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Diependael mint történelmi forrás. 
Járulók az erdélyi honismerethez, Sehmidt Vilmos tanártól. 

(Folytatás.) 
Mádéról 1677 October 16-án azt jelenti Diependael: „dasz er 

„mit dem Generálén Oob in das Féld solle,. dann aber mit Drei-
„hundert Mann des eigenen und mit Einhundert fremder Begimen-
„ter werde naeh Munkács beordert werden. Um sicli mit dem 
„Obristen Barkoczi, der Eintausend Mann habé, verbinden zu kön-
„nen, sei auch Obrist Metternich, mit Eintausend Mann dahin, so, 
„dasz wenn General Sehmidt in Szathmar die Verbindung erhalte, 
„ein Corps in der Stárke von Fünf- bis Sechsthalbtausend Mann 
„sehr leicht könne formirt werden. Er — Diependael — stehe 
„nur Eine Meile vom Generálé Oob entfernt."1) És 1677 Novem
ber 7-keről Nagy-Mihályból azt irja: „Man habé auf dem,- Marsehe 
„von Leles bis Szerény von Gefangenen und Uiberlaufern erfahren, 
„dasz nur ein Zwei Meilen langer Pass zur Stellung des Eeindes 
„führe; daher auch der Eückzug bis Grossmichael sei unternommen 
„worden. Hier, Sechs Meilen von Kaschau und Eperies, könne man 
„gegen Tokay und Polen hin, ganz nach Bedürfnisz Observationen 
„anstellen. Die Eebellen wollen über die Theisz und des bevorste-
„henden Winters wegen, auseinander. Eür jeden kaiserlichen Ge-
„fangenen verlangen sie Fünf Thaler Eanzion, für einen Corpora-

*) .„hogy Cob tábornokkal hadjáratra kell indulnia, de azután három
száz emberrel a maga ezredéből és százzal idegen ezredekből Munkácsra fog
yják rendelni. Hogy Birkóczy ezredessel, a kinek ezer embere van, egyesül
hessen, Metternich ezredes is oda indult ezer emberrel, ugy, hogy ha Sehmidt 
„tábornok Szathmáron az öszszeköttetést fentartja, könynyü lesz egy öt—ha-
„todfél ezernyi hadtestet alkotni. Ő — Diependael — csak egy mérföldnyire távol 
„van Cob tábornoktól." 
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„len aber Zehn Thaler. lm Ganzén habén sie wohl an Seehzig Ge-
„fangene. Frankreich, behaupten die Eebellen, werde ihrethalben 
„mit dem Kaiser einen Krieg beginnen, in Polen aber seien sie 
„vogelfrei erklárt."1) Ez utóbbi azonban, ugy látszik, haszontalan 
szófia volt, mert 1678 Márczius 7-kén azt jelenti Diependael, ez 
úttal Kassáról; „Die Eebellen sind bei Kőwar gemustert worden, 
„dann ist tín Theil in sein voriges Quartier nach Diószeg und 
„Béldi Paul (Kraus II. 390 szerint Apafi tábornoka) ging in Sze-
„kuly, die Anderen liegen mit Franzosen und Polákén um Kőwar, 
„neben dem Generálén Buheimb und Teleki commandirt sie und 
„lászt durch Vösh Márton fortwáhrend werben. Der Capussi Bassa 
„ging zum Teleki eher als zu Apafi und entschuldigte sich dann 
„damit, er selbst habé den Weg nicht gewuszt und sei so geführt 
„worden. Das Land schikte Zwei Commissaere an die Pforte. Bu-
„haimb wird sein Quartier in Nagybanya, in der Stadt und im 
„Münzamte maehen, obwohl Zwei Herren des inneren Bathes um 
„ Befreiung ersuchten." 2) 

Tudjuk, hogy a császáriak éppen 1677 vége-felé a francziák-
tól és lengyelektől támogatott és az erdélyiekkel egyesült magya
roktól ismételt vereségeket szenvedtek, a melyek közt tán legérzé
kenyebb volt az 1677-ki, a mely Nagybánya elestét vonta maga 
után. Tett-é Diependael erről is jelentést, nem tudhatni. Legköze
lebb következő, Kassán 1678 October 20-kán kelt levele legalább 
nem enged effélét következtetni, mert ebben köszönetet mond ugyan 
valami iránta tanúsított különös kegyért; de egyszersmind kifejezi, 
hogy ez kiválóan abban az őszinte és benső részvétben nyilatkozott, 
a melyet neje elveszte után iránta tanúsítottak. 0 maga hatvanöt 
éves özvegynek mondja magát.. Ez azonban sokkal inkább arra a 
feltevésre jogosít, hogy Diependael, tán éppen neje súlyos betegsé
ge miatt, szabadsággal távol volt Magyarországtól, ós csak neje ha
lála után tért ismét vissza állomására. Már 1678 October 81-kón 

*) „Az úton Lelesztől Szerednyéig (az eredetiben Szerény hihetőleg 
„német kiejtés szerint) foglyoktól és szökevényektől megtudták, hogy csak 
„egy két mérföldnyi szoros vezet az ellenség állásához; azért viszszavonultak 
„Nagyrnihályig. Itt hat mérföldnyire Kassától és Eperjestől, akár Tokaj, akár 
„Lengyelország felé lehet észleleteket tenni, a mint éppen a szükség kívánja. A 
„lázadók át akarnák kelni a Tiszán, és a beálló tél miatt el akarnak oszlani. 
„Minden császári fogolyért öt tallér váltságot követelnek, - egy káplárért pe-
„dig tiz tallért. Egészben alkalmasint van mintegy hatvan foglyok. A lázadók 
„azt állítják, hogy Prancziaország értök háborút fog kezdeni a császárral, Len
gyelországban azonban xörvényen kivül valóknak vannak nyilvánítva." 

2) „A lázadók felett Kővárnál szemlét tartottak, azután egvik rész 
„viszszatért előbbi szállásaiba Diószegre, és Béldi Pál elment Szekuljba (?), a 
„többiek francziákkal lengyelekkel Kővár körül táboroznak Buheimb (Buchheim ?) 
„tábornok mellett, és Teleky vezényd, és Vösh (?) Mártonnal folyton toboroz
ha t A kapusi basa elébb ment Telekyhez mint Apafihoz és aztán avval men-
,,tette magát, hogy ő maga nem tudta az utat és ugy vezették. Az ország két 
„biztost küldött a portához. Buheimb szállását Nagybányán a városban és a 
„pénzverdében fogja venni, noha két Ura belső tanácsból felmentést kért." 
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levelezése ismét kezd hozni tudósításokat a háború színhelyéről, e 
napról t. i. Kassáról tudatja: „General Leslie will naeh beendeter 
„Weinlese die Truppén zusammenziehen und gegen den Peind; so 
„ dasz der Abmarsch von hier am 2 November erfolgt, obwol man 
„von dem Feinde vorláufig noch gar nichts weisz."1) 

Megtörtént-e a csapatöszpontosítás és minő sikerrel; az előt
tünk levő itt tárgyalt kútfőből nem lehet kimutatni. Egy katonai
lag balul kiütött vállalatot katonai rövidséggel ir le a levelezés kö
vetkező darabja, a mely Kassán, 1679 Április 7-kén kelt: „Vor-
„gestern — igy szól — ist General Leslie mit namhafter Mannschaft 
„zu Fusz und zu Pferd gegen Torna und Dewin. Das Erste, so 
„hoch und vortheilhaft gelegen, laszt er blokiren, da es an Was-
„ser Mangel leidet. Es wurde zwar sehon vor 8 Tagén von Dra-
„gonern blokirt; aber Obristlieutenant von Bood ging gegen Ordre 
„bis unter das Thor, wo der Feind einen Ausfall machte und den 
„Obristlieutenant durch den Kopf sehosz. Die Gemeinen lassen ihre 
„Offiziere im Stich, Ein Hauptmann, Ein Oapitain, Zwei Lieute-
„nants und achtzehn Gemeine werden niedergehauen. Die Pliehen-
„den rettete nur die Eeiterei vor dem naehsetzenden Peinde."2) 

A Tököly Imrétől meglehetős szerencsével folytatott háború, 
az egyes öszszeütközésekben szenvedett veszteségek, ós az óhajtás 
valahára uralkodhatni a helyzeten újra hoztak császári hadakat az or
szágba. Erre vonatkozólag mondja Diependael Kassán 1679 Augus-
tus 14-kén kelt levelében: „Obrist Kaunitz mit Curassieren und 
„Obrist Lodron mit seinen Kroaten kommen und General Dunewalt 
„convoirt sie. Theköly steht bei Tur und fordert Alles zum An-
„sehlusse an ihn auf."3) De már Kassán 1680 Pebruarius 9-kén 
kelt legközelebbi levelében ezt olvassuk: „Der Peind hat Stillstand 
„angesucht, aber ungereimte Conditiones vorgeschlagen. Eestitution 
„in integrum, Libertás der Kirchen und Güter und Landesverwei-
„sung der Deutschen. Strassoldo hat dies ganzlich abgeschlagen. 
„Die Truppén werden concentrirt, weil Wesseleny verwichene Nacht, 
„um Mitternacht, mit Neunhundert zu Pferd zu Moldaw und Peter-
„hazy zu Nagydro ankamen, welche nur den Theköly mit den üb-

*) „Leslie tábornok a szüret lejárta után öszsze akarja vonni a hada-
„kat és az ellenségre menni; ugy hogy az elindulás innen November 2-kán 
„lesz, noha egyelőre még semmit se tudni a; ellenségről" 

2) ,,Tegnap előtt Leslia tábornok tetemes erővel gyaloggal és lovassal 
„elindult Torna és Devin (?j felé. Az előbbit, a mely magasan és előnyösen 
„fekszik, ostromzár alá véteti, minthogy vizben szükséget szenved. Ezelőtt 8 
„nappal már zár alá vették volt ugyan va'anii dragonyosok; de Bood alezre-
„des rendelet ellenesen a kapuig nyomult elő, a hol az ellenség kirontott és 
„az alezredest főbe lőtte. A közvitézek cserben hagyták tisztjeiket, egy száza-
„dost egy kapitányt, két hadnagyot és tizennyolcz közvitézt felkonczoltak. A 
„futókat csak a lovasság mentette meg az üldöző ellenségtől " 

s) „Kaunitz ezredes vértesekkel és Lodron ezredes horvátjaival ide jőnek, 
„és Dunevalt tábornok kiséri őket. Tököly Túrnál áll és mindenkit felhív a 
„csatlakozásra." 
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„rigen erwarten; daher bei Jezyl, Eine Meile von Túrna sich la-
„gerten und Drei Tagé sich dórt aufhalten wollen."1) Három nap
pal későbben 1680 Februarius 12-kén azt irja Diependael ugyan
csak Kassáról: „Strassoldo schreibt, der Stillstand sei getroífen bis 
„die kaiserliche Oonflrniation herafekommt. Báron Zweier sei mit 
„den Puncten des Friedenstractates an den kaiserlichen Hof. Der 
„Theköly steht noeh zu Moldau und kann wegen der sehlimmen 
Strassen nicht in das Beregher Comitat-"2) 

Ez alkalmasint kétségbe nem igen vonható adatok szerint vol
na kiigazítandó Neugeboren „Handbuch der Geschichte Siebenbür-
gens" (283 1.) és az ő kútfejei. 

Kiegészítőlég aztán a Kassán Márczius l-jén 1680 kelt levél 
igy szól: „Vor Zwei Tagén ist Graí Strassoldo und Braeuner und 
„der Obercommissar Schlipko angekommen zu reformiren, was sie 
„dann auch in Szathmar thun werden. Der Tokely zog in das Ugo-
„czer Comitat und Török nicht zugenohmen, verfolgt zog er aus 
„der Gegend von Eperies nach Miskolcz. Und so ist denn Armis-
„titium bis auf kaiserlichen Befelíl."3) Ez utóbbi ügyre vonatkozó
lag még azt mondja aztán Kassán 1680 Márczius 22-én kelt leve
lében: „Graí Strassoldo und Báron Hagen sind mit der kaiserlichen 
„Confírmation des Stillstandes an Tekoly ob, aber noch nich retour. 
„leh erwarte Braeuner von Szathmar zur Eeduction meines Begi-
„ mentes und will dann nach Neuschloss (Ujvar?)" — 4) 

Hogy a hadakozók ez egyezménye nem volt tartós, ki nem 
tudja ? 

*) „Az ellenség ^egyvernyugvást kért, de képtelen feltételeket szabott. 
„Viszszahelyezést az előbbeni állapotba, teljes szabadságát az egyházaknak és 
„javaiknak. Strassoldo ezt egészen elutasította. A hadakat, öszszevonják, mert 
„Wesselényi az éjjel éjfélkor Hlenczszáz lovassal érkezett Szepsibe és Péterházy 
„(Petneházy ?) Nagyidára (?), a kik már most Tökölyt a többiekkel várják; ez-
„ért Jeryl (?) mellett egy mértföldnyiie Tornától táborba szállottak, és ott há-
„rom napig szándékoznak időzni." — I t t is, mint elébb vagy roszul irta le Die-
„pendael maga a magyar neveket, vagy pedig roszul olvasta el a közlő az irást. 
Az előbbeni azonban valószínűbb S z e r k . 

2) „Strassoldo azt irja, hogy a szünet létre jött, a m ;g a császári meg" 
terősítés leérkezik. Báró Zweier a békeszerződés pontozataival a császári udvar
h o z ment. Tököly még mind Szepsiben van, és a rósz utak miatt nem mehet 
„Beregh megyébe." 

3) „Ez előtt két nappal gróf Strassoldo és Braeuner és Schlipby főbiztos 
„megérkeztek a sereg újjászervezése végett, a mit majd megtesznek Szathmá-
8rou. Tököly Ugocsa megyébe vonult és Törököt nem vitte magával (? a né-
„met-szöveg itt érthetetlen), üldözve elvonult Eperjes tájáról Miskolczra. Így 
„tehát fegyverszünet van császári rendeletig." 

*) „Gróf Strassoldo és báró Hagen a szünet császári megerősítésével el
őmentek Tökölyhez, de még nem tértek viszsza Én Bretmert várom Szathmár-
„ról ezredem feloszlatása végett, aztán Neuschloss-ba szándékozom." — Közlő 
a Neuschloss néven valami magyar helyet keres, valami Újvár nevűt. Valószí
nűbbnek tartom, hogy D. Morvaországba akart menni, a hol Littau mellett 
Tan ily nevű helység az olmützi kerületben. S z e r k . 
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A még hátra levő két levél Kassáról 1680 Márczius 29-ről 
és Beszterczebányáról 1683 Januárius 30-ról tisztán személyi, te
hát alárendelt jelentőségű. Az előbbeniben azt mondja: „Heut um 
„Zehn Uhr vormittags kam Gráf"Braeúner von Szathmar hier an, der 
„mein und das Herbersteinsclie Begiment reducirte"1), és az utób
biban tudatja Diependael: dasz er mit Yiertausend Mann zu Fusz 
„in den Bergstádten stehe, von wo aus er einige in Oberungarn 
„im Armistitio befindliehe Posten abzulösen habé, wahrend ihm der 
„hiezu nöthige Tököly'sche Geleitsehein noch fehle."2) 

Bár mi csekély jelentőségüeknek látszassanak is első pillanat
ra az e harmincz levélben elszórt és itt kiszedett adatok, mégis épp 
anynyi kövekhez hasonlíthatók, a melyek csak majd a szakértő épí
tőmester ügyes és avatott kezében nyerik teljes értékök szerinti be
esőket és megillető helyöket. Én, távol attól az országtól, a mely
hez legszebb emlékeim tapadnak, megelégszem, ha e jövendőbeli 
építésznek a szerény targonczás szolgálatát megtettem. 

A maczedoniai román nyelvjárás. 
(Vége.) 

Még egy pár szó a rendhagyó igékről. Ezek közé sorolandók 
azon részint L, részint IV. hajlításu igék, melyek a jelentő és köt-
mód jelenének egyes számában s a többes 3. személyében, ugyszinte 
a parancsoló módban is, az igefő és személyrag közé amazoknál edi 
(ez), emezeknél pedig esc szótagot iktatnak, mit a m-r. nyelvjárás gyé
rebbén tesz s a parancsoló mód egyesét utolsó helyen említett igék
nél, a mármarosi román tájbeszéddel megegyezőleg, az esc szőtag és 
a személyrag apocopálásával képezi, p. o. flóré tu virulj te, d-r. in-

floresce vagy inflori tu. Továbbá dau adok, stau állok, liéu veszek 
igék jelentő módú jelen idejének többes 3. személye a m-románban 
da, sta, liea, helyesebben mint a d-r. egy w-val megtoldott dau 

_ stb., habár különös dolog, hogy a calabriai olasz nyelvjárásban éppen 
úgy, eglino stau ők állanak, hallhatja az ember.3) Sta tu állj te pa
rancsoló módú alak is fölülmúlja az éjszaki román szlávos sthi alak
ját; de már sciu tudok ige kötmódu jelen idejének 3. személye sóiba 
nyelvtanilag nem oly tiszta, mint a. d-r. scia tudjon. Végül elhall
gatva dedi adtam, steti álltam, veni jöttem régi latinos mult-alakok 
m'ainap is átalános használatát a m-románban, csak még beu iszom, 
vreu akarok igékről jegyezzük meg, hogy ezek többes 3. személye a 

x) „Ma tíz órakor délelőtt megérkezett gróf Braeúner Szathmárról, a ki 
s az én ezredemet és a Herberstein-félét feloszlatta." 

2) „hogy négyezer gyalogkatonával a bányavárosokban állomásozna hon
b a n egynehány hadállomást, a mely a szünet térin áll, fel kell váltania, ho
l o t t az erre szükséges szabadalomlevele még nincs meg." 

3) 1 . F e r n o w Italische Mundarten, 323. 1, 
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jelentő mód.jelen idejében eli be, vre, tehát újra a vég u elvetésé
vel különböznek az éjszaki román nyelvtől. 

Hátra volna az alaktanból a szószármazásról és az úgynevezett 
részecskékről vagyis párticulákról mondani még valamit. Elsőre néz
ve azonban csak azon megjegyzésre szorítkozunk, miszerint a m-r. 
nyelvjárás a török és újgörög nyelvekkel való tőszomszédságánál fogva 
a századok hossza során át nem óvhatta meg magát, hogy említett 
nyelvekből mindőszsze két vagy három szóképzési ragot ne kölcsö
nözzem ; a részecskék közt pedig, valamint átalán szókincsében, ezen 
nyelvjárás több oly régi jó szót tartott fen és használ még, mely az 
éjszaki r. nyelvjárásból már régóta kiveszett, milyen niforse lat. ne-
fors, cécire 1. cicer, Urna L lima, nece 1. nex, ternone 1, temo, vómera 
1. vomer, disicu 1. disseco s több ilyen, melyekre nézt szabadjon 
egyszerűen a fennidézett kútfőkre utalni. 

IV. Szókötési különbözések és befejezés. Fejtegetett nyelv
járásunk mondattani elterései éjszaki ikrétől nem oly számosak. És 
ez nagyon természetesen van igy; mert bármely nyelvben tudomás 
szerint legkönnyebben változnak idő folytán az egyes szók, már ba
josabban az alakok, legbajosabban pedig a szókötés törvényei, mint 
a melyek a nyelv szász meg szász szavát és alakját s úgyszólván a 
szókincs egész lényegét áthatják. Mindazonáltal tarlozzunk itt is ós 
gyűjtsük egybe a nevezetesebbeket. 

Legelsők e tekintetben az w-val végződő hímnemű személyne
vek, melyeket az éjszaki r. nyelv szinte átalánosságb an névtámasz 
nélkül, a déli ellenben névtámaszszál. és pedig úgy használ, hogy, ha 
bizonyos személynek két vagy több oly neve volna, a támaszt lega
lább az utolsó névhez okvetlen csatolni kell, pl. Plutarculu, ne spu-
ne Plutarchus mondja nekünk, d-r. Plutarcu ne spune ; Pavlu Emi-
liulu se disparti di muliere sa P. Aemilius elvált nejétől, d-r. Pau-
lu Emiliu stb. 

Az eddig eléadottakban említve lön tovább, hogy a m-r. nyelv 
a vádlóeseti pre elöljárót máig sem ismeri, holott az éjszaki r. azon 
elöljárót különösön a tulajdon nevek és személynévmások vádlójánál 
jelenleg semmiképp sem nélkülözheti, de másutt is már fölötte gyak
ran használja. Ennél azonban még fontosabb ama körülmény, hogy a 
m-r. nyelvjárás e kérdésre iu ? d-r. unde ? hol, hová ? a városok és 
egyéb helységek tulajdon neveit közvetlenül az ige után , igen ke
vés kivétellel, minden előljáró nélkül helyezi, pl. me ducu Got'a me
gyek Gothába, Alesandru se nascú PeVa Sándor Pélában született,. 
d-r. in Gotfa, Pel'a vagy la Got'a, Pel'a. Csodálatos ebben a m-ro-
mánok nyelvérzéke, mely, noha román nyelvünkben a classicus latin
nak esetvégzetei jobbadán mint többé-kevésbbé elvásottak tűnnek föl, 
mégis olyatén szó- és mondatkötésben megérzi és megtudja külön
böztetni a helyi mozgás latinos kifejezését; mert hisz ilynemű m-r. 
mondatokban ki nem ösmerné fel a latin nyelv úgynevezett helyi, vád
ló és távolító, illetőleg sajátító eseteinek maradványait ? ! 
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Az előbbivel öszszefüggésben van az, hogy e kérdésre di iu? 

d-r, de ?/?;áe? honnét? a déli román a köznevek elé di la, az"orszá
gok, városok stb. tulajdonnevei elé pedig valahogy olaszosan csak di 
elöljárót tesz, p. o. frate miu véne di la gardina, di Petrwpole, di An-
gliter'a fivérem a kertből, .Pétervárról, Angolországból jőve, d-r. frate-
mio vem de la vagy dein gradina, de la vagy dein Petrwpole, dein 
Angliter'a. Nemkülönben olaszra emlékeztet di szócskának használata 
a viszonylagos hasonlításnál, hol a dácziai román mainap decátu Söt-
szót hasinál, u. ni. indireptatea este ma huna di junatic'lu az igaz
ság jobb a vitézségnél. Ugyancsak di szócskáról még az is megjegy
zendő, hogy cátu lat, quantus határozatlan számnév elől sok oly helytt 
kimarad, hol azt az éjszaki román beszéd szükségkép megkívánja, pl. 
cdti ani esti? d-r. de cáti ani esti? hány éves vagy? Egy másik ha
tározatlan számnév pedig, t. i. tutu d-r, totu valamenynyi, arról ne
vezetes, hogy a mellette álló főnevet a m-r. nyelvjárásban névtámasz 
nélkül is megszenvedi, p. o. tru tute muüeri d-r. intre tóté muie-
rile valamenynyi nő közt. 

A névmások mondattani használatát illetőleg csak azaz észre
vétel, hogy a birtokos névmás rövid alakjai a m-r. nyelvben igen gya
koriak, és hogy midőn ezen rövid alakok főnevükkel együtt egy má
sik névhez sajátító viszonyban állanak, olyankor, a d-r. nyelvvel el
lenkezőleg, a névmás, nem pedig főne ve ejtegettetik, pl, pén'a a in-
vetiatoriu-miui si a soru-meai, d-r. pén'a invetiatoriului micu sí 
a sororei mele tanítóm és nővérem tolla. 

Az igénél megrovandó annak az egyes számban való nem ritka 
használása többes számú alany mellett, mi kétségen kivül az ismere
tes görög ilynemű k ivételes szókötés befolyásának eredménye és a 
mit már egynémel y romániai iró is elég megfontolatlanul és hibásan 
utánozni kezdett. Különben szép a m-r. beszédben az egyszerű ige
idők túlnyomó haszn álata, mely azt a d-r. beszédnek az öszszetett idők 
már-már egyedüli használása, egy mondatban ugyanazon névmás két
szeres és háromszoros szükségnélküli ismétlése stb. által okozott ter
jedtsége és szóárjával szemben nagyon előnyösön jellemzi. 

Legeslegvégül hozzuk föl azt is, hogy a tagadó kötszónak az 
igéhez, kivált pedig annak állapotjelzőjéhez járultakor a m-r. beszéd 
ne helyett rendszerint iiu.t használ, mint nu-avendá-lui d-r. m-avendu 
nem lévén ; ellenben két tagadó mondat öszszeköttetésben állván egy
mással, a második mondatban igen ékesen ne lat. nec részecske té
tetik, pl. nu me injura, ne me invétia nem szid, sem nem tanít. Cá 
hogy kötszót is a m-r. ember némelykor ce részecskével helyettesíti, 
mint ezt régi könyveink is tették; o oh indulatszó után pedig, mint 
vai jaj után, gyakran di-t teszen, s általában véve a szóknak mon
datba való fűzése s elhelyezése vagyis a topica tekintetében is szaba
dabban jár el. 

íme, nyájas olvasó, miben és miből áll a maczedoniai román 
nyelvjárás! Magok a nyelvjárás sajátlagosságai is, ugy hiszszük., elég-
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gé bebizonyítják annak eredetéről fennebb kimondott véleményünket, 
Mert e különbözéseknek egyrészt a legrégib d-r. könyvek nyelvével, 
melyre folyton hivatkoztunk, másrészt pedig majd ez majd amaz éjsza
ki román tájszólással való kisebb nagyobb megegyezése mi mást ta
núsítana, mint azt, hogy a dunán-inneni és túli románok közt haj
dan létezett kölcsönös és élénkebb közlekedés csak a XV. század kez
dete óta a török uralom által szakasztatott meg? Az ekként született 
két iker azért lényegébon egy nyelv maradt, egy tétemény, melyen, 
mint a zenében a különféle öszszhangzatok, némely nyelvtani alakok 
váltakoznak. 

Dr. Szilasi Gergely. 

Amerikai tanügy a philadephiai köz-kiállításon. 
Amerika 1876-ban kettős ünnepet ül; egyfelől az ipar és tu

domány ünnepét; másfelől függetlensége évszázados fordulóját ünnepli. 
Ezt a kettős ünnepet az amerikaiak mindenként emlékezetessé akar
ják tenni tanügyi tekintetben is. A „New England Journal" egyik 
munkatársa három csoportra osztja a kiállítandó iskolai tárgyakat. Az 
első az i s k o l a - a n y a g o t ; a második az iskolai e redményeke t , 
(a növendékek előhaladását); a harmadik a t a n ü g y i s t a t i s z t i 
ká t , módszert, szervezetet, szabályzatot, leírást, történelmi fejlődést 
fogja felölelni. 

I. Elemi- és alsóbb iskolák. 
Iskolai építkezés tekintetében, az utóbbi 10—15 év alatt, tö

mérdeket költöttek az Egyesült Államok. De még sok a tenni való e 
téren. A közkiállítás meg fogja mutatni, hogy milyenek legyenek az 
ezután emelendő iskola-épületek, ugy az egésség-iigy. mint az izlés, 
a kényelem és gazdálkodás szempontjából. Mindenik állam be fogja 
küldeni legkiválóbb iskola-épületeinek mintáját. Ez többfélekép tör
ténik. Egyszer a természeti dimensiókban való kiállítás által minden 
oda tartozó fölszerelésekkel együtt. Azonban nem nagy kilátás van 
arra, s nehezen is kivihető, hogy sok tantermü iskola-épületeket ál
lítsanak ki ily módon; de igenis ezen a módon, a kisdedek iskola
épületét (Gyermekkertet), az osztatlan népiskolát, sőt a felsőbb nép
iskolát is be lehet mutatni. 

Az igy kiállított iskola-épületek megragadják a tömeg figyel
mét s mély és maradandó benyomást tesznek a nép lelkületére. Be
dukált arányú relief-minták, mint minő volt a bécsi kiállításon a 
Washingtoni Franklin-intézet fac-simileje, szintén kívánatosak. 

Harmadik és kevésbé költséges módja az iskola bemutatásnak 
a fényképek, rajzok, metszvények által; e tekintetben nagy ivrótű hű 
rajzok is sokat érnek. Az épületek kiváló tulajdonságait jelezzék a 
rajzokat kisérő leírások. 
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Az iskolai tervrajzokat sem szabad mellőzni, kivált ha azok ki

terjedés, díszítés, hasznosítás szempontjából előnyösek. Ide jőnek a 
födött és födetlen játék-terek, torna épületek a mellék épületekkel 
együtt. Az iskola-kertek szintén nem fognak kimaradni a sorból, me
lyekből nem egy izlés teljes példányt fognak felmutathatni az Egye
sült Államok, a hol azt tartják, hogy kert nélkül az iskola hiányos. 

Másodrenden jő az iskola b ú t o r z a t és fölszerelés . Ennek 
kiállítására nagy tér lesz fordítva, mert az iparosok, kétségkívül nagy 
számmal fogják beküldeni gyártmányaik példányait, valamint új talál
mányaik rajzait is. E mellett az iskolai elöljáróságok is bemutatják 
azokat á tanodái szerelvényeket, melyeket kellő próba és hoszszas 
gyakorlat után legczélszerübbeknek tartanak; továbbá a legalkalmasabb 
iró-támlák, padok, tintatartók, ülőkék, könyv- és tanszer-szekrények 
példányait. Óhajtandó, hogy mindezen tanszereknek ára és becse is 
mellékelve legyen, hogy ki lehessen azokból választani a legolcsób
bat és legjobbat. 

A nézleltetós, és kísérletre való t a n s z e r e k és t aneszközök
nek szükségkép kiváló helyet kell elfoglalniok. Agassiznak- egyik 
kedvencz mondása volt, hogy minden elemi i sko lának meg kejll 
l e n n i a maga m u s e u m á n a k , mint t a n e s z k ö z n e k . Valóban 
— folytatja ironk — a mint tanmódszereink tökélyesbülnek, hova
tovább mind kevesebbet adunk _a kézi könyvek bemagolására, s mind 
nagyobb súlyt fektetünk a nészleltetés hasznára. Hogy az Egyesült 
Államok népiskolai s falusi és városi felsőbb elemi iskolái minő mérv
ben vannak ellátva a földrajz, csillagászat, természetrajz, természet
tan, vegytan, földmérés és mértan elemeinek tanítására szükséges 
taneszközökkel: majd megmutatja azt a közkiállítás. 

Agassiz, fentebbi mondásához hiven, élete későbbi éveiben a 
községi iskolák használatára való tárgyak gyűjtésén sokat fáradozott; 
és most nem tenné-e ezt akárhány amerikai tanitó az évszázados 
ünnepre ? Ezelőtt néhány évvel küldött volt ki a würtembergi kor
mány praktikus és tudós műegyetemi tanárt, hogy az elemi iskolák 
számára a természettan tanítását rendszerbe foglalja, és e végre ol
csó és hasznos taneszközöket állíttasson elő. Ez az eljárás kétségkívül 
hathatósan előmozdította a természet-tudományok népszerűsítését, Ame
rikában szintén olcsó és alkalmas taneszközök szükségesek; s kivált 
a vegytan elemeinek kísérleti tanítására megkívántató taneszközök ki
állítása nagyon szükséges. 

Nem szükség sok szót vesztegetnünk a kézi és segéd-köny
vek kiállítására. A szerzők és kiadók egyiránt törekedni fognak ki
adványaik bemutatására. Ezen kivül kívánatos, hogy kiállíttassanak 
oly müvek, melyek az ország különböző városaiban és községeiben 
ajánlva vagy elfogadva vannak. 

Az i s k o l a i d o l g o z a t o k kiállítása a tanítónak sok tapin
tattal, ízléssel és ügyességgel párosult fáradságába kerül. Be kell 
mutatni minden Államnak a tanulóknak tollal vagy irónnal készített 
dolgozatait, elkezdve a gyermekkerteken fel a közép iskola legfelsőbb 
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osztályáig. E tekintetben tökéletes kivitelt senki sem kivan. A tanuló 
dolgozatának érdeme a kitűzött czéltól és körülményektől függ; ép 
ezért azoknak kellő méltatására tapasztalt és egyedül tapasztalt egyé
nek illetékesek. 

A felsoroltakon kivül, minden iskola küldje be mindazon tan
ügyi i r a t a i n a k egy példányát, a melyek az oktatás történetére, 
szervezetére, administratiójára, kezelésére, felügyelésére, módszere- és 
eredményére vonatkoznak. Ide jőnek s kimutatások, érdemsorozatok; 
a tanulók létszámáról és magaviseletéről, jutalmazásáról szóló idősza
ki jelentések, Bizonyítványok és diplomák, úgy mint Massachusetts-
állam tette a bécsi kiállításon, hol 1872-ről tizenegy darab csinosan 
bekötött és nagy figyelmet keltett jelentést állított ki. 

II- Felsőbb tanintézetek (Gollegeek, Univerzitások.) 
Alig látott a világ nehezebb és nagylelkűbb munkát, mint a 

minőt az amerikai Collegiumok alapitói miveltek, midőn az állam-
alapitók soraiban megjelenvén, mindenik új államot új szellem vilá
gító intézetekkel látták el, melyeknek falait sokszor arczuk izzadságá
val, és véres verejtékkel öntözték. Az amerikai Collegiumoknak neve
zetes hely jutott az Egyesült Államok alkotó erői között. Senki sem 
is vonja kétségbe azt az állandó és nagy mérvű hatást, a mit azok 
a nemzet jellemére és közmivelődésére gyakoroltak, A "nagy polgár 
háború története meglepő tanulságot szolgáltatott arra, hogy azokban 
a csöndes College termekben, mily tömérdek életerő lappang és foly 
mint villanyfolyam, mely csak alkalomra várt, hogy mint villám ki
törhessen. 

így született és növekedett collegiumaink kellően fognak kép
viseltetni a nagy kiállításon, mely egyszersmind nemzeti független
ségünknek évszázados ünnepe lesz. Nélkülök nem csak nevelés rend
szerünk lenne hiányos, hanem a nemzet polgári és társadalmi haladá
sának jelentősége is fölötte hézagos volna a collegiumok, az ő intel
lektuális jellemének eme főtényezői nélkül. 

Jelenleg létező collegiumaink közül a függetlenség, kimondása
kor csupán kilencz volt életben. 1800-ig tehát a szabadság első szá
zadnegyedében számuk 16-ra nőtt; és a tanügyi bizottság 1871-iki 
jelentésében már 322 college és egyetem van felsorolva. 1775-Ö!; vé
ve kiinduláspontúi, mint a concordi és lexingtoni nevezetes ütközet 
évét, 1775—1800 közt tizenhat főiskola jött létre, 1800—1825 kö
zött tizennyolcz (köztük Georgia Egyetem 1801-ben; Dél-Karolina 
egyetem 1806-ban, Virgina egyetem 1819-ben); 1825—50 közt már 
nyolczvanhárom főiskola alapíttatott, köztük Lafayette college (Peni-
sylv.) 1826-ban. Oberlin college 1833-ban, Michigán egyetem 1841. 
De az utolsó század-negyed (1850—75 közt) túltett minden előbbi
eken, mert abban százkilenczvenhat magasabb tanintézet alakúit, mê  
lyeknek kitűnőbbjei a Chicago egyetem (1859), Vassar College 1861; 
Cornell egyetem 1868; Syracusa egyetem 1871, Boston egyetem 
1872. Tehát a függetlenség kimondása óta 313 főiskola alapíttatott. 
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Ezt a számban való szaporodást meszsze túlszárnyalta azoknak rang
ban, erélyben és hatásban való növekedése. Kezdetben úgy kiterjedés 
mint vagyon tekintetében, alig multák fölül azok jelenlegi közép is
koláink nagy részét, és most közíüó'k nem egy száll versenyre az ó-
világ legtiszteletreméltóbb egyetemeivel, akár hatáskörüket; akár az 
oktatás körét és értékét vegyük. 

Azonban nem csekély feladat, hogy a colleginmok mikint le
gyenek kellően képviselve a kiállítás helyiségében. Nehéz feladat azért, 
mert közvetlen termékeik nem anyagi, hanem szellemi természetűek. 
Az ő művök behatolt a nemzet szellemébe és jellemébe; a mi leg-
igazabban meglátszik a kiállítást rendező és ellenőrző szellemben; az 
ipar fényes müveiben; azokban a hatalmas találmányokban, miket 
azok képviselnek; s mindenek fölött a nemzet egészének tetterejében. 
De bármily nehéz is ez a feladat, megbirkózunk vele. A mi bölcs és 
erélyes tanügyi biztosunk E a t o n bizonyára nem fogja az ő hadsere
gének javát (élite) háttérbe szoríttatni. A mivelt idegenek megvárják, 
hogy szemmel látó tanúi legyenek azon intézetek művének, melyeknek 
híre és hatalma nem egyszer jutott el hozzájok a meszsze" földre. 
Azonkívül a mi tanrendszerünk szintén megkívánhatja, hogy ne le
gyen megcsonkítva ily ünnepélyes alkalommal, s nemzetünk is meg
követelheti, hogy mikor nemzeti tanügyünkről van szó: Collegiumaink 
ne távoliétökkei tündököljenek. 

1) Ezeknél fogva minden Collegium állítsa ki főépületének min
táját fából vagy főszből; aztán mutassa be fényképben vagy metsz-
vényben könyvtárát és termeit. 

2) Adjon táblázatos kimutatást minden Collegium az ő szer
kezete és működéséről; ideértve a tanfolyamát, tanköreinek kiterjed-
ségét, a szellem- és természettudományok terén egyiránt. Az ily gra-
phicus leírások átlátszóságát ~és szépségét nevelni fogják a szinrzések. 

3) A t a n u l ó k m u n k á j á n a k , Írásbeli dolgozatainak bemu
tatására szintén legyen elegendő hely. Fordítmányok, idegen nvelvek-
ből és idegen nyelvekre; a mathematikából, feladványok; a történe
lemből, sociologiából és élettanból essayk és vizsgálati iratok; a ter
mészetrajzból rajzok és leírások; a technikai tudományokból minták, 
modelek, fából, vasból, sat. 

4) Az i n t é z e t e k t ö r t é n e t e legyen egyik kiváló figyelmet 
érdemlő tárgya a kiállításnak, a mit nézleltetni kell az értesítve ayek, 
szin nyomatú abroszok által, melyek az intézetek növekedését, mun
kásságát, és eredményét szem elé állítsák. Az alapítók, jóltevők s ki
váló iskolai növendékek arczképei nagyon emelendik a hatást. Meg
jegyzendő, hogy a kiállítás, a menynyire lehet, szemhez szóló legyen. 
A látogatók millióinak nem lesz ideje terjedelmes leírások, könyvek, 
sat. átolvasására. A tényeket kell nekik tiszta és grafikus körvonal
ban feltüntetni Ha az amerikai 322 Collegium, minden féltékenysé
get félretéve, s csupán a hazafiúság és közszellem szavára hallgatva, 
megteszi kötelességét : oly diadalt aratnak, melynek hatása évek hosz-
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szú során át tartani fog. Kedves emlékezetű lesz barátainkra, levert 
ellenségeinkre, s dicsöségteljes az új világra nézve. 

A mondottak kiegészítésére még pár megjegyzést csatolunk. 
Az amér. közoktatásügyi központi bizottság (tagjai: E a t o n , 

Phi lbr ick, A b e r n e t h y és- W-ickers ham) hivatalos jellegű fel
hívást intézett az egyes államok tanfelügyelőihez és tanítóihoz, meg 
a tanintézetek elöljáróihoz, hogy a kiállításban buzgóan részt vegye
nek. A felhívás szelleme átalában megegyezik e fent elősoroltakkal 
s csak abban áll a különbség, hogy a tanszereket és a tanulók Írás
beli dolgozatait részletesebben és kimerítőbben tárgyalja. Az intéze
tek közé a vakok- és siketnémák tanintézeteit is fölveszi a bizottság, 
a megfelelő tanszerekkel és grafikus ábrázolatokkal; sőt kiállítatni 
kívánja a hülyék (idióták) fizikai fejlesztésére való apparátusokat és 
azok értelme vezetésénél alkalmazott nézleltető tanszereket. 

A kiállítás tanügyi osztályának egyöntetűségét és sikerét biz
tosítja az a munka felosztás, melynél fogva az országos bizottság kar
ját és szemét mintegy megsokszorozta az által, hogy a legkiválóbb 
tanférfiak közül többeket megbízott az egyes szakosztályok és egy
nemű tanintézetek működése és működése adatainak kidolgozásával. 
Az ipar- és földmives iskolákról, továbbá Mississippi völgyi gazda
sági tanintézetekről teendő részlet jelentés készítésével dr. Hoyt 
V. J-t biztameg; a kollégiumi oktatásügy statisztikáját H o ü g h 
Franklin, jó nevű statistikus készítendi; a tankönyveket történelmi so
rozatban öszszegyüjti B r a c k e t t L. szóles körben ismert történész; 
végre a siketnéma intézetekről Gal laudet E. M. a washingtoni nem
zeti siketnéma intézet elnöke készít részletes tudósítást. 

Ha hözzáteszszük a mondottakhoz azt, hogy a tanügyi kiállítás 
költségeire a congreszus 115.000 dollárt szavazott meg az országos 
bizottság részére: a bizottság tagjainak Európa szerte is ismert szak-
avatottsága, és a munkafelosztás jól alkalmazott elve, az amerikai tan
ügy megismerését a szó szoros értelmében könynyüvé és kellemessé 
teendi-az idegen tanférfiakra nézve, s beteljesedik rajtok Virchow 
mondása: „a mit szemeddel megszeretsz, soha ki nem megy a fe
jedből. 

p . Ii . - • . 

A hatodik érzékről. 
Dr, Török Aurél egyet, tanártői Kolozsvárt. 

Az érzéki szerveknek mélyebb viszonya a lélekhez már a régi 
korban ismeretes volt. A kifejezések: „az érzékek a lélek kapui," „az 
érzékek a lélek dajkái" jellegző hasonlatok voltak, a melyekkel a ré
giek csak körülírni akarták azt, a mit később a szervezetnek életta
ni buvárlata tudományosan megállapított. 

A fejlődéstani buvárlat azt a nevezetes tényt derítette ki, hogy 
az érzéki szervek ugyanazon sejtrétegből veszik eredetüket, mint maga a 
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központi idegrendszer, t. i. a gerinczagy és az agy, a mely utóbbi
ban kell keresnünk székhelyét azon működéseknek, a melyeket lelki 
működéseknek szoktunk nevezni. A híres életbuvár Mül le r J á n o s , 
az érzéki szerveket az agynak a test felületéhez közelebb tolt részei
ül jellegezte. Es csakugyan, ha egy fejlődésben levő állatnak agyát 
vizsgáljuk, egész pontossággal követhetjük a fejlődésnek azon szakait, 
a midőn egyfelől az ébrényi szem és másfelől az ébrényi fül, illető
leg a látási és hallási hólyagocskák lefűződnek az agyból és vele az
után csak ideg által öszszekötve a bőr alatt a test felületéhez köze
lednek. A látás és hallás érzékszerveire tehát közvetlenül lehet Mül
l e r mondatát. alkalmazni. 

Mikép áll a dolog a többi érzékszervekkel ? A szaglás szervé
nek képzésénél még némileg utánozva látjuk az előbbi két érzéknek 
fejlődésmenetét. Az agynak mellső része ugyanis előre nyomul, de nem 
éri el a bőrt és nem fűződik le hólyagosa képében, mert ugyanezen 
idő alatt magában a bőrben keletkezik egy gödör (ébrényi szaggödör), 
mely napról-napra nagyobb és mélyebb lesz, ugy hogy a gödör hát
só fala az agynak említett nyúlványához mindinkább közeledvén, el
végre vele a szagideg közvetítése által öszszenő. íme egy oly .érzéki 
szerv, a melyről már nem mondhatjuk többé, hogy egészen az agy
ból fejlődött volna ki; de mindazáltal láthatjuk, hogy ezen érzéknek 
állománya is utólag az agygyal öszszeforrad. Az ízlés, tapintás szer
veinek képzéséről eddigelé anynyit tudunk, hogy a bőrben (egyrészt 
a szájban és másrészt elszórtan az egész test felületén) bizonyos sejt
készülékek fejlődnek ki, a melyek később az agyból és gerinczagyból 
jövő idegekkel öszszenőnek. Ha tehát az utóbbi két érzék nem is köz
vetlen fejlődik ki az agyból mint a látás és hallás szerve, de anynyi 
tény, hogy valamenynyi érzéki szerv az illető ideg által a lélek szer
vével t. i. az agygyal benső öszszeköttetésben van. Hogy az érzék
szervek és az agy közötti szorosabb szövetrokonságot kiegészítsük, 
szükséges még megjegyeznünk, hogy eredetileg maga az agy és ge-
rincz agy is szintén az ébrényi bőrből fejlődik ki, mint a honnan 
a szaglás, ízlés és tapintás szerveit látjuk fejlődni, vagy is az agy 
és gerinczagy az érzéki szervekkel egy közös sejtrétegből veszi ere
detét a mint fentebb már említtetett. 

Jóllehet az öt érzékű, in. a hallás, látás, szaglás, ízlés és ta
pintás érzéke öt egymástól teljesen különböző érzetnek a létrejöve
telét eszközli, mindazáltal mind az öt érzék boncztani mivoltában 
— a mint a mondottakból kiviláglik — közös jellegeket mutat fel. 
Ugyanis valamenynyi öt érzék szerven: 1) egy a test felületében vagy 
ebbe nyiló környi készüléket, 2) ez utóbbiban végződő érzéki ideget 
és végre 3) ennek a központi idegrendszerben fekvő idegkészülékek
kel való öszszeköttetését lehet megkülönböztetni. Az első a külvilág
ból jövő ingerek elfogadását, a második az elfogadott inger okozta 
hatás tovaszállítását az agy felé, a harmadik pedig ezen hatásnak ön
tudatra jutását eszközli. Hogy miképen megyén végbe ezen rendkívül 
érdekes folyamat, ezzel tüzetesebben az élettani buvárlat foglalkozik 
és Purk ine , valamint Mül le r J. kezdeményezése ó t a H e l m h o l t z 
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és mások oly eredményekre jöttek, a melyek méltán sorolhatók az el
ső rangú tudományos vívmányok közé. A tudomány — a mint azt 
egyébiránt mindnyájan tudjuk — öt érzéket vesz fel a szervezetben. 
És ime 1850-ben előáll Leyd ig és „Über die S c h l e i m c a n á l e 
der Knochenf i sche" (Archív fűr Anat. u. Phys io l . ) czimű ér
tekezésében a halakon egy h a t o d i k é r z é k n e k a szerveit írja le, 
a mely idő óta a tudományos kérdések rovatába a „hatodik érzék" 
kérdése is felvétetett, 

Tehát létez az öt érzéken kivül még egy hatodik érzék ? Miként 
bizonyíthatja be valaki, kinek csak öt érzéke van, hogy valamely ál
latnak több érzéke van, mint a menynyiről az embernek közvetlen 
saját magán tapasztalása lehet ? Különben már régibb időkben is több 
izben állították, hogy egyik-másik állatfajnak egy hatodik érzéke vol
na, így különösen a denevéreket hozták gyanúba, hogy ezeknek egy 
hatodik érzékük volna, mert ezen állatok a sötétben a legfinomabb 
akadályokat (kifeszített czérna szálakat) képesek gyors repülés köz
ben bámulatos ügyességgel kikerülni stb. Mindazáltal ezen állítások 
komolyabb tudományos vitát sohasem keltettek, hiszen a denevéreknél 
mindenek előtt hiányzott a hypotheticus érzéknek a szerve; legalább 
az öt érzék szervén kivül egy hatodik érzéki készüléket nem lehetett 
rajtok bonczilag kimutatni, (ujabb időben egy prágai búvár Schöbel 
a denevérek szárnybőrében sajátságos idegkészülékeket fedezett föl, 
de ezeknek az idegjellege ellen utóbb Se id l i t z dorpáti búvár emelt 
szót). Leydig a hatodik érzéknek szervét bővebben 1868-ban „Über 
O r g a n e e ines s e c h s t e n Sinnes." (Nov. Acta Academ. Leopold 
Caröl) czimü művében írja le. Ez alkalommal L e y d i g nemcsak a ha
lak „ o l d a l c s a t o r n a r e n d s z e r é b e n " (Seitencanalsystem) levő ha
todik érzék szerveiről szól, hanem a hüllők (béka, gőte stb.) ébré-
nyeinek „ o l d a l s o r a i b a n " (Seitenlinien) hasonló érzéki szerveknek 
boncztanát is ismerteti. E szerint tehát a halakon kivül még a hül
lők porontyai is volnának egy hatodik érzék által kitüntetve. A ha
lakon — L. szerint — e szervek sajátságos tölcsér vagy harangképü 
sejtképleteket tüntetnek elő, a melyek befelé, t. i. az irha felé egy 
hoszszu idegrost-nyalábon, — mint valami nyelén — csüngenek és ki
felé, illetőleg a bőr felületén környilással végződnek, a mely nyilas 
L e y d i g szerint a tölcsért alkotó sejtek tevékeny öszszehúzódása kö
vetkeztében a szűkülésnek különböző állapotában lehet (az i. műnek 
III. tábláján a Leuciscus dobula édes vizi halnak tölcsérei különböző 
nagyságú nyilasokkal vannak lerajzolva.*) A hüllők porontyain ész-_ 
lelhető szervek a bőr. szabad felületén kidomborodó s e j t h a l m o k a t 
mutatnak,**) a melyek befelé ideggel függnek öszsze, kifelé pedig 

*) A villamos halaknál már Savi irta le a szerveket mint olyanokat, a 
melyek valószínűleg a villamosság megérzésére szolgálnak. („Etudes ana-
tom. sur la Torpille." Mattencci könyvében: Tra i tésdes pheno-
ménes electrophysiologiques 1844. 

**) A hüllők ébrényeinek oldalsómban levő szerveket („érzési készletek"-
et) 1861-ben Schultze'Eilhard Ferencz fedezte fel (Archív f. Anat. u Phy
siol, 1861), 
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egy kinyúló megmerevedett nyákfonalat hordanak. Leydig ezen ideg
halmokról azt állítja, hogy később, midőn a kopoltyuval lélegző hüllő
porontyok tüdős hüllőkké fejlődnek — mirigyekké változnak át. 

Vájjon tehát lehet-e ezeket az említettek alapján érzéki szer-
vekül tekinteni ? Miután rajtok: 1) egy a bőrben fekvő öszszetettebb 
sejtkeszüléket, 2) egy ezzel öszszefüggo ideget, és 3) ezen idegnek 
központi eredetét kimutatni lehet, nincs miért ezen szerveknek érzéki 
jellege ellen kifogást tenni. De azért lehet-e őket éppen egy hatodik 
érzék szerve gyanánt tekinteni ? Ha tekintetbe veszszük, hogy ezen 
állatoknál az öt érzéknek szerveit kifejlődve találjuk, ugy ezen csak 
bizonyos helyeken (a fején és a test oldalán) és csak bizonyos ide
gek (háromosztatu arczk#zlő és bolygideg) körében előforduló és más
ként is elütő sajátságu képleteket, egy hatodik érzéknek szervei gya
nánt csakugyan jelölni lehet. 

S c h u l t z e E. í\ (ld. a jegyz. továbbá „Über die Sinnesorga-
ne der Seitenlinie bei Fischen und Amphibien" Arch. f. mikr. Anat. 
VI. 1870) abban, hogy a kérdéses képletek érzéki szervekül tekin
tendők, L e y d i g-gel egy véleményen van, mindazonáltal a finomabb 
szerkezetre és az osztályozásra nézve lényegesen eltérő -nézetet vall. 
Mindenekelőtt kiemelni kívánja Schul tze , hogy Leydig az u. n. 
hatodik érzék osztályába oly képleteket is sorolt, a melyek a legna
gyobb valószínűséggel az ízlés érzékéhez tartoznak és ilyenekül jelöli 
a L e y d i g által leirt „tölcsér és pohárképü szervek"'-et. Schu l t ze 
szerint csak az u. n. oldalsornak szervei" tekinthetők oly készletekül, 
a melyek a hatodik érzéknek nevét megérdemlik. És ezek finomabb 
szerkezetére nézve helyreigazítani kívánja L e y d i g abbeli állítását, 
mintha az említett ideg v. é r zék i ha lmok (Sinneshügel) belül 
egy űrrel bírnának, a mely űrben egy sajátszerű sejtes test foglalna 
helyet, S c h u l t z e szerint a felhám-sejtekből alkotott halmok solid, 
tömött szerkezetűek. Schulze ezen kivül nem nyákfonalat, hanem 
egy üveg átlátszó hengert ir le a halmok környilásán, a mely utób
biból a halmok belső sejtjeinek 1—8 merev szőr-alaku nyúlványa ha
tol a henger belsejébe, Ha Leyd ig nyákfonalat látott a környilás-
ből kinyúlni, talán egy még nem kész szervet vizsgálhatott, mert 
ilyeneken a henger csakugyan fonalhoz hasonlít. S c h u l t z e vég
tére még azon állítást is tévesnek nyilvánítja, mintha ezen érzék
szervek később mirigyekké alakulnának át, 

Jóllehet mind maga a hatodik érzéknek kérdése, mind pedig a 
talált szerveknek feltűnő szerkezete eléggé nagy érdekeltséget kelt
hettek, csak a legújabb időben részesülnek nagyobb figyelemben a bú
várok részéről. így L a n g e r h a u s („Über die Hant der Larve von 
Salamandra maculosa" Arch. f. mikr. Anat. IX. 1873.) ki csak rész
ben foglalkozott a kérdéssel buvárlati eredményében S c h u l t z e né
zetét látta igazolva; hasonlólag nyilatkozott Bugnion , ki „Kecher-
ches sur les Organes sensitifs" (Lausanne 1873) tudorfelavatási ér
tekezésében a Proteus anguinus és az Axolótl hatodik érzékének szer
veit igen tüzetesen Írja és rajzolja le. A legújabb búvár Malbranc , 
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(„Von der Seitenlinie und ikren Sinnesorganen bei Anipkibien" 
Inaug Dissert. Leipzig 1875.), mind a szerveknek tájboncztanára, 
mind pedig a finomabb szerkezetre nézve igen részletes és becses 
adatokat közöl; egyébiránt ő is a fent kiemelt kérdésekben Schu l -
t z e nézetét találja igazoltnak. 

Ha tehát a mondottakat egybefoglaljuk, azon eredményre jö
vünk, hogy csakugyan vannak állatok, a melyek az ismert öt érzéken 
kivül egy hatodik érzékkel vannak felruházva, a melynek szervei boncz-
tani szempontból — a mint az intézetünkben felnevelt mexikói Axo-
lotl-ébrényeken tanulmányozni alkalmunk volt — megfelelnek azon jel
legeknek, a melyeket az öt érzékre nézve felállítottunk. Egy más al
kalommal részletesen közlendő saját buváiiataink alapján ugyanis ál
líthatjuk : 1) hogy az oldalsor szervei a bőrből helyről-helyre bim
b ó k k é n t kidomborodó sejtektől veszik eredetöket, a mely sejteket 
azért — mert egy egész szervi készülék bonczi alapjául szolgálnak — 
szerv-képzőknek (Organoblast) neveztünk (Centralblatt f. med. 
Wiss 1874. 17. sz.) 2) hogy e szervekhez később idegrostok járul
nak, a melyek 3) mint a bolygidegnek oldalágai a központi idegrend
szerből erednek. A hatodik érzéknek szervei tehát oly fejlődési me
netet mutatnak, mint az ízlés és tapintás érzékének szervei. A boncz-
tani és szövettani kérdésen kivül még az élettani kérdést is meg kel
lene fejteni. E kérdés azonban még ugyszólva foganatba sem vétetett 
a búvárok által és azon nézet, hogy e szervek a vizek alkatrészeinek 
őszszetételében, valamint az ár omlásokban és egyéb physikai körül
ményekben beálló változások megérzésére szolgálnának, eddigelé sem 
be nem bizonyíttatott, sem meg nem czáfoltatott. E kérdésre vonatkozó 
kísérleti tanulmányunkat szintén egy más alkalommal fogjuk közleni. 

a kolozsvári ni. kir. tud, egyetem vegytani intézetéből.1) 
Közli dr. Fleisoher Antal, vegyészettanár. 

I. A málnási ásványvíz öszszetételéröl. 
Sepsi-Szt.-Györgytől 2 órányira a tusnádi utón, az Olt jobb 

partján fekszik a Málnási fürdő; forrásai közül ezúttal az „ivó for
rást" vizsgáltam, s ez adatok arra vonatkoznak. Frissen merítve a 
viz kristály tiszta, szagtalan; állás után habár légmentesen elzárt 
üvegekben is megzavarodik, későbben ismét megtisztul. A frissen 
merített viz ize kevéssé vasas, az állás után megtisztultnak azon
ban a savanyu vizek, ismert kellemes ize van. 

A viz liőmérséke állandóan 10,5"—11° Celsius. Gázok a kő-
tartóba foglalt vizből nem foghatók föl. 

x) E czim alatt a terjedelmes dolgozatot rövid kivonatait közlöm ko
ronként. 
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A qualitativ vizsgálat a következő alkatrészeket eredményezte : 
Kálium 
Nátrium 
Lithium 
Ammónium 
Calcium 
Magnesium 
Aluminium 
Vas 
Mangán 

Szénsav 
Chlor 
Jod 
Brom kétes nyom 
Phosphorsav 
Bórsav 
Korasav 
légecssav nyom. 
Szerves anyagok. 

A quantitativ vizsgálat az ismert módszerek szerint hajtatott 
végre a következő eredménynyel: 

'Tevőleges alkatrész. 
Lithium 
Kálium . . 
Nátrium 
Ammónium 
Calcium 
Magnesium 
Vas . . . 
Aluminium 
Mangán 

Nemleges alkatrósz. 
Chlor . . . . 
Kovasav (Si 0^) . 
Jod 
Phosphorsav (P 04) 
Szénsav (C 03) . 
Bórsav (B4 0,) . 

A talált alkatrészek öszszege -

10Ü0 rész vízben 
0,00028 
0,04301 
0,80117 
0,00137 
0,26387 
0,05076 
0,01702 
0,00163 
0,00167 
1,18077 

0,42811 
0,05578 
0,00058 
0,00565 
1.20250 
0,15552 
1 84824 
3.02902. 

A szokásos módon öszszeállitva a következő táblázatot kapjuk: 
Chlor-lithium . . . . . .- . 0,0016 grm. 
Chlor-kalium . . . . . . . 0,0819 
Chlor-magnesium . . . . . . . 0,1498 
Chlor-nátrium . . . . . . . 0,4544 
Jod-natrium . . . . . 

Szónsavas nátrium . •.< . 
Szénsavas nagnesium , . 
Szénsavas vas . . .• -. ' •. 
Szénsavas mangán . , . 

. . 0,0008 
. . . 0,6596 
. . 1,3288 
. . 0,0451 
, . 0.0352 
. , 0.0035 

Eri . Muz. 3. ét, X> 
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Szénsavas amonium . "'. . . . 0,0036 
Phosphorsavas alumínium. . . . 0,0073 
Bórsavas nátrium . . . . . . 0,2014 

3,0299 
Szabad szénsav . . . . . . . 1238,7 0. 11 0°. 

Hogy ha ezen elemzési eredményekből az „ivó viz" vegyi jel
legét akarjuk megismerni, legczólszerübb annak „százalékos alkatát" 
a következőkép öszszeállítani: 

3,35 M(l | Mg 32,35 Fe ^ 
Ál \ Mn ' •-'-'• 

-Na 
Ka Tevőleges alkatrész ^ 
H4N 

PÚ \ 
Nemleges alkatrósz Co3 73,79 Cl 22,20 £o4 0, 3,67 j * > 0,33 

Ebből kitűnik, hogy a szénsav, az égvény fémek a túlnyomó 
alkatrészek jelentékeny vas, ehlorés föltűnő „Bórsav" menynyiség-
gel. Az eddigi szokásos osztályozás szerint tartozik e viz az: „égvé
nyes vasas" savanyu vizek köze. Nem hagyhatom említés nélkül 
azon feltűnő nagy „Bórsav" menynyiséget, mely ezen hideg for
rásban foglaltatik. 

Habár a menynyiségi meghatározási módszer nem is mond
ható egeszén kifogástalannak, mégis valószínűbb, hogy annak töké
letesítésénél a borsav tartalom inkább növekedni mint kevesbedni fóg. 

II. A torjai büdös barlang gázai, csepegése és a közelé
ben előforduló kénsav forrásokról. 

A közelmúlt nyári szünidők alatt alkalmam volt a torjai „Bü
döst" meglátogatni s három napi ott tartózkodásom alatt végzett 
vizsgálatok rövid kivonatát akarnám itt egybefoglalni. 

A büdös hegység trachyt falaiban lévő repedéseken keresztül 
kitóduló gázok, a trachyt tömegében némely helyeken létező üre
gekben u. n. barlangokban öszszegyülnek s azokat majd többé majd 
kevósbbé jobban betöltik. Ilyén barlang tudtommal három van. 

I a tulajdonképen u. n. „büdös barlang", mely a büdös hegy 
délnyugati lejtőjén 1071 m, magasságban fekszik. 

II. az u. n. „tirnsós barlang," mely az előbbitől délnek vagy 
200 méternyire van, és 

III. a „gyilkos barlang," mely az elsőtől északnyugatra szin
tén vagy 200 méternyire van. Az első az, mely gyógyászati tekin
tetben kizárólag használtatik, de különben is' ugy nagyságra, mint 
a benfoglalt gázok menynyisógére nézve ez a legnevezetesebb. 

A büdös barlang belseje 11,5 in. hoszszu, 2,10 m. széles, 
1,90—3,20 in: magas. 



51 

Ezen barlangban gyűlnek öszsze az oldalán és az aljához kö
zöl eső repedéseken betóduló gázok, melyek a nap folytán változó 
magasságú réteget képeznek. 

Sem a barlang közeiében, sem pedig belsejében a kónkőneny 
szag valami erősen nem volt érezhető, a környezetben is csak ko
ronként, benn a barlang gáztömegében pedig éppen nem volt érez
hető annak szaga. 

Savanyu ezüst és ólom papírok azonban rögtön megfeketed
nek, mi kenkönenyt mutat. A gázban szénéleg kéneg nem volt 
kimutatható. A végrehajtott vizsgálat, mely azonban a felfogott gáz
nemekkel tüzetesen csak most eszközöltetik, azt eredményezte : hogy 
és a gáz túlnyomó nagy része szénsav, van jelen kevés kénköneny 
levegő. A barlang fala sárga lepellel van bevonva, mely nem más, 
mint kén. Timsó csak szórványosan fordul elő itt, mig az u. n. 
„timsós barlang"-ban kén alig található, de annál több timsó. Ezen 
timsó keletkezése egész biztonsággal a következő vegyfolyamatnak 
tulajdonítandó. Á kénhydrogenből a levegő élenye először is a ként 
választja ki, ez a jelenlevő nedvesség közvetítésével lassanként éle-
nyül kénsavvá. Ez ki is mutatható a kőzeten levő szabad kénsav 
által. A kénsav már most a trachyt-kőzet alumínium ós égvény-
fómeit kioldja, képezvén velők timsót. Nagyban támogattatik ezen 
felfogás éppen a timsós barlang nagy menynyiségü timsó-képződé-
se által, a menynyiben itt a falak a gázoktól nem védve a levegő 
behatásának kitéve, egészen bevonódtak az először kivállott volt kén 
élenyülóse által létrejött kénsav és a kőzet anyaga kölcsönös beha
tása által keletkezett timsóval. 

A barlang tetejéről csepegő folyadék, mely gyógyszer gya
nánt használtatik szembajoknál, kétségkívül a légköri csapadékokból 
veszi eredetét, midőn azok a barlang tetején öszszegyülnek s las
sanként a repedéseken átszivárognak, alkatrészei a következők: 

Alumínium és kénsav jelentékeny menynyiségben, mész és 
chlor csekély menynyiség. Yas (ugy élecs mint éleny) aránylag 
jelentékeny, különösen fontos minden tekintetben a jelentékeny meny
nyiségü szabad kénsav, mely jelen van. 

A forrás vizek közül első vonalban a kénsav forrásokat em
lítem fel, melyek biztosan constatálva és jól megvizsgálva egész Eu
rópában alig fordulnak elő. A büdös barlangtól délkeletre, egymás
tól vagy 75 méter távolságban bugyognak fel ezen nevezetes for
rások. Három ily forrást constatáltam. Izök oly erősen savanyu, 
hogy a fogak egészen elváslottak. A viz hamuval öszszehozva erő
sen pezsgett, lakmus erősen megvörösödik. 

Néhány köbcentiméter bepárologtatva és czukorporral gyen
gén hevítve megfeketedik. 

Ez tehát s z a b a d' k é n s a v r a mutat. E mellett alumínium, 
. . . - * 
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vas, kevés mész is van jelen. Ezen vizeken kívül még a következők 
fordulnak elő: 

Nagy timsós forrás, meglehetős nagy terjedelmű víztartó
ban van. Zavaros, gázok nagy menynyiségben tódulnak ki. Főbb alkat
részei: Kénsavas alumínium (ti msó), szénsavas vas és chlor nátrium. 

Katalin forrás, sós forrás, mely kőfoglalatban van. Főal-
katrószek: ehlornatrium (konyhasó) szénsavas vas, kénsavas nátri
um és sok szénsav. 

Károly forrás, szintén kőbe foglalt forrás, igen kellemes 
izü. Főalkatrészek: szénsavas vas, szónsavas mész ós szénsavas natr. 
Csekély fix alkatrészei ós aránylag nagy vas tartalma miatt, továb
bá kellemes ize folytán a „Vasas savanyu vizek" közé lenne sorolandó. 

Kiváló figyelmet, érdemel tehát első vonalban a „nagy tim
sós" forrás kiváló nagy timsó és vas tartalmánál fogva; továbbá a 
kénsav források. Eltekintve azon nagy tudományos érdeknél fog
va, hogy „szabad kénsavat" tartalmaznak, mi, mint már említem, 
nagy ritkaság: különösen azért akarnám itt kiemelni, mert mínőleges 
öszszetótelöket tekintve tökéletesen azonosak a „büdös csepegóseivel." 

III. A ditrói sodalith öszszetételéröl. 
A ditróit nevű kőzetben előforduló „ sodalith "-rói két elem

zést bírunk az egyik Hauer Károly lovag, a másik Fellner Alajos 
által eszközöltetett. 

Ezen két elemzés oly eltéréseket mutat különösen a chlor 
tartalomban, de a többi alkatrészeknél is, hogy indíttatva érzem ma
gám, elősegítve Dr. Herbich Ferenez múzeumi őr úr szívessége ál
tal, ki ezen kőzetből nagyobb menynyiséget bocsátott rendelkezé
semre nevezett elemzések revisiójára. Az öszszes alkatrészek meg
határozására 9 elemzés hajtatott végre. 

Ezekből kiderült először: hogy a chlor tartalom a legkülömb-
félébb ditróit darabokból véve, ugy az általam 1874-ben, mint la
boratóriumomban Dr. Herbich Ferenez és Lengyel Alajos urak ál
tal harmad éve végzett elemzéseknél a 6 % -on alul soha nem volt. 
Felmer mint alább látható 0,14% chlort talált. Továbbá Hauer 
0,61 % vizet említ; e folytán pontosabban vizsgáltatott az ásvány 
vizre, melynél kiderült, hogy az vegyileg kötött vizet és pedig közép 
értékben 2,36 % tartalmaz. Az elemzési eredmények a következők: 

a Si 02 
M%Oé 
Ca 0 
K%0 
NazO 
Na 
H,0 

6,08 — — — — — — 
— 38,80 38.14 38,95 38,78 — — 
— 32.73 32,31 32,96 33,84 — — 
— — 0,95 0,99 0,90 — — 
— — — 1,02 1,06 — — 
— — — 13,71\ 12,84\ — — 
— — - 3.93/ 3.93/ — — 
— — — 2,59 2,13 
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Ezekből közép értékben 
Cl 
SiO 
Al 2 

2 o 3 
CaO 
K20 Na 
Na 
H20 

.0 = 

a következő 
= 6.08 
*= 38.66 
= 32,81 
= 0,95 
= 1,04] 

13,28 
3,93) 
2.36 

százalékos öszszetételt kapjuk: 

18,93 

<\z elemeket külön 
Cl 
Si 
Al 
Ca 
Na 
Ka 
H 
0 

= 
= 
= 
^= 
= 
= 
= 
= 

99,11 
véve kapjuk: 

6,08 
18,04 
17.52 

0.57 
13,78 
0,86 
0,25 

41,90 

[20,62 0] 
[15,29 „] 
[ 0,28] 
[ 3 , 4 3 ] 
[ 0,18] 
[ 2,10] 

99,11 
Ezen adatokból a paránysulyok viszonyai szerint mint legegy

szerűbb bruttó képletet a következőt vezethetjük le: 
Sié Al4 Ná± 

Melyből a százalékos öszszetétel 
elemzési eredménynyel lesz: 

talált 

H 0}B 
kiszámítva 

Cl 
és oszszehasonlítva a: 

a 
Si 
Al 
Ca 
Na 
Ka 
H 
O 

6,08 
18,04 
17,52 
0,67 
13,78 
0.86 
0,26 

41,90 
Oszszehasonlítva 

zésekkel, lesz: 

számolt 
— 5,95 
— 18,46 
— 18,13 

14,6-4 _~ 15,16 
— 0,16 
— 42,20 

eredményeimet a Hauer es 

Si02 
Al203 
CaO 
NaO 
Cl 

so8 
11,0 
Izzitási 

Hauer 
40.68 
31.63 
0,40 

19,65 
6.00 

> Nyom 
0,61 

veszteség 

Feliner 
38,99 
32,86 
0.90 

24.57 
0.14 

1,78 

kiilómbség 
+ 0,17 
— 0,42 
— 0,61 

— 0,52 
+ 0,10 
—• 0,30 

Pellner-féle elem-

Fleischer 
38,66 
32 
0 

18 
6 

81 
95 
93 
08 

— 2,36 
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Ha szigorúan ragaszkodunk azon elvhez, miszerint csakis ana
litikai és synthetikai kísérleti alapon állíthatunk fel valamely ve
gyület számára okszerű vagy szöreti képletet, ugy jelen esetben is, 
mint minden hasonlóban, meg kell elégednünk a sodalitli nyert ta
pasztalati képletével. 

De hódolva az általános szokásnak, mely szerént ha másért 
nem is, ugy az általános áttekintés kedvéért az egyes elemi alkat
részeket, többé vagy kevésbé jogos alapon, közelebbbi a lkat ré
szekre csoportosítják, vagy csupán azok vegyértékeire támaszkod
va, ugy nevezett szöveti képleteket állítanak föl, •—• megkísértem ezen ;• 
értelemben a sodalitli öszszetételét ilyen képletek által symbolisalni. 

A sodalith fönt nyert képlete: 
SL Al, Na, II 0, Cl. 

A Si és 0 menynyiségből önként következik, hogy az az ortho 
kovasavból Há Si Oí vezethető le. Ennek 
parányok helyettesíttetnek Al és Na által. 

4 .tömecsében foglalt 
Lesz: 

H 

Si 
Si 
Si 

0, 

ol [aj 
\ IAIJ 

VI 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 0A [ J /J 

A berekesztett elemek 
'Na 
Na 
Na 

Na&\ 
II f 

egymást helyettesítve 

Si 
VI 

Al 

:ío 
Si\o VI 

Uh] -Na 0? vagy 0 

Si>0 

0 

Al: 

ici 

\0 Na 

H 
Si 

II 

Na 
Na 
Na 

Tetra orthosilicat + Ohlornatr. Tetrasilicat — Aluminat 
Eammelsberg a következő képletet állítja föl a sodalithnak: 

4 Na Cl 
Na. Si 06 

VI 

u y s SÍ ot 
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Az ón elemzésemből következik: 

Na Cl 
( Na3 H Si 04 \ 
I vi l 
] [Alj 3 SiOt 

Magyar könyvesház. 15—27 számok. Budapest., Aigner 
Lajos kiad. ó. n.— A kiadó TJr oly szives volt e fűzeteket szerkesz-
tőségünkliez beküldeni, ós igy mintegy udvariassági kötelességünkké 
tette, rólok megemlékezni, noha lapunk czólja és iránya szorosan véve 
kizárja a szépirodalmi vállalatok tüzetes megbeszélését és ismerteté
sét. A beküldött tűzetek tartalma: 15. 16, 17. Lord Byron élete, 
irta Castellar Emil, ford. Csukássy József. A szerző életrajzával; 20, 
A Wallisból, beszély, irta Struensee Gusztáv (Gustav vom See), 
ford. Batta H. Szilarda. A szerző életrajzával; 21, 22, 23. Egy 
cserepár naplója, regény, irta Virághalmi Ferencz. A szerző 
életrajzával; 24, 25. Képek a középkorból, irta P. Szathmáry 
Károly, A szerző életrajzával; 26 D'Aurebonne Marquisné, el
beszélés, irta Pontmartin, ford. Osukássi Józsefné; 27. Phaedrus, 
Augustus szabadosa, Aesopi Meséinek öt könyve, ford. 
Sárváry Jakab. 

Nem bocsátkozunk az elősorolt kiadványok részletes bírálatába, 
a mire se terünk se hivatásunk nincsen. Atalánosságban nem von
hatjuk meg elismerésünket a derék kiadótól, a ki a külföldi és áta-
lában idegen irodalom válogatott müveit átültetve és saját irodal
munk egyes termékeit hozzá csatolva egy ép oly tanulságos mint mu
lattató kis házi könyvtár-félét igyekszik nemcsak csinosan kiállítni, 
hanem aránylag igen jutányos ár mellett mindenki számára hozzáfér
hető tenni; hogy a kedveset a hasznossal egyesítve az olvasó kedvet 
ébreszsze^és fejleszsze, a mi első és alapföltótele az irodalom termékenyí
tésének. És minthogy a kiadó árait csak is abban a reményben szabhat-
ily jutányosra, mivel nagy kelendőségre számított, meg is érdemli, hogy 
a magyar közönség meleg pártolással támogassa. A könyvesház füze
teinek vegyes tartalma kor- ós nemkü'önbség nélkül mindenki szá
mára nyújt szellemi élvezetet, és miután minden egyes füzete külön 
is kapható 20 kron, még csak arra sincs kényszerítve senki, hogy 
ahoz, a mit szerezni akar, nyomtatékot is vegyen. 

Igen jó és czélszerü járulék az egyes fűzetekhez az illető mü
vek szerzői életrajza. Az olvasó ezekkel sok szép irodalomtörténelmi 
ismeretet szerez, a nélkül, hogy észre venné. Megvalljuk azonban, 
hogy a 24. fűzet megijesztett Látván ugyanis, hogy P. Sz. K. ba
rátunk életrajzát közli, mohón kerestük ez életrajz végin a napot, a 
mely nemzetünket e derék napszámosától megfosztotta, Szerencsére 
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nem találtuk meg, és igy megvigasztalódtunk; de nem tartóztathat
juk magunkat bámulni azon, hogy oly bevégzetlen, csonka művet, a 
milyen egy élő ember életrajza, világgá bocsátott. Legyen meggyő
ződve, hogy senki se sürgeti e kétségen kivül legérdekesebb műve 
befejezését, a melynek még az a kiváló érdeme is van, hogy kezdettől 
végig valóságos sajátja és kétségtelenül eredeti. 

Elő ember életrajzának közlése, noha képes lapjaink rég divat
ba hozták, mindig kényes dolog. Nem csak azért, mivel bizonyos 
körülmények közt kellemetlen értelmezéseknek nyit tért, hanem mi
vel— hogy a régi adoma képével, éljünk — nem vagyunk mi 
éppen oly kicsinyek, hogy nagyítnuk kellene magunkat. 

Az erdélyi múzeum gyűjteményei számára f. év Január 
és Február hónapjaiban beérkezett adományok. 

I. Könyvek: A nm. vallás és közokt. m. kir. minisztérium
tól, Jelentés a közoktatás 1873 évi állapotáról. — A „Ker. Magve
tő" szerkesztőségétől, Keresztény Magvető X köt. Kolozsvár 1875. 
— Id. Hintz Györgytől: Fabritius Urkundenbuch zur Geschichte 
des Kisdér Kapitels, Hermannstadt 1875. — Aigner Lajostól, Le-
hoczky Tivadar, Bereg várni- leírása I rész, Budapest 1875. — 
Szabó Károlytól Soehrus Paustus munkáiból 4 kötet Eacoviae 1678 
—1627. — Gött János brassai nyomdájától 1 nyomtatvány. — N. 
N-től egy 1848-ki csataterv, eredeti kézírat. — Gyulai István aradi 
nyomdájától 5 fűzet. — A marosvásárhelyi ev. ref. főtanoda nyom
dájától 1 füzet. — A sárospataki ref. főiskola nyomdájától 2 nyom
tatvány. — A sátoraljaújhelyi nyomdától 2 nyomtatvány. — 

II. A r é g i s é g t ár számára: Ladányi Samu helybeli Faze-̂  
kas mestertől 4 drb. rendkívüli nagy cserépedény (helybeli munka, 
új). — Dr. Genersieh Antaltól 1 Kolozsvárt a Kárvázy ház pinczé-
jében talált közép-kori kulcs. — 

Kérjük t. olvasóinkat, hogy előfizetéseiket megújítni szívesked
jenek. A múzeum-egylet tagjai kiadványainkat ingyen kapják s csak 
a megküldésért fizetnek egy évre 20 krt. Az előfizetési dij is oly cse
kély, hogy méltán mondhatjuk a lehető legolcsóbbnak. Kiváuatra még 
az első és második évfolyam teljes péklányaival szolgálhatunk az 
eredeti előfizetési dijért. 

Hy. Bteia J . m. kir. egyet, nyomd, az ev. ref. főtan. bet. Koloasvártt. 



Melléklet az „Erd. Muzeum" 3-ik számához. 

Az erd, múzeum-egylet 1876. márczius 6-án tartandó 
évi rendes közgyűlésének 

Tárgysorozata: 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 

-2 . Titkári jelentés az igazgató választmány 1875 évi működéséről. 
3. Pénztárnok jelentése a pénztár állásáról és a választmányilag meg

vizsgált pénztári számadás előterjesztése. 
4. Könyvtárnoki jelentés a könyvtár gyarapodásáról és állapotáról. 
5. Jelentések a természeti tárak állapotáról. 

.6. Jelentés a régiség- és éremtár gyarapodásáról és állapotáról. 
7. A múlt évi közgyűlésből kiküldött ellenőrködő bizottságok jelentései 

' és új ilyen bizottságok kiküldése. 
8. Egyesek indítványai. 
9. Az 1876-iki költségvetés megállapítása. 

10. A választmány kiegészítése a rendszeresen kilépő 4 tag helyébe új ta
gok választásával*). 

11. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kinevezése. 

Az egyesek indítványaira nézve figyelemben tartandó, hogy a köz
gyűlésen önálló indítványok csak ugy jöhetnek érdemleges tárgyalás alá, 
ha a közgyűlés előtt még oly jókor voltak az elnökségnél bejelentve, hogy 
előleges Választmányi tárgyaláson átmehettek. 

- A közgyűlés helyisége a városi képviselő közgyűlés terme, kezdete 
reggel 10 órakor. 

A g y ű l é s ny i l vános . 

:•*) A választmányból kilépő' legrégibb négy tag: Bár t ha János, G y á r f á 
Domokos, Hin tz György és Sámi László. 

Kimutatása 
az erdélyi múzeum-egylet pénztára bevételeinek és kiadásainak 

1875 Januárius l-jétől December 31-kéig. 
I. Főpénztár. A) Közhitelpapir, bevétel: 

áthozatal 1874-ről: Egys. államkötvény 300 frt — 
Magy. földh int. záloglevél 500 „ — 

120670 ft n. ó. urb. papír 126703 „ 5 0 
Bejött 1875-ben 2050 „ „ „ „ 2152 „ 50 

Bevételek öszszege 129656 f t ^ -
Kiadás: kölcsön kiadva: 

65000 ft n.ő. urb. papír 68250 frt — 
Kisorsolva 100 „ „ „ „ „ 105 — -.' 

Kiadás öszszege 68355 ftV-
,_ Állomány 1875 végén 61301 ft — 



B) Kiadott kölcsönről és elhelyezményről könyv és kötvény. 
Bevétel: áthozatal 1874-ről 59455 ft 03 kr. 

Bejött 1875 folytában 86496 „ 60 „ 
Bevételek öszszege 145951 ft 6$ 

Kiadás: Viszszaíizetések és leiratásért 1875-ben 14255 ft 65 
Állomán7T87lTTégén 1316.95~fT9& 

C) Alapitványi kötelezvény. 
Bevétel: 1874-ről áthozatal 
Kiadás: Befizetett alapítványért 

22739 ft 51 
1500 ft — 

Állomány 1875 végén 21239 ft 51 

D) Készpénz: 
Bevétel: Áthozatal 1874-ről 99 ft 46 kr 

Viszszafizetett kölcsön 2 tétel 6300 „ — „ 
„ elhelyezmény 5 tétel 7955 

B e f i z e t e t t alapít
vány (1500 ft. n. é. u. p.) 1188 
Kisorsolt 100 ftos urb. papírért 104 
Viszszafizetett előlegekből 110 
Kiadott kölcsön kamatjaiból 6931 
Alapitványi kamatokból 1174 
Közhitel papírok szelvényeiből 4102 
Eészvény illetékekből 325 
Az állam szerződésszerű járul. 5000 
Eladott feles könyvek árából 110 
Haynald alapítvány egy évi kam. 9 6 

Bevételek öszszege 

Kiadások: Tőke elhelyezmény 18150 ft — kr. 
Külön számlára áttett kamatok 101 „ 48 „ 
2050 frt n. é. urb. papir 

65 

75 

-84 
26 
72 

60 
33498 ft 28 

vásárlására 1626 „ 
Bendszeres fizetésekre 7710 „ 
Igazgatás, kezelés, utaztatás 428 „ 
Beruházás 409 „ 
Könyvtár gyarapítására 1361 „ 
Term. tárak „ „ 993 „ 
Bégiség- és éremtár gyarapit. 338 „ 
Kiadványokra 775 „ 
Megtérítendő előlegekre 350 „ 
Rendkívüliekre 371 „ 

Kiadások öszszege 
Pénztármaradék 1875 December 

E) Alaptőke állása : Közhitel papir 61301 ft 
Kiadott kölcsönök 121000 „ 
Elhelyezmények 10695 „ 
Alapitv. mag. kötvény 21239 „ 

Öszszes állomány 
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Mérleg : 1874 végin volt az alaptőke állománya 209542 ft 39 
1875-hen viszszatérittetett a tőkének 4597 „ 50 
Haynald alapítv. ideigl. elhelyezménye 96 „ 60 

Együtt 214236 „ 49 
Levonandó a Haynald alapítványért 144 „ 90 
Marad valóságos alaptőke n. é. 214091 „ 59 

F) Ideiglenes elhelyezmények: 
Haynald alapítvány kamatja 144 ft 90 kr. 
Berde alapítvány „ 105 „ 31 „ 
G. E. tartozása „ 95 „ — „ 345 ft 21 

II. Természettudományi dij-alap. 
Tőkéje változatlanul magy. földh. int. zálogl. 1000 ft —-
Kamatja: áthozatal 1874-ből 488 ft 37 kr. 
1875-beli kamat 84 52 „ 572 „ 89 

Öszszes állomány 1572 „ 89" 
III. Arany-alap. 

Bevétel: áthozatal 1874-ből elhelyezményben 770 £jl 
„ „ készletben 130 „ 

Viszszaflzetett tőke 100 , 
Kamat 77 „ 
Elhelyezményről szóló kötvényben 200 „ 

Bevételek öszszege 1277 ^ 
Kiadás: Viszszafizetésért 1 kötvény 100 ;££ 

Elhelyez menyre 200 '„ 
Kiadás öszszege 300 „ 

állomány 1875 végin 977 
u. m. 870 ^kötvényben 107 £1 készletben. 

Bevárandó hátralék kamat 12 ^ 

Az igazgató választmány indítványa. 

A lefolyt év vége felé több rendbeli értékes gyiijteménynyel ki-
náltatván meg a múzeum-egylet, a melyek megszerzése a múzeumi gyűjte
mények kiegészítése érdekében felette kívánatos, sőt némelyre nézve a tu
lajdonossal való egyezkedés már anynyira haladván, hogy csak a vásár vég
leges megkötése van még hátra: hatalmazza fel a közgyűlés az igazgató 
választmányt, hogy e vásárok megejtésére a kikötendő részletfizetések fe
dezésére, a remélhető jövedelmekből fenmaradó öszszeg erejéig a természet
tan gyűjtemények átalányán túl a megkívántató öszszegeket kiadhassa. 



Költségvetés S876-ra. 
A) Remélhető bevételek. 

Pénztármaradék 1875-ről 
300 frt egys. államkötvény kamatja 
500 „ u. m. földh.'-íálogl. „ 
122620 ft. n. é. urb. papír*) „ 
48750 oszt. kiadott kölcsön 6%-os kamatja 
3000 frt. 
IOOO „ ; 
9551 frt. 08 kr 
1000 ,. 
8110 „ befizetetlen alapitvány 5 
államjárulék 
20 részvényilleték 

„ 10% -os 
elhelyezménv 6%-

6 ' / Í » • 

882 
12 
27 

5986 
2925 

240 
100 
573 

65 
405 

5000 
100 

fi-t. 

• 1 3 • 

j> 

*) 
ff 

Í J 

Í7 

; 
» 

87 kr 
60 ,, 
50 „ 
92 „ 
" n 

» 
» 

06 i 
' I! 

50 „ 
y 

Könyvtárnok fizetése 
Pénztárnok „ 
Titkár 

Bevételek jszszege 

B) Kiadások: 
1) R e n d s z e r e s í t e t t e k : 

Ásványtári őrseged fizetése 
« - ,. szem. pótléka 

Állattári „ fizetése 
Könyvtári segéd 
Régiség* és éremtár 
Ezek lakbérilletménye 
írnok fizetése 
Szolga „ 

„ ruhapénze 

Igazgatás és kezelés 
Utaztatás _ 
Beruházás 
Könyvtár átalánya 
Term. tár „ 
Régiségtár „ 
Kiadványok 
Rendkívüliek 

» 
őre fizetése 

Rendsz. fizetések 

2) Á t a 1 á n 

1200 frt. 
720 '„ 
600 „ 
800 „ " 
400 „ 
600 • „' 
600 „ 
600 „ 

1480 ,', 
300 „ 
360 „ 

50 „ 
öszszege 

y o k : 
200 frt. 
400 -„• 
300 „ 

3000 „ 
1000 „ 

" 700 „ 
1500 „ 

500 • 
átalányok öszszege 

Kiadások öszszege 

16318 „ 45 „ 

" - . ' • ' ' • ____ -

7710 frt. 

7600 frt. 
15310 ft — 

Maradék 1008 ft 45 

*) Ez öszszeg azért van igy felvéve, mivel 65000 ft; n. é. u. p., a mely köl-
esönre van kiadva, minden percz'ben bevárandó. 


