felajánlotta. Ily pártfogók mellett a Székely muzeum
gyors kifejlődésre jut. Még fel kell említenünk Bálint
Gábor adományát is, mely á£l; egy mongol szalmakalapból, két darab mongol préselt thea-tartóból, iiárom
darab mongol füstölőből, két darab cbinai ólom-éremből és útleírása két példányából. % e n kivül Vasady
több érdekes régi fegyvert s egyéb iritksságokat vásárolt Eggernél Csereyné megbiaásából-

A roncsoló toroklob (Diphteritis).
M o t t ó : „fiat juítitia, perest mondás!"

A „Nemere" folyó évi 12. számában e fölirattal
jelent meg egy rövid vázlatu értekezlet.
Jelszavamhoz hiven, kötelességemnek tartom a
t. közönséget felvilágosítani a valódi tényállásról. Nem
célom az író bírálója lenni, nem vitatkozásba bocsátkozni a hasonszenvi gyógykezelés fölött; nem is célom — mint egy helyi tisztelt ügytárs ur szíves volt
mondani a „keleti szemfájáBról" irt cikkemről — nevemet fitogtatni ; nálunk a közös jólétért valamit tenni, annyi, mint „illetéktelenül felszólalni", annyi, mint
„üzletet keresni".
Oh tompora, oh móres 1
Mindenkit, mint mondani szokták, „hite boldogít", s igy ki a hasonszenvi keze'ést tartja jobbnak,
nbbán nyugszik meg; nagyon jól teszi, ha a hasonszenvészt keresi fel. Azon idő elmúlt, hol a közönség
az orvostól csoda eredmények felmutatását kívánja s
a müveit sokaság igen jól tudja : Aeskulap fiai nem
biruak isteni erővel.
A roncsoló toroklob az ujabb ideig a gyógyíthat
lan betegségek közé lőn torolva. Ha egy szaklap hasábjai közé lettek volna e sorok irva, ugy megmutatnám, mennyire törekszik a kutató ész e hatalmas s
oly iszonyú erejű ellenség ellen biztos fegyvereket
lelni. A szaklapok a pium desideriunaot föltalálva
Jenni vélik az ecsersavban. Mennyire érdemli meg e
szer bizalmunkat, a jövő titks, a jövő észleletei mutatandják meg. Ha valósul az állitás, akkor korunk legszebb vívmányai közé tartozik e megfizethetlen kincsl
Büszke is lehet korunk e vivniányára, mert már az
ó korban Homer és Hippokratrstől kezdve — kik ismerék e fekélyt — folyton küzd az (mberi ész. Aretaeus az első század végén, a másodiknak kezdetén
leirja e kóros állapot jelenségeit, u-ár szól a mandula
mirigy és izzadmányos toroklobról. Macrobin 380. Kr.
u. a lonceoló toroklob egy jáiványát irja le. 1557-ben
Hollandban, 1650-ban Frankhonban, 1749-ben Olaszhonban esett számtalan ártatlan kisded áldozatául.
Scliobinger, Nola, Severin, Chisi valának koruk előbarcosai, nem a íegkedvezőbb sikerrel küzdve.
Bretonneau 182l-ben nyujtá be gyönyöiü, éles
kiitikával irt értekezletét a „Academia de medic"-nek.
Után a látjuk Orillard, Trousse.au, Maingault, Steinbrömert lépni az orvoBvilág elé kutatásaikkal, mígnem a lángész Wirchownak lőn föntartva a tiszta kórisme.'Ő volt az első, ki utat tört, mig 1868-ban Cobn
meglnutatá a Schizomizeták (Oscillariák) jelenlétét,
okozóit a roncsoló toroklobnak. Nyíltan kimondja ő a
dipliteritisről irt röpiratában : „Micrococcok nélkül
nincs dÍDherilis I" Tehát nem mintegy évtizede észleltetett alaposabban, mert hisz alaposan észlelék azt
elődeink is, elvjtázbatlan ismerék tüneteit; hanem mint
egy évtizede tudjuk bizton, hogy gombanemü szerves
testek, gorcsöü kicsinyBégü testecskék, melyek a lebegőben lebegnek, előidézői e fekélynek. Feltételek
ezek! Kísérletek! de meglepő kutatásai korunknak. A
gyógyászat a kísérletek, kutatások, ezekből eredett
kilzdők fölött, kik alkudozásuk alatt jó távolra elhúzódtak tőlük.
Vájjon nem késett-e el? — ötlött eszébe e kérdés, nem előzte-e meg más a zászlóelfoglalásban ?
Erzé, hogy nem vesztegetheti az időt.
— Isten veled barátom ! — búcsúzott a franciától, ki az aranyokat már elpakolta zsebébe.
— Servus ! — viszonzá a békés ellenség.
Erre a két férfiú, mint a vitézség bámulatraméltó
példányai, elvált egymástól. Az egyik elsietett jobbra,
a másik, a francia pedig balra.
Utóbbi alig lépett egyet, megbotlott egy kőben,
elesett s homlokát megsebezte. Mikor felállt, a vércsurgott arcára.
Szerencsés véletlen! Most már mentsége is van.
Megsebesült e a zászlót ugy ragadták ki kezeiből.
Würtz ezalatt lihegve rohant a golyózáporban
előre, hogy a vezér iözeléba juthasson. Minden lépés,
minden perc vesztére lehet. Es akkor vége az ezer
aranynak s elveszett ráadásul még az általa kifizetett
ötszáz arany is.
De e cBapás mégis borzasztó lenne a sorstól egy
EBidóra.
A szerteszét kalandozó golyók közül pedig egy
is örökre megállíthatta volna a hőst diadal-utjából.
Azonban a sors könyvében számára fenn volt
tartva a dicsőség.
Würtz elérte célját.
Addig, mig itt is, ott is halomra estek el a ham
cosok, ő sértetlenül érkezett a vezér elé.
— Itt a zászló I — kiáltotta már messziről s
büszkén lobogtatta a megvásárolt zászlót, mintha csak
egy második világhódító lett volna.
Egy pillanat múlva körül volt fogva a katonai
tekintélyek által, kik a vezér környezetét képezték.
Az első zászlót elfoglaló hőst mindenki megbámulta.
(Vége következik.)

feltételek alapján emelkedett azon pontig ia, hol ma
áll. Ha sok bitetlen kétkedő-találtatik, ki e kutatások
valóságában bizalmatlankodik, ne csodáljuk, hisz meg
volt e kétkedés mindig és mindenütt, hol valaki valami nagyszerű újsággal lepte meg e világot; ha nem
hive Columbusnak kora, miért hinne Cohnnak a jelen!
Ismeretlen tisztelt ügytársam által leirt tünetek
első jelenségeihez hozzá kívánom tenni azt, hogy
gyakran az I. stádium tünetek nélkül lép fel, mely a
szülőket vagy gyermeket figyelmeztetné a veszélyre,
mely fejők fölé tornyosul. Láz, vagy láz nélkül, kevés fájdalom a torokban, csak a kiszáradás érzete a
nyelésnél, kis szúrás, mit a legkevesebb gyermek mond
el, félvén az orvosságtól. A gyerek eszik, de a nyelésnél arckifejezése változik, a száj úgyszólván önkénytelenül félrehúzódik; a gondosan őrködő szülői
szem erről észlelheti leginkább, hogy itt baj növekszik. Midőn a többi komolyabb tünetek lépnek előtérbe, midőn már sárga fehéres, szürkés fehéres izzad
mányt látunk, már a kifejlődött II. fokú betegségi
állapot van előttünk. Ez a műkifejezéssel „Croup"nak
nevezett s gyógyítható állapot. El is hiszem, hogy
a tisztelt értekező ügytárs ur e stadiumban „Mercur
corrosiv" és Alcobol használata által eredményt mutatott
fel. A corrosiv épugy éget a hasonszenvész kezében,
mint a miénkben az Alkohol, époly tönkretevője a
gombanemü tcbtecskéknek, mint a felcselsavas kali,
stb. Mennyiben gátoljuk mi tehát a hasonszenvészeti
gyógykezelést, — vagyunk károsak, vagy feleslegesek
— ezt nem értem.
Ami a toroklob III. stádiumát, a voltaképeni
dipheritist illeti: midőn a fekélyek feketés szinezetüekL
midőn fenesedés áll be, ott további szerencsét kívánok működésére a tisztelt ügytárs Urnák, óhajtóm,
működjék hatáskörének boldogitására még soká 1 de
engedje meg nekem nyíltan kimondani: nagyon kétkedem, hogy CorroBiv és Alkohol itt is elegendő
lenne !
A kezdetleg helyre szorítkozott betegség vérbetegséggé fejlődik. Vájjon ekkur is beérjük Corrosiv és
Alkohol-ial?
Ha Alkoholt vízzel vegyítve, pálinkát adagolnánk
belsőleg e vég s kétségbeejtő harcban, ugy megvolna
annak a maga hatása s célja. Angliában a rum, krok
stb. mint lázellenes szer alkalmazásban áll, a test hőségét alsóbb fokra hozza, kisebbíti. No, de hisz ezt
ön ÍB époly jól tudja, mint én I
Ne hitegessük a különben könnyen hivő közönBéget a Corrosiv s Alkohol tiieoriával, káros hatású
ez a közönségre, mert rendesen ez adja meg az árát;
káros ez a karra, melynek tagjai vagyunk.
Legyüuk őszinték azok iránt, kik segélyünkre utalvák ; valljuk be, mit tehetünk, de valljuk be azt is,
mit nem tehetünk; nem szégyen e vallomás, nem a
mi hibánk! Igy emelni fogjuk a kar méltóságát s
megóvni azt mindenei előtt.

Dr. Reiuer Bániéi.

Néhány szó erdőségeink állapotáról
(Két közlemény.)

Most midőn az erdőbecslő bizottság hangya szorgalommal folytatja becslési munkálatait — nem tartom
időszerűtlennek Háromszékmegye kézdi-orbai kerülete
erdőségeiről rövid pár szóban megemlékezni. Jelen
rövid leírásomban csak az erdők inütani minőségéről
szólandók, mellőzve a talaj és égalji viszonyok leírását,
s ezeknek az erdőségek állapotára való befolyását;
azért, mivel ezen két fő tényező hatásán kivül állanak
azon okok, melyek következtében erdőségeink elpusztultak, s napról-napra pusztulnak.
Nem vagyok első, ki e téren — ezen vidék jövő
jólétét s ebből kifolyólag kedves hazám anyagi gyarapodását Bzemelőtt tartva — felszólalok. Már évekkel
ezelőtt" több rendben, s még mult 1876. év nyarán is
N. Gy. Selmecbányái erdész akadémiai volt tanár-segéd,
e tárgyban sokszor, terjedelmesen és szakértően irt,
nyilatkozott; sőt a k.-vásárhelyi városi tanácshoz (tudtom szerint) annak felkérése folytán — a szabályos
erdőkezelésre vonatkozó és nélkülözbetlen feltételeket
magába foglaló javaslatot, elő is terjesztett; mely részvétlenség miatt végrehajtva, keresztül vive nincs még
ma ÍB.

Valóban szomorú dolog, midőn a nép saját maga
az oka — bárha némelykor a körülmények következtében — hogy egyes nemesebb törekvések a részvétlen kis hiszemüség miatt füstbe mennek, s mint pusztában a szó, elhangzanak eredmény nélkül. Pedig különösen nálunk székelyföldön, kár — sőt vétek figyelmen kivül hagyni bármit is, ha az a jobblét előmozdítása céljából, egyesek által ajánlatba — és pedig
ugy hozatik, hogy annak létesithetése csekély áldó
zattal jár.
De térjünk át az erdők jelen minősége leírására;
s nézzük e l ő s z ö r ; a valódi, néhol a határtalan
pusztításnak és rabló gazdálkodásnak szomorú képét
nyújtó, erdőállapotot; m á s o d s z o r : azon okokat,
melyek befolyással, sőt okozói, voltak &zen állapot
bekövetkezbetésének; és végűi ezzel kapcsolatosan :
mely intézkedések volnának egyelőre is legszükségesebbek arra, hogy e jelen silány állapot rövid idő
alatt javulna, és pedig a nélkül, hogy az egyesek s
ugy a községek is, későre gyümölcsöző tőkéket fektetnének be erdőségeik felújítására — illetőleg növelése végettI.
Nem kell, hogy hetekig barangoljunk bécre fel,
bércről le a végett, hogy minden egyes község erdőségeit bejárva, azoknak mÍD&ségéről helyi Bzemle által nyerjünk tudomást. — Elegendő egy körpillantás
s látjuk a szomorú képet.

Azonban e vidék több községe erdőségeit már
közelről is szemléltem, részben bejártam és tanulmányoztam . . . eleget láttam. Kevés kivétellel, összes
erdőségeink el vannak pusztítva, s ennek következtében a talaj részint elsilányodva, részint romlásnak
indulva.
Valóban a mily pazar volt a természet, e vidék
beerdökoszoruzó munkájában : ép oly gondtalanul rosz
gazda volt a nép, mely szétdúlta e szép és hasznos
müvet, anélkül, hogy bár a természet újra teremtő
erejét csekély fáradságával elősegítette — megkönynyitette volna, saját és utódai hasznára s ebből kifolyólag a haza javára.
Vegyük az egyes uralkodó fanemek tenyésshatára
szerint a rövid leírást.
Az elöhegységek, melyeket pár évtizeddel ezelőtt
is még, csaknem kizárólag tölgy erdőségek borítottak,
nyújtják a legszomorúbb képet. Itt kopár, vizmosásdus,
amott silány fenyőbojttal, (borsika, juníperus communis) s egyes, a néhol csoportonkénti nyírfával tarkázott pusztaság terül el. Más helytt: mogyoró, nyír,
vagy elcsenevészedett csere-, bükk- és gyertyánbokor,
erdei gyomokkal vegyesen foglalta el az egész területet.
Vannak néhol ugyan egyes kisebb területek, melyeken kevés gyertyán és bükkel vegyesen, sőt tisztán
is, még részint túlkoros, részint fiatal, tölgyesek vannak. Azonban, ezen, még fennálló részekben is, s főleg a korosabb állabokban, (melyek többnyire sarjból
növelt szálerdők) az okszerűtlen gazdaság következménye : a talaj elszegényedése és az ebből s túlkorosságból származó csucsaszály, mindenütt eszlelhető.
A mi szomorú jelenség az erdőgazdaságban.
El lehet általában mondani, hogy hajdani hatalmas tölgyeseinknek — a mintegy mutatványkép még
itt-ott fennálló, legfőlebb pár száz holdnyi területeket
kivéve — semmi nyoma.
Fennebb menve a hegységedbe, hol a bükk már
tömegesen lépik fel, kedvezőbb viszonyokat találunk.
Itt a talaj elszegényedése és az ezzel járó álabbromlás — bár a rosz gazdálkodás itt sem szünetelt, nem
következett be teljesen, jóllehet helyei-helyei itt is
mutatkozik.
Nézetem szerint ezen kedvezőbb viszony onnan
származik, hogy a bükk, s néhol közte szórványosan
előforduló gyertyán lombja, már nagyobb mennyiségénél fogva is, inkább alkalmas televény (humus) képződésre, mint pl. a tölgy lombja; részint pedig a bükk
sarjképesebb levén (megjegyzendő, hogy itt nálunk
majd mint sarjból növelt erdőségek vannak, nem foglalkozván s nem is gondolván semmiféle felújítással,
egyedül a természetre bízván, mint hajdan e munkát,
de vajha ebben is ne gátolnák II) minta tölgy, a már
letarolt terület hamarább gyorsabban beerdősül, s igy
a talaj elsilányodása nem következhetik be. Nevezetes és számba vehető ok még az is, hogy ezen távolabbi erdőrészekben, a távolság miatt, a legeltetés nem
oly rendkívül határtalan, mint az előhegységekben, s
igy a tölgyesekben; továbbá, hogy a bükkerdöségekben levő vastagabb lombtakaró nagy védelmül szolgál
a talaj elsilányodhatása ellen.
Az ép most említett okok kifolyása az, hogy
most is nagy kiterjedésű - - de sok túlkoros — bükk
erdőség áll ma is fenn ; főleg fiatal bükk sarjérdők
több helyen igen szépen díszlenek.
lparüzlettani tekintetben ezen fenn röviden leirt
erdőségek fatöinegei, számítás alá nem eshetnek. A
tölgy erdőségek csekély terjedelműknél fogva a gazdaságban és építészetben csak is a legnélkülözhetlenebb darabokat nyújtják, de az is ritk In kapha'ó. A
fiatal tölgyeseket legtöbb helyen mint tűzi fát, vagy
lehámozva, haját, mint cserező anyagot, használják. A
bükk általában, csak mint tüzelő anyag vétetik
igénybe.
Ezen utóbbi fanemnek nagy tömegekben való
fellépése, mütani tekintetben nem hasznos, sőt káros.
Mert egy más (pl. luc, jegenye, fenyő, sőt erdei fenyő) hasznosabb fanemet szorít le azon térről, melynél értéke sokkal csekélyebb. Mig a luc, jegenye, fenyő kevésbé kedvező viszonyokat véve is fel 70—85°/u
haszonfát ád, addig a bükk legfőlebb 8—l0 fl /„.
Fenyveseink — kivéve azon majdnem hozzá férhetlen helységeket, hol még a rablógazda fejszéje nem
járt iva messze hegyekben) majd mind tönkre vannak
téve. Különösen Fapolctól, északfelé Osdoláig, s nagy
részben még fennebb is.
Hegységeinket luc (abies excelsa) jegenyefenyő
(abies pectinata) kevés erdei fenyő (pinus silvestris)
és kevés szurkosfenyő (pinus austriaca) borítja, borította. Ezen két utóbbi csak ritkán, szórványosan, vagy
kisebb csoportokban fordul elő. Havasi fenyő, mily
mennyiségben jön elő, azt nem tudom, mivel a messze
fekvő havasokon, nem volt még alkalmam megfordulhatni.
Fenyves erdeink jelenlegi állapotát sem nevezhetem, még középszerűnek sem Mert mint emlitém
is, csak a távol fekvő s majdnem hozzáférhetlen (és
egyes tilalmas) helyeken áll még fenn, pusztitatlauul,
egyes fenyő áliab. Közeli és hozzáférhető hegységek
állabai majd mint tőnkre vannak téve. Fürész-áru elő •
állítására ez utóbbi helyeken csak ritkán találhatni
egyes tönköket, söt még épületfa sem mindenhol található kellő mennyiségben. Elcsene, .szedett l-től
fokozatosan fel 100 évig, rendetlenül vegyes fenyvesek
vannak ugyan nagy területeken ; ds kevés része hasznavebető, azaz haszon fa; csakis tűzifának való.
Valóban comicummá változik maholnap, főleg
Gelencén, a fürésztönk elnevezés. Ha az ember végig
járja szerény íürészsórait, az egykor hatalmas tönkö
ket aprító gelencei víznek: megszállja a szomorúság
A fűrészvezető, silány 15—20 cm. átmérőjű egy né

