zct r Jl(lelkezik. „ . 
lgeu P.nlf>k<? é~ hd1nl6 t:anulmáuyozá,:;t érdemelt '1 h n l l 111 a y P r t! s '- e 1 t z e .... K o eh m e i :--

t . r r r i :! y e"' utódai é Köhler e!,!ytittre ki:illítií,..n, mely SZf>rfülött ízlé:-:1.' ... clrendezéshrn gyogyf1i\'ekel• 

vcg~ ké„zítw.~nycket illó é„ 1~iro-.. olajokat. bcl fOldi é:- kiYit •li cikkeket, köt-auyngokat, :s E'g ·eb énlt>kes 
iáruyakat foglnlt ma11ába11 .• \z e1111H1•H cégek Imi gó fáratloz:ísainuk ~ikeriill töhb kiilföhli hír11~n·s cégt•t 
rnr-gny~rni nrra. hogy a kirillítá„b:m ré:szt Y1!gyenek . .1.h cisszes ki:íllílntt tárgyak hat nng~ üveg zekrény
l1e11 forrlaltak helret. Y1'!.!Vl k\~..;zílménveikkel kiilöuö:- figvehuet énl1•mellck : . -· . ~· 

~le re k Da r m q t a 1l t hó 1 , a • C h e m i ..; e h e F a. h r i k a u 1 A e ti e 11 • 13 e r 1 i n h ö 1 é:-
\'itt e H o ... t o e k hú l. Z 1111111 P r K o n r ií cl majnai Fraukfurthcíl cg), chinin ké. zítmé11yckhöl ,~:-; 
A uwrikn, .J avn é Kelet-ltHh.1!101 zármazcí k üllinfélc China-h éju khúl iilló gyUj lcmén yével. T ha 11 ma ' e r 
,. ~e i t z Pl!) cuiuink~„zítményekhöl iíll6 ~~ iijtemt:!nyuycl a párisi dl:igki<illitá tói. B o eh ring<' r C'. 
1 . : fiai mnuuhc•imi gyáro ok

1 
eny kiunlve<ryek- é-. kiua.lk érgekhril :illó "yiijteruényn~·el. ToYábha egy 

renlikí\•lili "·•zclag, érd ·k' { ritka chiunh1~jnkliól álló gyiijt1•méuy. uH•ly tiihb mint 100 gyönyörti pél
<l1ínyl tnrlalmnzott, „ m1>ly1• a \\To r 1 "e E. II. é-. t á r :- a hamhnrgi cég alapító fónöke több mint 3 o 
év 11 nt (O'yc~ítet t. " n kiúllíh> t'égekuí•k ~zíve.s .... éghül kül\' ünképen iitengt>dett. 

1..; eb. l b ci l fe11y1;1 ii- ,> lli1·pcf„11yö-bryártmáuyok1 melyeket elöállít n l>r. " .,. 1 e re r lo·rng-fél1• 
flinl1iahpítv1íny kc>zt>lö:-ég~ (illl) fruy<itti- ,~ ... tüq1ctenyö-olnj, fonyöt ü- é~ töt1>efeu~ ö-kiYonnt), nu·lyP.k az 

1 7 .... évi párisi rihigki illít:i:;on clísznkm:ínyuyal lettek kitnntctve. 
Todhh:i egy o:.zti\.lyznt, md,r a1. \Í, n. ki\':iltl erös illó o lajolmt Hintette elö. melyek a kercskedc-

lPt11he11 eg1~~zen \tjak. a'!. egy.:zc•rii. illó olajokat hut~\,rn uéz\·c jelentékenyeu fclülmülj~ik 
Egy esumi - arnchitl - ,•~ rnnlnuagrnkból álló gynjtemény. ferti>tlenítü köl ·zerek a. f1 a r l

m n 11 P :i l-fdc heidcnhcimi é u • eh n f r ha n s e u i nemzetközi kötszergy:írhól. az el'-l) T h n 11 m a y l' r 
é .... : t> i t :z. az utóblii K n l' hm 'i t „ r Frigy e utódai :\Ital kiiíllílvn. 

\1,{,,r • mé•' f"mlítcutlök a 'l' h n 11 m nyer ~s e i t 'l. iillal ki:Hlított Bucher-féle ttizoltó tlolio-
~ 0 • 

zok, uwh l'k éttúheh r clohatvn mcggpílnak, ... n fejl<>dó géiiok :íltal a tiizct elfojtj:ík. 
'\ e r n da. ~ l u 1\ o r hu<l 1pe„ti cég. '\'egyké ... zítményckPt i,kohik é chemiai lahoratoriumok 

z1ím1íra. czit,tké..;1.1t11u·uyekPt fcdólleuítö köL.:;zereket :illítotl ki E kiállító cég a vegyké:-zílmények 
nn~y rú.ozét, ... kiiWuii-i1•11 a zép czll tkt~szítményeket (argent. nitr„ :snlf. chlorato-a.mwouiat. oxydat. stb.} 

11111~11 ~vártja . 
• A. h 111\ n \'e ·ti gy <i '' y s /. P. l' i! ~ z - egy l e t u e k nngv gomltlal rendezett gy6gy~zcri•nuei 

gyl\jtcmtfoyt·. mely töhb mint ·WO gyöuyiirti pélclányhcíl :\11. nng\· dísze vo1t :i kiállítá-..nak. Dr. ~l U 11e1· 
B. fcidro~i gyógr:;J.eré:'.li'. 1\t'. éveken :iL 11agy „zorgnlomml\l g) íijtötle. 'r h n l lm nyer és 'e 1 t '/, ürak 
meg\'l•tték, és n hndnpesti •rycígy,..zerész-crryl1..•tnek ajáudékoL.hík. Er.en gyiUtcmény minden gyogyszeri3-

mf•i umzcmunak dí,zére v1íllrnt • 
.Tor a :ín ". ('rrouthyem) nz orrn'li O'yakorlntban ntnknlö1.hetle11 kitünö norvégiai h n 1 m :íj-

o la j n t kültlfüt. 
A lu~l- (.„ külföhlön hírne\'e-. G;;; eh w ind t c1>g „zc· ... l.~y1iriinak igt!n zép t-{yártm1,uyait •illí-

B n ll !L p e q t i é~ v i cl 1~ k i gy ó ~ y ... z e r é"' z e k. az á t a l 1í no:; JU a •r y n r gy ú g y ... z 1• r ,; s z
e , ,. le t felhiv(\„a foh·~in. 11111\· ,z1i111hrm vettek réqzt n ki1illít1bon 1 ue\ czete-ien: . . . 



(~ene r sich K. (Ké.nuírk) és fTréh .J. (~'zepe·- 'zombat), különös zep honi gyógyfü,ek 
állal Hintek ki. melyek sikenel mérkőzhetnek meg n küll'ölcli, s kiilönösen a német. gyógyfovekkel. -
.hl o l u a r J. (Buda pc ·l ). a gyógy i méhen alkalmazott íljnbh eszközöket (górcső, ~zmképke ztilék stb.) 

mutat.ta be. H ochsinger (Yarn~<l) .aját gyárlmtín)n ~ hougie medicinales " álh tott ki. Hoz 'll.\ tti 
M át y a s (~\.rad). nagy hírnek Ör'\'"enclö diinincukorlníkat ~ífütolL lci, melyekben iker i\li neki a chiniut 
keserű iz-étól meg ·zuhadítuui. anélkül. hogy azt gy ig) hatiísáhnu csökkentené (a ki1illílott cukork1ik O·OG 
chiniut tartalmaznak). miuél fogvn <l g_\ t'rmekgyóg) á~zathan nagy alkalmazá t in ernek. Ji' r nm m .J. 
(Budape·t)1 kiil<ini.i en porított ke zítmenyei\,el tfint ki. mel~ ek:kel valóclisaguknál és zep égiikuel fogrn 
'ikeresen tillja ki a \er ·enyt a külföld e nemű ké. zítméu yeiYel. 'z t u p a e:-., K r 1 e g n e r ( Bncln pe ·t) 
atropinum boracicum új ké,zítmén) üket. mutatták he. II a 11 u te l K. (Butlape t) zep tcchmk.iról lnnus
kodó yéghélkupokat <: ta1 1n„zokat mutatott be. B o 1 e w a u R (L ·va). Tarnay .J. (Mnkó), R r y Yiktor 

(B.-<iyarmat) Ki . s Ferenc (...;zeghalom), Ei. clorl'er <t (Bnclnpe t), Egre~ ·) IL (Buclape L), .T :ir

m a y n-. és fiu (l3t11hpc:t), H is eh i t z k y Ödön (Hu zt), J o o Károly ( zalntdka), ~' i e n k o' 1 e F. 
(Koloz. v<fr). K i~s .J. (.\ rncl), Ki~ K. (BnclapesL), Dr. Lnuuau Imre (Budapest). 'l1 rn.ja11ovie~ 

\ go ton (1 'nrkull), Eger é-: eh o r m et C' o mp. cég (Béc.) gyógyanyagokaL és '\'eg) ln•s,nlméuy,·ket 

;Hlítottak lci. 
Végre ln kell emeluil.nk Dr . .T ;\ r ma y Gyula széJ> hPrbnrium pharmaceuticmfüit.. 

II. (•s opor t. 
llazm 9.'JÓ,IJ!Jfii 1·clők, ris„rf n yri:ck. (oací ·f r 1·111f.11!Jck. fii ,·dó-térl·épel. s gyógys:. uÍ>s .• -c.'> zl. ,j;:ol:. 

Elsi) helyen emlí~ji.lk a hazn.i gyógyfi.i1·clük, ~í níup izek é forrásterményck jeles képviflelőjét 

E tl e k n t. y L. fővárosi c·éget. 
E ki<íllílás ihnnagában már c~mo · és ízlé<:es ht•renclezéséuél fogva. igen érdekes liHv:ínyt 

nyujtotl. Az emlíiett cég megénlemli azon átaloínos eli ·rueré-5t, melyben ré ze~Ul. mert áta.hllmu igen 
okat fün1clozot.t a hazai asvanyvizek megismertelésl•nek érdekében. 

Kiállít.ot.ta : a lmltlóci fürdő ~r~v~Íll~T1jzét. kűlC'rnkothbait é fürdő-leint át. 
n hartfai fürclö nrnny\lvizet l-s l'ilnlö-leirásnt. 

a bil~ zátli für, lő :L ványvi:1.ét. 

a bodajki fürdö úsvanyvizét. é!" i1 ·ványviz-köviiletét, 
a hor,zeki fürdő ~a:vanyúvizéf·, 
a lnulai Erzsébetfünlö ke -er1ivir.ét és fünlö-l<'irás:it. 
<l hudni Fereuc-.Józ _Pf'-forrá · kescrihizét, forr;Lsóját. a kútakn:íl11íl gyiijtütt talajne

meit, st.atistikai kimutatások- é orvosi bizonylatokkal. 
a huclni Hunyacly-.J áuos fon:í, ke eriivizét., forrá~sój<ít és allból lrés1iilt édecseket hi-

r.ony Jatok- és forníc:-leirásoklrn.l, 
a budai Hunya<lr Liiszló-forriís kc• erüvizét és forrnssóját. 
a budai Király--keserii-fo1Tá ok kesedivizét és forrá -lefrahH. 
1i hu1lai Ko "suth Lajos- forrri's keserii vizét, 
a bnd11i Rákóczy-forrás ke~erüvizét és fornis-leiraLát, 
a lnulai Yiktoriaforrá ke críivizét. forr;í,Lerményeit keserüviz-fokmérövel és fo-

irá„okkal, 

a lmziiisi fürdő savanyúvizél. forrá. -leidsokka.l. 
a cigelkai forrás jocltartalmu sz:íkenyvi1.ét. leirá okkal. 
a csíú folTá ihlany- és húzeny-vizét. 

az elöpa.taki fünlö . ava.nyúrizét é" 1eirá. át. 
az igmánw forrá · ke erűd.l-forrássóját, é. abból készült szeidlitzport és leir ásul.at, 

a füredi fürdő savanyúvizét. és a für<löhelv fényképét, 
az ü·ánuai forrá keserüvizt•t r-' leirását. 
a korrtnicai fürclö snvanyúvizét, a fürdő tr-'rképét és leirá át, 
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a knbola-polányai forr<Í ásv<Ín~·vizét, 

n ká~zonyi fiircrn savnnyüvizét. 

a lipiki fi.irdö ihlanyYizét, a fi\r1l1'.iht•ly fényképét. l: le.irás<it. 
a luhlói forr.l. acélvizét és leirá~át. 
a luhi l\largit-fornís savauyüvizét és leírását, 
a margit-.zigeti fürdü á váuyvi zét, kör'é nilt tárgyait és leir1isukat. 

a nrngyarátli forrás kc erüYízét és vegyelemzését (S o m o gy i K :í r o 1 y). 
a mehádiai H erknle~-fnrc\li fén~·kt:pét„ és a fUrdö leir:í;;át. 
a nt.:met-kerc-.ztkllt'i forrá nvany1ívizét. 

az oleuyovni :avnuphizét. 
a palit~·i flir1lö lcir:í ... át. 
a pariídi fiinlö sanmyth·izét. tims6s lugvizét. ft:uyképekkel s leírásokkal. 

a polhorai förd1) }i•irá-,1\t 
a pöstyéni fiirtlö <Í:sváu~·vizét. :i vány,·izének i . znpját leirá sal. 
a :mlignli forr:í„ avanyüvizét é~ leirii~:a. 

n sz1li1tói forriis sav.myt'tvizét. 
n sznplonl'zai forr:ís :ísványvizét. 
a szliácsi fiirtlö ásdnyvizét, kővé vált virágcsokt-ok. Hildé,zeti rajz. a fürdöhel.'· tér-

képei é~ leinísárnl. 
a szolyYai forrás snvanyüvizét <!s leirá~ia. 
a sznlin1 forr1í '-,l\·anytivízét. térkép- é"' leir:ís-;al. 
a tarcsai fiirdü leirá::o:it. 
a Vnrtiedt-oi fiinlÖ ásv:Íuyvizt:t éR leirrísát, 

n vichnrei fnrclö hé,·-\"izét. 
a vi .... k-v:írheg,; forrá-; :íHányvizét. 
a visóvfilgyi fornis á ·nínyyizét. é · 
a. zolmin('i fiir<lö 1ísv:ÍJ1Y'\"izét. Továhhá Dr. :-:rnh<1 .Józ ef kir. tauácso és eetvetemi • O• 

r. tanár jelenlétében. az ü nt,1sít:í.;;a szerint a Fereuc-.József forr;Ís kutakuáh<íl (li meter mél.vséghcn) gylij-

tött tl\lajuem"ket. egy fürd iii tt:r képet s Whh fürdői leírást. 
Márkus l g n á l' Ko sut.h-forr:ho ·;,-. \Ízét állította ki. 
L o o s e r te g t ,. érek h11<lai k<·•Prii vizeiket állították ki. melyek az említett cég miiki;dési> 

áltnl a külföldön nagy elterjedé ·nek iirventleuek. 
ll ad 0 e s a y ,: s n IÍ ll y ny cég ~0-féle hazai á .... váuy'\"izzel . forrá"terményekk:el :íllott elii. Emlí

tésre méltó az e cég által ki1Hlítutt ~laizf•na neYÜ híres Mplálú szer. mely az lSiS-iki párisi vil;igkiállí

t ison a maga uemé heu az PgrPtleu a1·anyénnet nyerte el. 
Somogyi Kár o ly a mugnlrá1li hév-vilforrri' vegyelemzését. 
Bern :i t .Jó z ~ n f 2 l kit i\ nÖ térképet :lllitott ki. mel~·ckbetl „ :\fogrnror ... z:íg. tekintettel ásv:íny-

,;zeinek elöfordnlá ím s tcrm :szetérc· elö van tii.ntehP. 
G ö r ii g 1:... tv ~í 11 par<ídi n vegr.\kt:irának és taueszkiiz-in t~zetének érdekes gyiijteménye három 

i·é. zre oszlott, é. p. orvosi eszkiizGk- és tárgyakra (pl. electrotherapini. helehelési, górcsöi s hngyvizsg:ílási 
eszközök), továbbá vegyi é tcruH:szettnni készítményekre. é végtére gycig~·szerészi segécleszküzök- és 

felszerelési anyagokra. Többek kHzt elü:íllított igen szépen dolgoz ott. méré~i viz giilatokra szolgáló liveg
eszkiizöket. finom m~rlegeket é:; súlyokat. galv.ln elemPket st h. Legnagyobbrészt hazai gyártmányok. 

\Volf F. A. é fi a e :g (Béc és Heilhronn) saját g,·:írtmiínyu. gc'iz- és lepárló készülékeivel tunt 

ki. különfe1e érctárgva.kkal s fluorküueu,· készülékekkel. üveg- és porcellán edényekkel. Az egész csino. 

kiállítá.; teljes képét nyujtJa egv t iikéh•tes u fölszerelt gyúJyszertát·- éR Yegyé zeti intézetnek. 
H üt t 1 Tivadar budapesti cég. ig.•n szép porct>lláu raktárt állított ki, melyhen mindazon 

edénve'.: focrlaltattal<, melvek crró „r..,z rtirak, yecrvé•zeti lnhora toriumok, fényképe' ... z~ti, 0
17alvanoplastikus 

"' 0 „ 0 0 0- • 

é távir,h intéLetek szá m:ira sziik ségesek. 
4G 
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Frank e K n r o 1 y (Prága), sziutéu zép gyógyszertári bei-endezési eszközöket állított ki, 
azonkívül nen1fay specialibi ·t1 pl. sntlagalakjábau föltekerbetö 1íj cmpl. adhaesiv. th. 

F o cl o r K á lm lt 11 ízlé es dobozokat hozott gycigyszertárak számárn. 

Berg el', TI o l z ma n és ~[ u s i t z k 5 nz 1\jn.hh időhcu igen kedvelt limoundék 1:s hűsítő ita
lokul használt gyümtilc$Ue<lrekkel mutatták l1e nrngnkaf, mel.\ cket orvosi szaklapok is már méltattak. 

Egger .\.d o l f cnknisz töhh, oi-vosi celokra aj<fola.to~ cukorkákat állított ki. többi közt az 
ii. n. Cotlein-pa t illa kat. mrl~ ek különösen a gyermek~yógy<Í'znlt>an 11.vernek alkalmazá t. 

H o r \át h E n dr C' \alódi tokaji a zühort muta.tolt he. 

Knopp és , te• i ne r izlé„es címkirakahival likc ítt·ttc a folyosót, 1rn~ly kiilöné)sen a gyógy

szeré z urak fig~·elmf't \otü:i magára. 

P o s n P. r Kar o 1 y La j o uag,r hírn~"Vnek Ön't.>lHlÖ hnclape. ti c„g ré ztvett a küíUít.í~on 

e ino~<lll rendezett paptr es 1lohoz-1ír1\kkal. ml'lyek a gyógyszc1·és.z nrak ~o-yPlméhen ré zc. ültek. 

III. CSO) )Ol' • • 

OrNb-srbés,;,i mii- és l·iits.zerrk. nui~wl.·1 rs . cbrs.:eti i 1lff!JY<111fauemfielc. 

A.z on-os-c;ebészi müszerek küíllítói közül első . orhan Fi s r· h e r Péter és tár ·a céget kell 
említenünk ki szorgalma é ... szulrn-vatottságn allal iizletének 11agr kite1:iPclést. é- töl>b ízben killintc
test ~zerzett . .\ kuilhtott mit zerek. föképen 1íj talillm<Ín> ok ;lllal ér1lemeltek k.tlünö figyelmet. Ezen ilj 
ruüszerek közt kiemeh•1Hlc'ik: a T n r ni e r által szerkesztett , ~1 a t h i P u által módo:;1tott ·ziilöfo~u. a 
(' 011i11 iiltal szerkesztett garatrogti. a e 011 i ll :íltal :-:zerki>szlet l ga.rathorog. forgatható fel C:i te ttel 
P. mozgó1íj,ial i1legen tesi cknek a grnmorLól elbí\"'olítás;írn. a 'o 11 i n .í1tal szerkesztett \•ilágító l:tmpa. 
n C o 11 i n által ~zerke zt<-'t f, fol.;:zrvó (n~piratenr). L i :"' t" r ntiín sze1 kesztett gözporla zto, Henry nttin 
·zerkesztett leg1íjahl1 talaltuányn l'hloroformkézmü::;t.er, tor11kltígíto X a v r a r i l tnnár szerint. Fi s eh e r 
tr. új orrzuhauyzóia. 1íj t'iiziiny 1>gyenestartó keltüs rugóra1 (Fi s l' h e 1 ta1álmányn) .-:tb. !'lh. 

Dr ehet' .r. és ri íl ioue11 1'ú hírn.~vnek iirvendü rél)'i céu·, sz.é11 e.·, :írt.1111ínrnir nnüntla be. l'S 
4 ~ 0 fJ tt ... 

ped1g különféle orzns- ehé~z1 c·élokra zolgáló eszközükt>t és kiif .... zereket. 

K u 11 P. l' és K n b 11, valamin(; U a r n .v .'nm u orroc::<'. 1'hé zi un1- é köt .zergpil'o:-<ok killön
kiilön szeln·én) hen, n•inos.w rendezett · clJé~zi e~zkiizlikeL s fr!rUHh•uíti) kötszereket, \alnruiut tcsteg-yené
szeli céloln-a -z.olgiíló gy:írtuuínyoknt álhtoltak ki .. \ rnggyaula.uem1ieket kivéve a kiállított tnrgyo.k P 

uy;irosok ~ntal készíttet twk. 

•' r h n t tol a és X C' o s t' h i l narry ~:ila._z.tékhau hoztak ~ebtf;;zi ti ruo·ayautu :iníkat. .\.z clöh -o v 00 

hiek köziil kiemeleurllik küli111i>~eu a Iegüjabl> ~z~rkeze tii te ... ti1lomító mii zerek, füz'h1~·ök e~ eJyeue'hr-
túk hátgörhülé. eknél. c-:oul.ít:is után siiik. ége m1ile~es \'é•tla~ok {az alsz.ír- é' combho:i. mozgathatók), 
a1. egcszsege. tagokhoz lcgpontosahl1 aráuyb:m, ha ·kötéik !=:(h. - tlg.\'l'lcrure méltók voltnk tov;íhlní az e 
<·tíg által feltalált rngunyos sérdciH!ik érc-rugó nélkiil1 mf'h ek éjjel-nappnl vi~elhetök. 

F e i w el L i 116 t a ki1íllílá·L i1rncticus o·,artm:ÍUJ~uiYal rYnzclarrítolta. mel\ek köt.Hl némeh·ck 
l'.'.\. 0 0 ' 

orvos-sehészi celokra igP11 allrnlma":tk. Látt.uuk ill egy igen eeL zedicu szerke·ztett miHö- vagy l1eteg-
nzsg~íló kar<i;1,e1rnt 1 ko<'sik:Ít.ti ka ri'zéket heregek szalllitl'.t, ;zéll1onf hn.ló U) ngtígrnt. automatikns g) t"l'mok
fotószéket stb. 

:JLíthe Domokos hndi~pe.;;ti fog:i·z, a fo~i;ís fejlöclés-.t fell.iiutető minhíknt, \"alamint olyn-
11okat. melyek az alllrn.pocs kiilü11féle n>nuellenes alnkjail almizol,1ak, éi- nmerikai mli ·zerekel ~ílhlolt ki. 
Kiilönöscn mcgern1Hentlö egy kéig<ÍZ fejle ·7té -érc szolg:ilú, sn.jlit szerkczetii ke ·zti.leke. 

-~ r k öv\' tr. vivi:ectiókra alkalma kis rrépet mnf nlot t he. \ e~re 
~ t" -

\Y e i n P r és H e 11 eh t' l i 11 cégnek 11j z1'rkezei ti l'iinlökúda emeleuclö ki. mdy fötöké ziilékkel 
~ gözf~jlesztél kis kaz:ímial :íl1 kapcsolalhan. 



IV. esoJlort. 

Tenuc'.$.:.cf frm i f.s lríttrw i 1111;s.:ercl.'. ríllot-. 11(i1f11 lj- ; i\ tÍSl,'(I 11ylw11 gyiijf cmr nyrl. 

A pe,t -bch;íro~i fö1·r;íltannda terme. zelrnjz-gyiijlemé11ytnm Bal h o r y N. r terrueszctrajztnmir 
1ír vezete:.e alatt. ioologiai. hotanikai. miueralogiai é:-; gcologia i tan eszkuzökkel. .\ zoologiai ani1· temcn r 

._.. "· ' . 
tcirgy a1 kö.r.i.il említe111lük: az c•mlö::-ök, m1Hlarak. hüllők és kl>léltiiek oszl;ílyai. mel~ ek c.;onh .izak, kitíi-
mések. -.pirih1osák áltnl ·nu111nk képü-elvP. K1emeleudök ezrk kijziil az iutézetheu készítell Aukpliarns 
pannouicu csoutdzai. rnlamiu1 rcált.anulok altal ké. zítctt nagyol1h sz:ímu praeparntumok {-. l'soul\';ízak. 
tm·:ibh,i egy koponyag) iijtemcuy: a kitijmüttek közül peilig a l'elb-nem z:ímosabh faja. Í\tP~észíté~ül 
-.zolg:í111ak a termé;;;:ll•trajztauárnnk a ge1;nl'e ... ek fejlöclé ... ére vonntkozi> ~piritu ... -praepnrutnmní. l'llllH'r-

1m1hryologiai. ' egyéh g~riu(·e~ck fl'jlíitlé:;ére vountkozó muta.lY:íuy-pl:hl:íuyok. 
A pnhányok. fal:íhnak férgek. f ibkehürUek és iirhPlÜt·k oszt:ilyának tagjai részint -,;rnrítvn. ré

::.;zint bor;-;zcszl1e11 é:-tJell1ctök. h 1emclcnrlök ez<:k kiiziil a J,elférgPk képvisPlöi. A niivt:nybmi g' iijtc>méuy 
re11d~zeres ni}v1•11)- é:-. gyiimi1lr. -gyiijteméuyeu kívül. rc•1iclelk1•zik a BrPurlcl-féle guttaperch;ilJúl készült 
te 11· PS YÍr!ÍO"model1-crrU1' t emém'n \'PL . e o. . ... ... 

• \ mincralncrini gyiijlP111éuy luírom „zaka'izra oszlil.: terminologiai. kézi-iskolai. és reu<lszere · 
nagy gyiijtr>ményn» mclyt>k kiiziil t'öleg az el.;:é) uag~ szamu e$ jellem1.íi példiínyokkal remlclkczik. 

Említ •1Hlök v1~gr" :i k:Hfiild le<r.jPle,;euh termé-.zetrajzi áhr:ii, valamint az intt!zPthen ké. zít etL 
ve•t ·es ti>rmé:;;zetra1· zi t iihhík \ /. mfa!z„l kézi köll"V\"l árral b re111lPlkt•1.ik. r • ~ 

.\ pc:-t-bPl\"árnsi l'on•.1li.motla te r 111 <~ • z e t tani ~ y iij te m é u y t' is megiPkiuthPti) volt. 
mdy -.1,nkok ~zeriu L vn11 rentlc>zv~ é' csoportosítva. Az el-.ö < -.oport magáhan foglalja azon ké-..zlilékPlwt, 
rudyck a természettan a1n1wlveinek bcbizonyítiísa alkalmávnl ha-.zwiltaLuak. \"almnint a hütaul1a tar!oz1) 

kl= .... ziilékeki>t •• \ második. liarm:ulik " 11egye1lik e oporllJnn láthatók n siil:ircl. folyós é · légucmi.i festek 
m1•(' hanikáj;íhau ha~znált. a kij\•Pt kezö r-.nportokliau pedig a rez trÖ mozgii~. hnugbni, J elejes égi. villa -
mo ·s<t•ti é-. fém·laui k1~szUl1:kek. l·~zeu k(.sziilékek kiizt 11evezeteselihek: a :\Ielloni készi.ilék. a u:t rry 

~ . ='· 
Hnhmknrff indít.6 gép. eg,,· :zi'uképelP.mzű egy egye11f's e övei Ilofl'mantól Párisban, eg~· ezPrszcrf'. c11 

nagyító Ilartnack-l'élt' ~circsü, ''!.!:)' sziigmérii (thcoclolit) stb. Ezr.11 sr.c>rl<irnak A uj "'sz k y Lipót r. 
tau úr szaka\atot t őre. 

A lmdapC>sli mollnsk;ík Fanu1íjrít ki:íllította Haza) ( ~ .'· u la. Tartalmaz iJs~ze. e11 ] ~>2 fajt. 
m„ly .... k küiUl 1 1íj f:ij L: :!:1 válfaj ,·olt fi ki;illítti :íltal folföilezve és t>lllc>Yezve, rniutcíu az ii~szes fajokat 

I>r. l\ohelt Y. és ClC'l"Íll ~. kif iinö „zaktuthísok re"ridt>:ilt:ik. Az Pzcn f:m11<íha11 folhnzoll <'su1i:is1. C"igák 
•l1i 11él<l1íuyokhau. llg)-.ziutC.:11 n vir.l>Pn L!IÖk legung5·ohl> ré-.ze i. éh-e aqunrinmliau 'oltak küíllí1,·a. 

,.\ nntomiku" viz..;"iílafra alkalma .... ké5zÍtm,.:'nvek az "''rr~s ~sahídok 1~s nemek ,zeriu t. !,!1Írc„fiviek • e • . ~ 

! . .d.\f·eri11lien. 11ngy11hhak canrulni )ialz<:nmhnn é .... hor'i'.e:--zheu >ollak praP.par.ílrn és kiiíllít,a . n ki..;cl1hPk 
a1.oukírül rajr.okhan fPltii11tNvl'. \ z fo.:-.zes kiállított péhl:íuyok sz:ima :n 51 \"Olt. A szép gyiijtcméuy 
val6ha11 tHl'''' ~z11r•ralo1aról é -.zakavatott ... ágról tanuskotlik. n ... ~ ,_ 

n r. K (1 ,. •Í I' s g r 11 ű ki:íllílott: egy coleopiPra-g,,·iijteményt, mely 40 lád.ilinn 12,1)00 péld,ínyt 
tartalma?, (tiihh mint „1300 foj); ··~ff uGvéuygyüiteméuyt pnlg1íri i~kohik i;1.•imára "'>00 pe1drí11yba11; egy 
rovargyiijteruéuyt polgári iskolr1k sz:ímára tiOO pél<l:inylm11 (;,oo faj). 

Legki"";íl6hh e csoportban a 11 a u t ken és ;\Ja t1 arasz Nmnmul1tgyiijteméuye. mely n piirisi 
és liécs.1 ,-i}ágkiállításokon. s n tu<loman\os túgyak londoni ki.tll1t:i ... :iu ré..;1.t\'ett, s rnintleuütf a !'Zak1~r
tök os:.datla.u tlicséretéhen réswsült. Az egye.; péld<inyok kiliiuűeu Yaunak praepar.íJrn, mi <íltnl a fajok 
meghntaro;rn~a lényegesen rnn kiiunyít,·e. A lí l kiállított pl-l1lány legnagyobbrészt magyarhoni. s iJ3 
faját képri. elték a fül<llauhan oly nagy !'zerepet j1ít..;zó 11un111111lil:iknnk, nwlyek az ó harmadko1i képzöd
ményekheu a legjellemzöbh zenes tpstck és küzett:mi li•kiutethc·n igen fouto-.ak. a meu11yibe11 :-.okszor 
igen vac;;tag rétegek c.c;aknem kizárólag nummulitokhól <íllanak . 

• \z or„zágos földtani intézet igazgatója foraminifcra. hryozoa é:;; 111 .>„zalga-gyiijtcményl iíllított ki. 
E gyiijtemeny tauauyagnl :-.znlg;il ai ösléuytani elöatl:isoklrnu. nwlyekl't Hantken M. mag.íntau:íri minö

·io• 



ségében a hudape:-:ti <'g,n•trmcn tart. Földtani tekiutetheu uagyou t'ontoqak. a mcnuyihr11 e11·k 111:mely 
köietek képzésében léuycgc:-;en ré:-:ztveszuek. 

4\ fora.minifedk é-. hryozo:ík legnagyol,brc'izt wagyarhoni pél<láuyok. 
rák Ililg) ri:~ze a budai agyaghól való. mely a budai ll·glrik k1:szité:->érc szolgiil 
feltüntet H .' . 

. 
K iilönösen a foraminife-
~Iinden faj rajz ;iltal van 

. \. hryozo:ik sziuf én a hndai márrr;íhól v-alók. _\ mészalu~ík pélcliínyai Wbbnyire kiilföldiek. Eze
ket rJgf'bheu fora111iniferák1rnk tartották. míg lijabh kutat:í ... okból kitiint. hog_r uem állatok. lu111Pm uove
uyek. Hantken gyüjlcmény1• Lornlonhnn a tndom:ínyo-. tárgyak líi:íllitn :ín is ré,zt vett. · a • Xntnn:' · 

szaklap ;i)tnl a le~Ua!.{yohh elis meré:-. hen s tlicsGrethcn nbze.-nlt. 
Egger t: „ t rí. r :-. a .;;zp p á. v:í115•gyüjteméuyt :íllítottak ki. mely minclei1 köépta1101l1ínak tn11-

ansa•1'11l :zolgálhat. 
C a} de r o 11 i ,J,;.. f 1l l'' a <>gy 11ngy szekrényl>~ll kltiinÖ pliy:-ikai é~ optikai IDÜ"Z''l'l'kt•t llllltaltak 

he Ezek közt küWnüscn ércleke,.,ek: 4 külöu büz1~ 11agystígn LleJ,rf'ich-féle ,..zemtükiir. 1 f'oc1:iu!'- félr· 
icmtiikiir. fén~'töré~i (Hcf'raction ) szemtükör La udolf tr. 8Zf'l'int. l\napp-fe1e szemtükfo· . 'clmeiger 

:-;zerint javított .J~iger-féle i:;zemtükifr, körmérü Dr. För:-ter -.zl'rint, szeuniz-gál~ísra szolgiiló lenc .... egyiij
tcmény Zolle t;s DioptriPu :-zerint. érchömérö sth. 

T ü m ö ... Y :ír y L :í ... z 1 ó szilagymegyei fa.olajat l::- lnílr:ínyt. végn· 
T h ék E n cl re magyaror. zagi fa terményeket úllítot t ki. 

, , • ('SOilOl't. 

Ké1JlYVtJ!Jiijteméuy Ttw::ai m·ros-.-clJ(.,:f é:; fennés.:Pttwlomcí11yi munktíl.·-, nwi/.iiWnbcu ,, kiilfuldi -"~<tl:irotlctlo111-
nak feftlÍjablJ termékeibo1. 

E kiállíbí. bau n:..,ztnttek : 

1\ i 1 i n n Frigy 11 ... 111. kir. egyetemi könyYáru:-.. 
Doh r o v: z k y é' l~ r a n k e köuyv:iru::iok, kik a honi l-s kiillöldi sznkirodnloru tt>t'méuyeivel 

jelentek me~. 
A magyar orvosok é:-: tPrmé~zc•ttizsg:ílók .A.A. uagygyiilést> az rclclig tartott 11ngy"yiil1~seknl'k 

munkálatait és évkönyveit l " 11-töl - 1 79-ig 19 kiHe>tlic•n. toválil1:í a uagygyiilé ·ek helyeinek topogrn
fi:íit. nevezete!'.'en: Pozsony. CWmör. llew~. Fiume. Ara.<l. MPluítlin ( Ill•rknle ·fiirclö). l~yör. Elöpatak, M:íra
maros-1 'ziget, BU<lapest é. kcirnyékének helyleiratait. n:gn' a 11agy•ryiilé-.ek tartama' alatt kin<lotl napi 
közlönyöket. meg a uagy0 ·yiilé-.r.k helyei :íltal a váuclorgyülés fü;ztclctére veretett érmeket (11 •vezetPse.n: 
Kas:-a. Eperjes. a 11ugyrryül1~: tagjai herceg E'Zterluízy P;ll uagygyii Jési elnök ti-.ztelet.én„ :-'oprou 
níro ·, Pest (a nagy~yiiltJ: Beue l1'erenc PmlékérP), Maro...-\ :lsárhcly. Po .... om·. Rima ... zomhat. J!.:!ger. 
E1'inme. Arad. ,;\{i,kolc, C:yiir, g}üpntak. i\I<iramaro ... -'-ziget) állította ki. 
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