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Műit számunk első czikkére meglehetős körülményes választ 
kaptunk a „Kelet" hasábjain. Tekintve az álláspontok merőben ellen
kező voltát, kétségen kivül sok szó' férhetne e válaszhoz. Nekünk 
azonban se hírlapi vitát elő idézni,, se a dolgok fejlődésébe avat
kozni nem levén szándékunk, ez úttal hallgatunk. A per eldőlését és 
az elvi kérdés megoldását ugy is meghozza az idő és — a tapasz
talás által érlelődő belátás. 

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

(Folytatás.) 
Ha ezek, — s ugy látszik, ugy volt, — fejét német kalappá 

egy lándzsára feltűzték, ez alkalmasint esak azért történt, mivel az 
tették fel róla, hogy a császáriakkal levén szövetkezve, német ér* 
zelmü, és így e tényben nem nyilatkozik egyéb, mint a győzelem
ittas ellenség pajkoskodása, de semmi esetre se tűnhetik fel mint 
büntetés a fenn kitett. értelemben, miután a törökök hihetőleg nem 
is tudtak semmit a Diependael említette roszaló beszédről, és igy 
nálok nem is forgott fenn semmi ok oly büntetésre. Hogy Diepen
dael nem titkolhatja el kárörömét egy vitéz szomorú elpusztulásán, 
minthogy ez talán egyszer máskor éles bírálattal támadta meg a 
császáriak hadászati intézkedéseit, vagy tán csupán azért, hogy egy 
kis élczelkedóssel fűszerezze levelét; reánk nézve teljesen közönyös. 
Hogy László feje csúfságból a fal pártázatára lett feltűzve, — ed
digelé legalább — nem volt tudva. 

Szinte ugy látszik, hogy Collalto más úton. valami neszit vet
te a székelyhídi eseményeknek, és aztán válaszában érintette is a 
dolgot oly formán, hogy ki lehetett venni belőle a kívánságot, hogy 
valami kimerítőt tudjon meg a dologról. Mert az 1664 Július 23-án 
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Szathmárról kelt legközelebbi levélben e nyilatkozatot találjuk: „Szé-
„kelyhíd wird sich wol dem Kaiser wieder ergeben; docli hiezu 
„sind noch schlechte Anzeiehen."1) Ezzel azonban az ügy bé is 
van végezve, és azonnal így következik tovább: „Der Palatm zieht 
„vor Tokay ein Corps zusammen. Kutschur (sic!) Bassa langte in 
„Groszwardein an, nachdem er die Pestungen in Siebenbürgen mit 
„Baseianern besetzt, die Türkén aber an sich gezogen hat."2) 
„Kraus szerint (II. 398) csakugyan tervben volt Székelyhíd átadá
sa. Itt azonban Diependael levelezésében tíz évi hézag van; mert 
legközelebbi levele Kassáról kél 1674 Július 28-kán. Az alatt meg 
esett volt 1664 Augustus 1-én a császáriakra nézve győzelmes 
Szt. Gotthardi csata, és létre jött Augusztus 10-kén a török tá
borban Vasvárnál egy húsz évi fegyvernyugvás; Zrínyi Péter, Fran-
gepán Kristóf ós líádasdi Perencz öszszeesküvése megérte volt vé
rengző végit; és Tökölj Imre kitűzte volt a lázadás zászlóját. Apafi 
maga a császár ellen fordult.3) 

Itt ismét kezdődnek Diependael levelei, a ki időközben ezre
det kapott volt és Kassára jött állomásba. Első közlése 1674 Jú
lius 28-kán kelt levelében nagyon futólagos és rövid, csak anynyit 
jelent, hogy mivel a gabona még a mezőn van, s ezért a paraszt 
embernél nem lehet semmit kapni, a lázadók nyugosznak; de már 
1674 Augustus 30-kán azt irja Szent Andrásról: „Ich bin am 24 
„von Kaschau mit etlieh Hundert Mann und Zwei Stück und Tags 
„darauf Palfy mit der Eeiterei hinter mir, bis zwischen Tokay und 
„Ónod, wo wir auf Oáraffa und sein Volk warten. Es ist da Gutes 
„zu hoffen; weil Türkén und Siebenbürger die Eaubzüge der Be-
„bellen nicht langer dulden wollen."4.) és legközelebbi levelében 
Szikszóról 1674 Deczember 2-káról jelenti: dasz die Vereinigung 
„mit Oaraffa glüeklich gelungen, daher man auch gestern bis Sik-
„so gekommen sei. Sobald die kaiserliehen Waffen in den Nieder-
„landen (gegen Frankreich) würden „victorisirt" habén, wolle man 
„über die Eebellen ernstlich los; doch fürchte er, sie würden zu 
„Euhm blutwenig Gelegenheit bieten."5) 

-1). „Székelyhíd majd csak megadja magát ismét a császárnak; erre azon
b a n még most; vajmi rósz előjelek Tannak." 

*) „A nádor Tokay előtt egy hadtestet von öszsze. Kutsur (sic!) basa 
„megérkezett Nagyváradra, miután az erdélyi várakat Ráczokkal rakta meg, a 
„törököket pedig magához vette." 

3) Szerző itt a levelezésben használt kifejezésekhez alkalmazkodik, és 
ezek szerint Tököly Imre természetesen Rebell. Szerk. 

•>•) „Én 24-sén indultam Kassáról egynehány száz emberrel és két löveg
g e l , és másnap Pálffy a lovassággal utánam Tokay és Ónod közé, a hol be-
avarjuk Caraffát az ő népeivel. Itt jó reménység vagyon, mert a törökök és 
„az erdélyiek nem akarják tovább tűrni a lázadók portyá?ásait." 

s) „hogy az egyesülés Caraffával szerencsésen sikerült, a miért tegnap el 
„is jutottak Szikszóig. Mihelyt a császári fegyverek Németalföldön (Pranczia-
„ország ellen) győzelmeskednek, komolyan rá fognak menni a lázadókra; attól 
atart azonban, édes kevés alkalmat fognak szolgáltatni dicsőségre." 
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Hogy Diependael e feltevésében keservesen csalódott; eléggé 
anuskodnak az 1683-ki események. De lássuk rendre! 

1675 Márezius 27-kón — e napon kél a legközelebbi levél — 
emberünket ismét Kassán találjuk. „Wegen Austritt der Gewásser 
„— azt irja — gibt es gar niehts Neues. Die Eebellen sollen sich 
„auf türkischem. Territorio aufhalten.J) Ezzel a levél politikai része 
ki van merítve. Következik aztán egy kérés, hogy Montecuculinál 
— nem tudhatni, mily ügyben—tegyen szót érette. 

A levelezésben ezután mutatkozó két évi hézag minden esetre 
sajnos volna, ha apróra és körülményesen keresnők a Tököly felkelésére 
vonatkozó adatok teljes és részletes ismertetését. Minthogy azonban 
minden történelembuvár jól tudja, hogy ily teljes ismeretet csak több 
rendbeli egykorú adatforrás józanul megbírált ós egybeszedett anya
gából lehet meríteni, bé kell itt érnünk avval, a mi van. 

1677 Márezius 27-kén azt jelenti Diependael Kassáról, hogy 
háromezer lázadó Eger környékén gyülekezik és át akar kelni a 
Tiszán, de a folyó áradása miatt az átkelést nem eszközölhetik, és 
1677 Augustus 22-kén azt jelenti Kassáról: „Am 13 hat 'General 
„Schmidt die Besatzung von Nagybania verstárken lassen und über-
„wacht Szathmar. Teleki als siebenbürgischer General, steht bei 
„Kővár, Zwei Meilen von Nagybania und will wol in das Beregher 
„Comitat einíallén, wobei der General Schmidt den Fürsten Apafi 
„von aller Protection und Pavorisirung der Pláne des Teleki ab-
„zuhalten sucht."2) Ugy látszik, Tököly még mind igen gyengének 
érezte magát arra, hogy hathatós támadásra előnyomulni merészel
hessen, és alkalmasint arra utasította népét, hogy apró csetepatét 
folytassanak, csak hogy foglalkoztassa őket és ne engedje elszéled
ni. Mert 1677 September 16-kán ezt irja Diependael Kassáról: „Die 
„Eebellen habén zwar keinen Angriff gewagt; sie rauben aber dies 
„und jenseits der Theisz. General Oob wird erwartet; dann geht 
„esgegen die Schelme, die, weil sie keinerseits Hife habén—zu 
„dampfen und auszureuten sein werden."3) 

Tudva van, hogy 1677-ben Eákóczy Ferencz halála után XIV. 
Lajos kivitte, hogy Sobiesky János, Bécs utóbbi felmentője, az elé-
gületleneknek segélyt nyújtott, és hogy Apafi Mihály fejedelem is 
támogatta őket. Lehet, hogy a császáriak közt 1677 Septemberéig 
erről még bizonyosat nem tudtak. 

(Folytatása köv.) 

6) „A vizek áradása miatt nincs semmi újság. A lázadók hír szerint 
„török területen tartózkodnak.* 

") „13-kán Schmiit tábornok megerősíttet Í6 Nagybánya őrségét, szem-
„mel tartja Szathmárt. Telgki mint erdélyi tábornok, Kővárnál áll két mér
földnyire Nagybányától és bé akar ütni Beregh megyébe, azonban Schmidt 
„tábornok abban ]kr, hogy Apafi fejedelmet tartóztassa el a Teleki tervei min
den támogatásától és előmozdításától." 

8) „A lázadók nem mertek ugyan támadni, de azért a Tiszán innen és 
„tul zsákmányolnak. Várják ide Cob tábornokot; aztán rajta a gazokra, a ki-
„ket, miután sehonnét sincs segélyök, csak el kell fojtani és kiirtani," 

* • 
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A maczedoniai román nyelvjárás. 
(Folytatás) 

A minőségi melléknevek tekintetében,, na nou új többes nőnemé
től elnézünk, mely t. i. a dácziai romántól kivételesen mint gren nehéz 
és reu rósz melléknevek nőneme az úgynevezett apocopált főnevek 
mintája szerint ejtegettetik, csak a fokozás módjánál akadunk elté
résre. Majdnem egy eredetű ugyan mindkét nyelvjárásban a viszony
lagos ragozási szócska, u. m az északi román nyelvben a kö zép fok
ra nézve mai lat. magis, a felsőre celu mai, cea mai, a déli román
ban pedig ma, cama (lat. quam magis?); azonban a m-román felső 
foku ca szócska, a d-román nyelvvel ellentétben, nem hagyatik ki 
celv, acelu mutató névmások után, pl. nece celu mai micu omu a 
legkisebb ember sem, m-románul nece acelu ca-ma micu omu. 

Több és nevezetesb az eltérés a menynyiségi mellékneveknél, 
így mindjárt unu egy sarkalatos számnév nőneme mindig ?m« marad, 
soha sem olvad le, mint az éjszaki román nyelvben, o-vá. Továbbá 
mig a d-román csak tizenegytől tizenkilenczig köti öszsze az egyese
ket a tízessel spre lat. super vagy spra lat. supra előljáró segélyé
vel, addig a m-román ezen kötésmódot folytatja még huszonegytől hu-
szonkilenczig, holott az éjszaki román csak a húsz és egyesek közé he
lyezett ti és kötszót használ, mint minden továLbi tizesnél. Áz is 
megjegyzendő, hogy a sarkszámoknak úgyszólván beltermészetét tekint
ve, az északi román nyelvben azok egytől tizenkilenczig csakugyan 
melléknéviek, mig a szóban levő nyelvjárásban tizenegytől tizenkilen
czig már főnévi természettel birnak, úgy hogy köztük és a megha
tározandó főnév között okvetlenül de előljáró szócskának kell állnia; 
ellenben húsz amott fő-, emitt melléknév, pl. optspradiecé muieri ti-
zennyolcz nő, m-románul optspradiecé dimulieri; déuedieci de tani 
húsz pénz, m-románul vinvici pecuni. Végül a mi a saikszámok ej
tegetését illeti, kettőtől kezdve valamenynyi sarkszám a névtámasz 
fölvételével mind eset- mind nemre nézve ejtegettetik, tehát doi ket
tő, hn. doili nn. dóele, sajátító a doiloru, dóeloru; trei három, hn. 
treili, nn. treile stb., holott a d román nyelvben Mm.t.egy után csak 
még doi kettő, nn. dóue, sajátító duoru, és trei három, nn. trele bir. 
némi szám- és részben esétvégzet marad ványokkval. 

Mellőzzük a többi fajta számneveknél eléforduló csekélyebb je
lentőségű sajátlagosságokat, milyen a szorzó számneveknél a de el
hagyása, p. o. de dóue ori patru suntu ojAu kétszer négy nyolcz, 
m-románul dóue ori patru stb.; milyen némely határozatlan szám
neveknek az albán ^agy arnauta do, tido szócskákkal való öszszetó-
tele az ugyanazon jelentésű d-román va helyett, pl. careva valamely, 
m-románul caretido; milyen az ugyanazon határozatlan számnevek al
kotásánál és öszszeillesztésénél oly gyakori fia szócskának, mint fia-
care vagy fia-ciné mindenik, a m-románban teljes hiányzása; milyen 
cineva valaki azon különössége, mely szerint egy tagadó szócskával 
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való öszszeköttetésben senki-t jelent, p. o. cinem nu véne, d-r. ni-
méné mi vine senki sem jő; és más ilyenek. Mindezeket mellőzve, 
áttérünk a személyes és birtokos névmásokra, melyek igen érdekes 
sajátosságokat tüntetnek föl. 

Az elsőknél mindjárt ama, nyelvtörténeti szempontból is érdek
kel biró körülmény vonja magára figyelmünket, mely szerint — mint
ha a Pindus kellemes völgyeiben is hallanók bánáti és Hátszeg vidé
ki román embereinknek ismeretes „mi-su banatianu", „mi-su Jiatie-
ganu" (bánáti, hátszegi vagyok) szólamát — a m-románok is eu vagy 
io mellett még me-t és mene-t is az első személyü névmás alanyesete 
gyanánt veszik és használják.1) Valóban mily csodálatos hív őre a nép 
nyelve gyakran száz meg száz, sőt néha ezer éves ereklyéinek! Mert 
hisz kinek ne jutna itt eszébe a latin első személyü névmás tulajdo
nító, vádló és szólító esetej melynek gyöke tudvalevőleg sok nyelvészt, 
igaz, hogy mások ellenmondása mellett, egy me őskori alanyeset föl
tevésére unszolt, s mely gyökü alanyesetnek a régi olaszországi dia-
lectusok valamelyikében mindenesetre meg kellett lennie, miután azt 
a középkori latinságban föléledve látjuk ?3) 

Nem kevésbbé méltó megjegyzésre a birtokos névmásoknál az, 
hogy azok a kérdéses nyelvjárásban esetek és számok szerint ejteget-
tetnek, mint ez hajdanában a régi nyelvemlékek tanúsága szerint az 
éjszaki román nyelvben is történt, hol azonban mai nap a birtokos 
névmások esetvégzetei csak a nőnemnél tartották fen magokat vala-
menynyire. Az ejtegetés pedig ímez: amieu amea enyém, ateu ata 
tiéd, su sa ővé, anostru anostra miénk, avostru avostra tiétek; sa
játító és tulajdonító ameui ameai, ateui atei, asui asai, anostrui 
anostrei, avostrui avostrei; többes sajátító amieoru amelani, ateoru, 
anostroru, avostrorn. 

Kitelhető pontosság és szabatosság kedveért megjegyezzük még, 
hogy insu lat. ipse névmás a m-román nyelvjárásban az ?i betű át
helyezése folytán nesu, nesa alakot öltött, és hogy desu, desa őmaga, 
mely nem egyéb, mint a d-román dinsu-nak az n kihagyása által 
keletkezett formája, az olasz desso, dessa-xa, emlékeztet. 

Észrevételeink sorrendjén eljutottunk a beszédrészek királyához, 
az igéhez, melynél viszonylag legtöbb és legnevezetesebb sajátlagos-
sággal van teendőnk. Ám itt mindjárt sum vagyok segédige jelentő 
mód jelen idejének egyes számú 1. és többes 1. és 2. személye escu 
vagyok, jimu vagyunk, fiti vagytok alakjaival eltér a sum v. suntu v. 
su, suntemu, sunteti d-román alakoktól; nem tekintve a kötmód jelen 
ideje egyes 3. személyét fiba legyen, a múlt részesülőt futu, futa 
volt, valamint az állapotjelzőt is fundu vagy funda-lui alakokkal, az 
éjszaki román fia, fostu, fosta és fiendu helyett. Éppen ugy am van 

l) Láss példákat Nicolescu Mihály „Flori de Macedónia" czimii m-
román költeményeiben, pl. „Vercolacu" és „Ilor'a unirei Eomaniei" czimzettekbea. 

3) Muratori Antiquit. Ital. t II. pg. 181: „Mi Leo, qui Leotifrido no" 
mine, videlicet venditor vendo et trado," a helyett, hogy „Ego Leo eto." 
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segédige jelentő módú jelen idejének többes 1. és 2. személye nem 
amu, ati, mint ez tudvalevőleg az éjszaki román nyelvben vagyon, 
hanem avemu, aveti, mely alakok tökéletesen avere lat. habere ren
des igének illető személyei. Éppen ugy voiu akarok segédige most 
említett mód és idő egyes 2. és többes 1. és 2. személyeiben nem 
a d-román vei, vomu, veti, hanem vrei, vremii, vreli igehajlítási ala
kokat tünteti föl, melyekkel a régi román könyvekben is gyakrabban 
találkozunk és melyek, ha a jövő idő jelölésére az igének kivált utá-
na tétetnek, annak szembeötlő latinos képet kölcsönöznek; pl. laudá-
vremu, laudá-vreti dicsérni fogunk, fogtok hajlítási alakok láttára kinek 
nem jutna önkénytelenül eszébe a latin laudaverimus, laudaveritis stb. ? 

A négy rendes igehajlításnál, melylyel a román nyelv minden 
nyugati újlatintól eltérőleg, de a régi latinnal inegegyezőleg mai nap 
is bir, mindenekelőtt egyszerű és öszszetett igeidőket kell megkülön
böztetnünk. Elsőkről megjegyzendő, hogy a jelentő módnak sem vég-
zetü régmúltja a m-román nyelvjárásban már elveszett, és hogy az 
első vagyis történeti múlt idő, melynek többes 1. és 2. személye az 
éjszaki román nyelvben jelenleg majdnem egészen elavult, a m-román-
ban most is úgy, mint a legrégibb román nyelvemlékekben , az öszsze
tett múltnál sokkal gyakoribb használatú. Utóbbiak közt a jövő idő 
arról nevezetes, hogy voiu segédige tudomás szerint, az illető ige ha
tározatlan módú jelen ideje elé vagy után tétethetvén, első esetben 
a m-román nyelvjárás szabályszerüleg a határozatlan módú jelen idő
nek nem rövid, hanem hoszszu alakját használja, pl. voiu calcá lép
ni fogok, m-r. voliu calcare; továbbá a másik jövő időalak, mely az 
északi román nyelvben gyérebben, a déliben pedig gyakrabban fordul 
elő, és mely akként képeztetik, hogy voiu segédige egyes 3. személye 
va változás nélkül az illető ige kötmódu jelen ideje vaiamenynyi sze
mélyei elébe helyeztetik, a m-román nyelvben a se vagy si kötszót 
legtöbbnyire kihagyja, p. o. va se calcu lépni fogok, va se calci lép
ni fogsz, m-románul va si calcu, vagy va calcu, va si calci vagy 
va calci stb. 

Legesleg felötlőbb, különösségeket azonban, tekintettel az igére, 
a kötmód szolgáltat. Mert elhallgatva ezen mód jelen ideje egyes 3. 
személyének hasonlóságát az első hajlításban a jelentő módú ugyan
azon idejű és személyi alakkal; de aztán ezen módnak óhaj értelmű 
többi ideit is az éjszaki román nyelv az illető ige határzatlan módú 
jelenével és amu van segédige asi, ai, ar\ amu, ati, aru óhajtó ide
jű alakjaival képezi, mely utóbbi alakokról a déli román nyelv mit 
sem tud, s azért kérdéses idők képzését voiu segédige aligmult és 
múltjával s az illető ige kötmódu jelenével eszközli, pl. asi porld 
viselnék m-r, vream si portu, ai porta viselnél m-r. vreaí si porti 
stb.; vagy a segédige egyes 3. személyi alakját személytelenül alkal
mazván s ugyszinte a si kötszót nem ritka szokás szerint kihagyván, 
lesz io vrea si portu vagy io vrea portu, tu vrea si porti vagy tu 
vrea porti és igy tovább. Ezen igy képzett igeidőket fölleljük a régi 
román könyvekben, valamint a szatmár- és biharmegyei románok mosta-
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ni beszédében is, csali aval a különbséggel, hogy a segédige mellé nem 
a kötniód, hanem a határozatlan mód jelene tétetik, p. o io lu vreaw 
bate anynyi mint io Vasi bate én megverném, elu a vrutu chiamá 
anynyi mint elu ar' fi chiamatu ő hivott volna. 

Mi több : fejtegetés alatti nyelvjárásunk ezen kötmódban mai na-
piglan fentartott egy egyszerű óhajtó időt, mely mint valószínűleg a 
latin kötmódu félmúlt maradványa, hajdan a dunán-inneni román nyelv
ben is megvala re, re, re, remu, retu, re személy végzetekkel, a m-
románban pedig jelenleg rim, ri, ri, rimu, ritu rí egyes és többes 
számú személyvégzeteket mutat föl, úgymint si dormirim, dorniirí, 
dormiri, dorrnirimu, dormiritu dormiri ha alunnék, alunnál stb. Föl-
tételes jelentést és nevet akarnak ugyan némelyek ezen időnek .tulaj
donítani, de olyatén jelentést világos, hogy csak a si ha kötszócs-
ka kölcsönöz neki. Tetőzéseül és majdnem fölöslegéül a sok óhajtó 
és föltételes jelentésű igealaknak, a m-román si és más ilynemű 
feltéti kötszók által, valamint a d-román de és déca ha kőtrészecs-
kék segélyével a jelentő mód jelen, féligmult és jövő idejét is hasz
nálhatja feltételes jelentésben; utóbbi nyelvben azonban se lat. si ré
szecske csak a kötmód jelen idejével használatos még ily értelmileg, 
pl. m-r. si veniái ma de tempuriu, aflai auce ospele teu, ha koráb
ban jösz vala, itt találod barátodat (veniái, aflái félm.), d-r. de vagy 
déca veniái stb.; d-r. se faca elu asiá, V asi laudá ha igy csele
kednék, megdicsérném. Bizonyára feltűnik az olvasónak a hasonlatos
ság, mely a m-román nyelvjárás e sajátsága és a franczia jelentő 
módú félmúltnak tudvalevőleg éppen ilyetén föltételes használata közt 
létez, p. o. s'il n'était pas si tárd, nous irions au bois de la ville. 

Tovább haladva azt találjuk, hogy a m-r. nyelvjárásban a ta
gadva parancsoló mód. hiányzik,, mely pedig a dácziai r. nyelv mind 
a négy ige hajlításánál az igenlővel párhuzamosan áH, u. m. igenlő 
lauda, tiene, eulege, fvgi, dicsérj, tarts, szedj, fuss; tagadó nu 
laudá, nu tiené, nu eulege, nu fugi ne dicsérj stb. Sőt az igenelve 
parancsoló mód is a II.- igehajlításnál a határozatlan mód jelen idejű 
rövid alakjától egyszerűen az által képeztetik, hogy a hangsúly az utolsó 
szótagról az utolsóelőttire lép át, holott a d-r. II. hajlítás több igéi
ben ezenfölül még a végső e is szabályellenesen í-vé vékonyul, p. o. 
taci hallgass, m-r. tace.1) 

A mi az állapotjelzőt vagy gerundiumot illeti, meglep egyszer 
az, hogy rendes alakja mellett mindenütt még egy nőnemű végzettel 
bíró és liii, semmi értelemzavart vagy nagyítást avagy kisebbítést nem 
involváló szótaggal megtoldott formára bukkanunk, mint batendu 
vagy batenda-lui vervén; másodszor, hogy a III. hajlításu oly igék
nek, melyek történeti multjokat si végzettel képezik, kettős állapot
jelzőjük van, egyik a határozatlan mód jelenétől szabályszerüleg, má
sik a történeti múlttól kivételesen származtatva, pl, d-r rumpendu 
törvén, m-r. arupendu és arupsendu. 

%) J, Maxim u, idéz. mű 82. I. 
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Utóbbi észrevételek már az eszmék társulásánál fogva is átve

zetnek az első egyszerű vagy történeti múltra, melyet ugy a déli ro
mán nyelvjárás mint a legrégibb román beszéd is tulnyomólag hasz
nál, és mely mondott nyelvjárásban si s evei öszszeköttetésben a ha-
nyattszó su szótaggal képződik akkor, ha az igetörzs egy fog- vagy 
c, g torok-mássalhangzón végződik, és rigy, hogy a nevezett mással
hangzókat netalán megelőző n hébe-hóba ki is hagyatik. Felvilágosí
tásul álljon itt is egy pár példa: incíidu d-r. inckidu zárok, inclisi 
zártam, inclisu zárt; ascundu eldugok, ascusi, ascusu; vincu győzök, 
vinsi vagy visi, vinsu vagy visu, melyekhez a II. hajlításból még 
manere hálni s ennek öszszetettei csatlakoznak. Kivételesen a multat 
si, a hanyattszót pedig tu végzettel képezi: cocu sütök, copsi, eoptn; 
Jierbu főzök, fiersi, fiertu; jtgu szórok, fipsi, jiptu ; frigu sütök, fripsi 
friptu • arupu szakasztok, török, arupsi. aruptu; hozzáadandók fa-
cu csinálok, feci, faptu, és frangú török, fregi, framptu. 

Mint a fölhozott példákból láthatni, a hanyattszót itt szótaggal 
képző igék eltérőleg azoktól, melyek azt su-val képezik, a törzs vég-
mássalhangzóját, habár 'közönségesen más rokonba változtatva, meg
tartják ; ámde vannak kérdéses nyelvjárásunkban oly igék is, melyek
nél a törzs végmássalhangzója csak a hanyattszó su, és nem' a múlt 
si végzete előtt is vettetik el, hanem aztán ez esetben a törzsnek 
egyes, még pedig torok-mássalhangzón kell végződnie, u. m. tragu 
húzok, trapsi, trasu. Öszszefüggésben evvel jegyeztessék meg, hogy 
számos III. hajlításu igének, mint már fennebb észleltük, kétféle ha~ 
nyattszója, vagy a mi külalakjára nézve a román nyelvben mindegy, 
múlt részesülője van, egy su és egy tu végzetü, amaz újabb és az 
éjszaki román nyelvben majdnem egyedül használatos, emez pedig a 
régi román nyelvemlékekben valamint a m-román nyelvjárásban mai
nap is gyakoribb, de mely az éjszaki román nyelvben már részint 
tisztán melléknévi, részint főnévi értelmet öltött, pl. m.-r. direge iga
zít, diresu ós direptu igazított, d-r. deresu igazított, dereptu igaz; 
ítnge ken, unsu és untu kent, d-r. unsu kent, untu vaj. Éppen ezen 
nemű igéknek egy harmadik ily részesülője, mely régebben, ugy lát
szik, még mint olyan némileg használatban volt, ma már csak a név-
származtatásnál fordul elő, p. o. intielegu értek, mai múlt részesü
lője vagy hanyattszója intielesu, hajdan még intieleptu bölcs és intie-
legutu is, mely utolsótól származik intielegutoriu értő. Nem tehet
jük, hogy egyúttal föl ne említsük a m-r. nyelvnek a latinhoz hason
lító ama hajlamát, mely szerint egyfelől az ntu részesülői végzetből 
egy p közbeszúrása folytán közönségesen mptut csinál, másfelől az
tán ezen utolsó végzetből az m betűt némelykor kihagyja, pl, m-r. 
strenge szorít, strensu és stremptu (strentu-ból) vagy streptu, mint 
a d-románban is semtíre vagy semjrtire érezni, és a latinban temptare, 
fractus, fictus stb., tentare, frangtus, jingtus helyett. 

(Vége követk.) 
DE. Szüaii Sergaly. 
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A hasi hagymáznál és küleröszak behatására támadt agy

lobnál az agyban létrejövő elváltozásokról. 
(Folytatás és vége.) 

Miután a hagymáznál, az agyban található elváltozásokat illető
leg, ily eredményekhez jutottak szerzőék, érdekes volt ezen elváltozá
sokat olyanokkal egybehasonlítani, melyek egyéb kóros folyamatok, ne
vezetesen a lobos jellegűek által idéztettek elő. Különös érdekkel bír
hatott szerzőékre nézve, a vándor-sejtek bevándorlását s a dúczsejtek-
ben mutatkozó sarjadzási tüneteket figyelemmel kísérni. Ez okból vizs
gálat alá vették szerzőék az agy t e r i m b e l e s lobjának (Sclerosis 
cerebri-interstitielle Entzündung des Grehirns) 2 esetét, továbbá a szik
lacsontban végbement lobos folyamat következtében fellépett genyes 
agylobot (2 esetben) és főként állatoknál m ű l e g e s e u e l ő i d é z e t t 
e rőművi (traumatikus) a g y l o b o k a t . E kivül ugyancsak a fenn
említett czélból megvizsgálták oly egyének agyait, kik egyéb beteg
ségekben haltak el; mint pl. gyermekágyban történt elvérzés, rosto-
nyás tüdőlob, idült tüdőlob és ütérdagok következtében. 

Az utóbbi sorozatban végbevitt kutatások eredményei kimutat
ták, hogy a leirt elváltozások igaz, hogy olykor ccakugyan találtattak, 
ámde csak igen ritkán jelentkeztek s mindanynyiszor csak csekély bel-
terji és terimebeli kifejlődést értek el. Lehetséges, hogy ilyetén folya
matok minimalis arányokban az egészséges agyban is végbemehetnek. 
De éppen e helyt inkább, mint bárhol máshelyt, beszélhetünk valamely 
állapotról úgymint egészségesről, a mi pedig kóros állapot, minthogy 
egészen rendes emberi agy alig jut észlelés alá. 

A sorvadt szürke kéregállomány és a megnagyobbodott fehérál
lomány közti határon levő s cl e r o t i k u s (megkeményedett) agyrész--: 
l e t e k vizsgálatakor kitűnt, hogy a sarj ad z á s i t ü n e t e k j e l l e g e 
i t t e g é s z e n másnak m u t a t k o z i k . Az agysklerosisokban az el
változásoknak fő székhelye- a képletek közti kötszövet, az idegburok 
és annak edényei. Az ezen szövetbe beszüremkedő fiatal elemek meg
lehetősen egyenletesen vannak elszórva, a nélkül, hogy valami szabá
lyos csoportosúlatot mutatnának ; itt nem találjuk a vándortesteknek 
a sejt körötti űrökben való amolyan élesen kifejezett öszszehalmozó-
dását és a testecseknek sem olyan világosan észlelhető bevándorlását 
az idegsejtek protoplasmájába, mint ezt a typhusnál láttuk. 

Kissé másként áll a dolog a genyes a g y l o b n á l . A metsze" 
tek, miket a genygóczczal szomszédos helyről vett szerző, oly képe
ket mutattak, a melyek kinézésűk szerint ítélve igen közel állottak 
azokhoz, miket typhusnál kapott. Csakhogy itt a folyamat bizonyos 
tekintetben élesebben kJ volt fejezve, különösen pedig a dúezsejtbe 
való bevándorlás s abbani magosztódás. Utóbbi folyamat még gyak
rabban észleltetett mint a typhusnál és még az olyan dúczsejtekbert 
is, a melyekbe semmi bevándorlás nem történt. Szembetűnő volt itt, 
a mi különben már a hagymáznál is észleltetett, hogy t. i. oly sej~ 
tek, a melyek bevándorlást és magosztódást nem mutatnak, rendsze-
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rint igenis jól megtartják nyúlványaikat, ínig az oly sejteknél azon
ban, a melyekben bevándorlás vagy magosztódás együttesen vagy kü
lön-külön észleltettek, a.nyúlványok igen gyakran hiányoztak. 

M ű l e g e s a g y l o b o t szerzó'ék házi nyulaknál és kutyáknál 
idéztek elő. E ezélból a koponyát meglékelték s az igy létrejött nyi
lason behatolva egy darab állományt kimetsztek, avagy e helyett a 
nyilason keresztül a Pravaz-féle fecskendővel valami izgató szerből 
5—10 cseppet fecskendeztek be. Egynehányszor mindkét eljárási mó
dot együttesen combinalva alkalmazták. 

A kísérleteket 4 házi nynlon és 5 kutyán hajtották végre. A 
műtét után az állatok 1—10 napig életben maradtak, sőt egy még 
22 napig. A beföcskendéseket egynehány esetben 2—3 nap eltelté
vel" 2— 3-szor ismételték; egy részét az állatoknak érvágás által öl
ték meg, mig másik részük magától elpusztult 

A r e n d e s házi nyul-agy vizsgálatakor kitűnt, hogy az ideg
sejtek magvaiban olykor két magtestecs volt. Egyéb rendellenes vi
szonyok nem találtattak. Ep ugy negatív eredményre jutottak a ren
des kutya-agy vizsgálatánál. Csupán elvétve bukkantak olykor a sejt-
körötti űrökben egy-két vándortestecsre ámde bevándorlást vagy ily 
helyeken való felhalmozódást, úgyszintén magosztódást nem észleltek. 

Oly agyok vizsgálatából, hol m ű l e g e s l obo t idézett elő — 
tisztán erőmüvi vagy erőművi és vegyi úton — azon tanulságot merí
tette szerző, hogy az agyelemek elváltozásai, kisérte legyen bár a lo
bot genyedés vagy se, lényegileg olyképen jelentkeztek, a mint azt a 
koponyaszú folytán létrejött gyenge agylobnál vagy a hagymázas meg
betegedésénél megfigyelni alkalma volt. (E helyt nincs szó ez elvál
tozások kimeneteleiről.) — Itt ugyanis ép oly módon behatolnak a ván
dorsejtek a dúczsejtekbe. Különösen tisztán volt ez észlelhető azon 
esetekben, hol az agyállomány helybeli lobjához még az agyburkok 
lobja járult (Encephalo meningitis suppurativa). Továbbá látható volt 
még kiterjedt magosztódás az idegsejtekben (bevándorlással vagy a 
nélkül) és magának az ősképlének osztódása. Utóbbi különösen gyak
ran volt kutyáknál észlelhető. A metszet-készítményekről ép úgy mint 
a tépett-készítményekről nyert képek (a mely utóbbiakon elszigetelt. 
idegsejtek voltak láthatók, a melyeken elemek részben még az ideg
sejt felületén kinyúltak, részben már ősképléjükben eltemetve voltak, 
kétségtelenül a mellett szólnak, hogy e helyt is ép olyan bevándor
lással van dolgunk, minő a hagymáznál vált feltűnővé. 

- E kivül itt ugy miként a hagymáznál oly képek voltak talál
hatók (különösen a Müller-féle folyadékban közeit készítményeken), a 
hol egyes sejtekben a magvaknak tökéletes épségben maradása mel
lett a protoplasmaban likak1) voltak, s ezek úgy tekintendők, mint 
melyek a vándorsejtek kiesése folytán keletkeztek. 

Lényegileg tehát a lobos elváltozások, a melyek az agyban trau-
matikus vagy vegyi izgatások által miüegésen létrehozattak, tekintve 

*) Ezen likak világosan megkülönböztethetők üresektől (vacuola), a me
lyek az agy lobos folyamatainál szintén észlelhetők. 
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jellegüket, épen nem különböznek a valamely hagymáz-folyamat által 
előidézett elváltozásoktól. Egyedül abban különböznek, hogy a hagy
máz-folyamatnál a nyirkmirigykészűlékekneK (lymphatische Apparate) 
elváltozásai folytán a vér alakelemeinek egymáshozi viszonya (meny-
n y i s é g i l e g ? ) egészen elüt a rendes állapotbelitól, minek következ
ménye, hogy a vándortesteesek a sejtkörötti űrökben már akkor te
temesen fölhalmozódnak, midőn tulajdonképen maguk az idegelemek 
még csak igen csekély elváltozásokat mutatnak. Ámde a kívülről jö
vő közvetlen izgatáskor a helybeli szövetelemek directe erős behatá
soknak lesznek kitéve s ez okból inkább szembeszökők ez utóbbia
kon az önálló elváltozások. E körülményből kell a traumatikus és ty-
phosus lob közti másik szembeötlőbb különbséget magyaráznunk. Ez 
t. -i. a magosa sejteknek erőseu kifejlődött képződéséből áll a trauma
tikus lobnál s azoknak hiányzásából typhusnál. Hogy ha helybeli trau
matikus vagy vegyi izgatásnál a szövetelemek egy része elüszkösödik 
vagy elpusztul, akkor a szomszédelemek részéről viszszapótlás áll be, 
mi mellett az izgatási folyamat sokkal jobban ki van fejezve. Ha a 
hagymázás agymegbetegedésnél fellépő elváltozást lobos izgatásnak 
akarnók is tekinteni; ezért mégis meg kell gondolni, hogy az izgatás 
itt sokkal csekélyebbnek mutatkozik, mint a valódi lobnál és a kivűl 
nem egykönynyen fejlődik üszök, szerzőnek legalább egyet se volt 
alkalma megfigyelni. 

L e i d e s d o r f es S t r i c k e r nézete szerint a magcsasejtek sa
játságaikat illetőleg megfelelnek az ébrényi kötszövet fiatal sejtelemei
nek s egy részük a rostos képleteket segíti alkotni, melyek régibb 
lobgóczok főtömegét képezik. A szerző által megvizsgált typhosus agyok
ban az activ folyamat egy esetben se volt anynyira előrehaladva, hogy 
mellette még ívj kötszövet fejlődhetett volna, valamint nem kerültek, 
(a folyamatot kisérőleg) soha genygóczok megfigyelés alá. 

Szerző ezek után helyén valónak tartja előadni, hogy menynyi
ben jutott ő, kivált az i d e g s e j t e k e l v á l t o z á s a i t illetőleg, a más 
szerzők által eddig elértekkel egybehangzó eredményekhez, E helyt 
így szól: 

„Az idegsejteket egész a legújabb ideig oly képleteknek tekin
gették, mint melyek termékeny szaporodási tevékenységre képtelenek 
„s valamenynyi az agyban előjövő lobos folyama ok kizárólag vagy a 
„helybeli kórszöveti elemek (ideghüvely neuroglia) és edényfalak ele-
„mei (Hayem1] és mások) tevékenységének tulajdoníttattak, vagy pe-
„dig egyszersmind a lo,bos részek új sejtjei (Rindfleisch1]) kivándorolt 
„fehér vértestecseKnek vétettek. 

„Tudvalevőleg Tfgges volt az első, ki az idegsejtek azon sa
játságát észlelte, miszerint azok izgatási mozzanatokra ép oly mâ  

*) Hayem, Études sur les diverses formes d'encéphal. 1868. Paris. 
s) Riudfleiseh, Lehrb, d. pathol, öewebslehre, 1873 590 és kk, 11. 
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„gatartást mutatnak, mint más sejtelemek. Ő t. i. oly egyének agyai
dnak vizsgálásánál, kik hildéses butaságban (dementia paralytica), gü-
„mős és genyes agyhártyalobban (meningitis tuberculosa et purulen-
,,ta) és rákban szenvedtek, találta, „ „hogy dúczsejtek még megszapo
rodással járó activ tápláltatási zavarokon is keresztül mehetnek."1' 
„Ha s o nló eredményre jutott házi nyulakon műlegesen előidézett agy-
„loboknál. ,,„A dúczsejtek bensejében végbemenő megszaporodás te-
„hát az elsődleges izomcsomagokban, a májsejtekben előforduló mag-
„szaporodás mellé, ép úgy a genytestecseknek a fiatal felhánisejtek-
„ben való felhalmozódása (Buhl) mellé sorolható."" Az idegsejteknek 
„némely kóros folyamatokban való előhaladó elváltozását illetőleg nyert 
„emez eredményeket azután Meyner t 1 ) is valóknak találta s azokat 
„szélesb alapokra fektette, ép úgy Hoffmann 3) és Jo l ly 3 ) is. Mey-
„ n e r t mindenben hasonló folyamatot talált és irt le egy az artéria 
„insularis bedugaszolása folytán létrejött agylobgóczban. A magosz-
„tődásnak már T i g g e s által leirt tünetén kivül M e y n e r t még az 
„idegsejtek protoplasmájának osztódását is észlelte, a mit utóbb 
„ F l e i s c h l és L u b i m o f f ) is látott." E mellett a Popoff tr. által 
idézett Szerzők még azt is észlelték, hogy a magosztódás terményei 
nem ritkán egymástól elütő magatartást mutatnak, t. i hol aprók, hol 
rendkívül nagyok, míg mások a rendes dúczsejt magvához majdnem 
mindenben hasonlítanak. 

Végül szerző tanulmányáuak mintegy befejezéséül előadja azon 
kísérleteinek eredményét, miket a végből tett, hogy az agy lobos 
á l l a p o t a i b a n v á n d o r s e j t e k n e k a d ú c z s e j t e k b e való be
v á n d o r l á s á n á l s z e r e p l ő m o z z a n a t o k a t ismerni tanulja, mi 
által a folyamat természetét és jellegét pontosabban kipuhatolhatni vélte. 

E czélból házi nyulak és kutyák szervezetébe különböző anya
gokat (tusoht, zinnobert és ultramárimt) vezetett be poralakban. Ezen 
anyagok majd a vérkeringésbe vezettetttk be a külső csépviszszéren 
keresztül, majd pedig egyenesen az agyállományba. Előbbi esetben a 
beföcskendéssel egyidejűleg meglékelte a koponyát és megsebezte az 
agyat; utóbbi esetben az ingerlés jelenségei már magára a beföcsken-
désre mutatkoztak. 

Az első sorozatbeli kísérletek mi különös eredményre se vezet
tek. A második sorozatbeliekből, egy izben midőn is egy kutyának 
2-szer (körűlbelől 1 Pravaz-feeskendővel teli) tuschot fecskendezett be 
az agyállományba, mire abban csupán egy meglehetősen vastag, alá 
felé kissé elágazó, feketén színezett csík volt látható; tehát az utóbbi 

^ M e y n e r t , Wiener medicinische Jaürbücher, 1866. Ein Pali von 
Spraehstörung. s) Hoffmann, Vierteljahr-schrift für PsycMatrie. 1869. 2. füz. 

9) Jolly, Über traumatische Bncephalitis, Studien aus dem Institut für 
experimentelle Pathologie in Wien. 1869. 51. 1. 

4) Lubimo ff, Ezen Arohiv LVH K. Tanulmányok az agy kötszöveti 
alkartában mutatkozó elváltozásokról (Studien über die Veraiideraagen des g9-
weblichen Gehfmbaues). 
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sorozatbeli kísérleteknél, egy izben, az agyállomány említett helyének 
gércsövi vizsgálatából kitűnt, hogy a tusch többnyire a szemcsesej
tekhez tapadott volt (azok által volt rögzítve), a mely szemcsesejtek 
mérsékelt nagyságuk daczára oly nagy menynyiségben tartalmaztak 
tuschot, a mint ez különben csak a fehér vertestecseken vagy eleven 
genytestecseken látható (v. Recklinghausen). Hogy az idegsejtek a 
föstenyrészecskékkel szemben mily magatartást követnek a beszúrás 
helyén, csak nehezen vagy éppen nem volt kipuhatolható, bárha né
hány íuschet tartalmazó elem, alakja után Ítélve, bizonyos fokig ideg
sejtre emlékeztetett. Egy másik esetben, midőn több házi nyúl agyá
ba tuschot, hol zinnobert föcskendezett be szerző, kedvezőbb volt az 
eredmény. A beszúrási vagy beföcskendezési helynek, a holott is az 
agyállománynak elszínesedése szabad szemmel kivehető volt, ugy a 
szomszédos szövetrétegeknek vizsgálása folytán a következő kísérleti 
eredmény tűnt ki: szemcsesejtek még nem voltak láthatók, hanem 
igenis fekete alakok, melyek idomukat, nagyságukat és elrendeződé
süket tekintve tökéletesen megfeleltek az idegsejteknek. Eme fekete 
alakok központjukban vagy a széleken egy helyen gyakran egészen 
világosaknak és föstenymenteseknek mutatkoztak, mely hely az ideg
sejt magvának felelt meg. Ezen alakok fekete színüket (más szavak
kal sötét elszinesedésüket) fösteny felvétel folytán nyerték s hogy 
csakugyan idegsejteknek feleltek meg, arról szerző meggyőződött; csak 
az volt a kérdés, Vájjon a bevezetett fösteny magába az idegsejt pro-
toplasmájába hatolt-e be, vagy csupán annak felszínén volt lerakódva. 

Utóbbi felvétel ellen szólott részben már azon körülmény, hogy 
a; főstenyrészecskék szerző készítményeiben rendszerint csak oly he
lyeken találtattak, a hol uz idegsejtek protoplasmája feküdt, mialatt 
a sejthez vezető ós attól elvezető utak tökéletesen föstenymentesek 
voltak, A föstenynek ilyetén elhelyheződése határozottan arra mutat, 
hogy az idegsejtek éppen maguk azon tárgyak, a hol a főstenyrészecs
kék szívesen megállapodnak és felhalmozódnak. Azon sajátságos kö
rülmény, hogy a sejtmag többnyire föstenymentes, még a protoplas-
ma azzal egészen meg van telve, a mellett szól, hogy az idegsejt 
protoplasmája a fösteny fölvételénél egészen külön szerepet játszik. 
Végre még azon körülmény, hogy ily föstenytartalmu sejteket elszi
getelni lehet, megczáfolhatatlanúl a mellett szól, hogy a fösteny ma
gában a sejtprotoplasma bensejében tartalmaztatok. E mellett azonban 
kétségben lehetünk a fölött, vájjon e tünet, t. i. a fösteny felhalmo
zódás a sejtben, az élő idegsejtnek tulajdonsága-e vagyis ősképléje 
öszszehúzékonysága CContractilitat) által eredményeztetik-e, a mint ez 
kicsiny részecskéknek fehér vér- vagy genysejtek által való felfalatása 
alkalmával történik, vagy csupán erőmüvi jelenség az, mely egysze
rűen (Adhaerent) alapul s a minek a sejt életbéli tevékenységéhez 
semmi köze. 

Szerző még ez utóbbi körülmény mibenlétének kipuhatolására 
irányzott kísérleteinél, a midőn i s ,— mintegy ellenkisérletképpen— 
idült és rostonyos tüdőlobban e l h a l t egyénekből vett emberi agyak-
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ba, úgyszintén k i m ú l t házi nyulak agyaiba tuschot fecskendezett 
be, úgy találta, hogy soha a tusch itt az idegsejtek helyén oly te
temes kiterjedést és felhalmozódást nem mutatott, mint ez az élőál
latok agyába való beföcskendósnél törtónt, noha a környező szövet 
tusch-sal volt beivódva. Szerző ezután még több sajátságos jelensé
get sorol elő, mik — nézete szerint kétségtelenül — mind a mellett 
szólanak, hogy a tuschnak vagy más poralaku anyagnak idegsejtek ál
tali még az életben történt elnyeletése nagyban különbözik a halál 
utáni elnyeletéstől, s e tünet olyanynyira sajátságos, mikép azt fel
tétlenül az idegsejteknek élő állapotbani sajátságaival — az ősképle 
öszszehúzodási képességével'—kell kapcsolatba hoznunk. 

Szerző szincs poralaku anyagoknak (különösen tuschnak) élő ál
latok agyába való beföcskendése által nyert kísérleti eredményeiből 
a következő következtetéseket vonja le: 

1. A szemcsesejtek élő, öszszehúzékony képletek, melyek tömör 
részecskék elnyelésére képesek. 

. 2. Hogy a szemcsesejtek igen nagy menynyiségben találtattak 
oly helyen, ahol valami izgatási folyamat már meglehetős sokáig el
tartott, mig föstenynek jelenléte az idegsejtekben épen nem vagy csak 
igen kis mértékben észleltetett; minlhogy azonban más részről, h o g y 
ha az i z g a t á s i f o l y a m a t csak röv id i de ig t a r t o t t , legfő
képpen az idegsejtek voltak azok, melyek a föstenyt elnyelték, szem 
csesejtek pedig majdnem egészen hiányoztak, ebből azt következteti, 
hogy a s z e m c s e s e j t e k , me lyek az a g y b a n h e v e n y lobok
ná l r e n d s z e r i n t f e l í é p n e k (részben legalább) e l v á l t o z o t t 
i d e g s e j t e k g y a n á n t t e k i n t h e t ő k . 

3. Tömör részecskéknek idegsejtek általi elnyeléséből utóbbiak 
protoplasmájának öszszehúzodási képességére lehet következtetni. 

Az idegrendszerbeli sejtelemeknek öszszehúzékonysága igen ér
dekes és fontos jelenség, tekintve azon különnemű kóros tüneteket, 
mik abból magyarázatukat lelhetik. Ilyenek t. i. a nem ritkán meg
figyelésre jutó tetemes fösteny- és zsirmeggyülemlések, a melyek bi
zonyáré nem m i n d i g t e k i n t h e t ő k az a z o k a t t a r t a l m a z ó 
s e j t n e k önál ló v i s z s z a f e j l ő d é s i á t a l a k u l á s i fo lyama ta 
t e r m é n y e gyanán t . 

Tekintve a fontosságot, a melylyel az idegsejteknek említett ké
pessége bir, ez egy behatóbb, kimerítőbb kísérleti kezelést érdemel 
meg. Különösen ajánlatos lenne pedig elszigetelt dúczsejteknek gór--
cső alatti vizsgálata. 

Az ide vágó irodalomban a menynyire szerző tudja — egyedül 
W a l t h e r tn.-tól1) létezik egy rövid megjegyzés az idegsejteknek ösz
szehúzodási népességét illetőleg. 

.') Walth er, Uiitersuchungen über das Centralnsvvensystem. Centralbl, 
f. medic. Wiss. 1868. 29. sz. 451. old. 
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Egy adat az Inulin alaktanához. 
Osmeretes, hogy Inulin az eleven növényrészekben mindig ol

dott állapotban van; de ha a sejtnedv elvonatik, az Inulint tartalma
zó növényrészekben, arctefactumok, amorph gömbölyű testek alak
jában mutatkoznak, melyek reagensekkel tovább kezeltetvén, mint 
sugarasan elhelyezett kristályokból öszszetett képződmények észlel
hetők.1) Miután ezen tűalaku kristályok egy központtól minden irány 
felé néznek, ezen gömbölyű testek a sphaerokrystall nevet nyerték.*) 

Ilyen alakban lesz látható az Inulin a növénysejtekben, csak 
néha láthatók egyes kristály tűk.3) 

Ezen kristályos képződmények csak a górcsővel voltak ész
lelhetők és pedig meglehetős erős nagyítások mellett és azért ed
dig meg kellett elégedni azon ténynyel, hogy tűalaku kristályok, 
a nélkül, hogy ezen kristályok pontosabb meghatározása eszközöl
tetett volna. 

Még 1874-ben tettem több darab Inula Helenium gyökeret 
alcoholba, hogy az itteni egy. növényt, dolgozda tagjai az Inulm-
testeket az elemi szövettani gyakorlatok alkalmával tanulmányozhas
sák. Az anyag nagyobbrészt felhasználtatott és csak egy pár kisebb 
darab maradt vissza az üvegdugóval fedett üvegben, a nagy nyári 
szünidők alatt elfelejtettünk ismét aleoholt tölteni a gyökérdarabok
ra és ugy az lassanként elpárologván karácsony táján nem csekély 
meglepetésemre, a gyökérdarabokon mindenütt, hol nem nyugod
tak az üvegen, szép tűalaku fehér kivirágzásokat láttam, melyek 
oly menynyisógben jöttek elő, mint — hogy egy növénytani példát 
használjak — mint ha az illető darabok erősen szőrösek lennének.*) 

Ezen tűalaku képződmények szabad szemmel jól kivehetők, 
egészen 3 mm. hoszszuk, nem épen merevek, és a szokásos mi-
crochemiai reactiók alkalmával5) t e 1 j e s s é g g e 1. oly magaviseletűek 
voltak, mint a sejtben- levő Inulin sphaerokrystallok. 

') Sachs Bot. Zeitg. XXII. (1864) 77 sk. 1. Lebrb. d. Bot. IV. kiad 64. 1. 
2) Borbás Thomé „Növényország tankönyve" magyar fordítása 28 1. ezeket 

gömbkristályoknak (sic!) nevezi, eltekintve attól, hogy ezen szó nem szép, nem 
is egészen helyes, maradjon nálunk is egyszerűen Sphaerokrystall. 

3) Plückiger Gnmdlagen der pharm. Waarenkunde 118 1. 
4) Lásd különben az Angiopteris evecta sphaerokrystalÍjaira vonatkozót 

Bussownál Vergleichende Untersucnungen etc der Leitbündelkryptogamen etc. 
Mém. de l'acad. imp. des scienc. de St. Petersbourg Vlll-me Série T XIX Nro. 
1 (1872) 110 sk- különösen pedig 113. sk. lapokon, hol hasonló kivirágzások 
említettnek, csak hogy ezek nem Inulin-ból vannak és alkatukra nézve is el
térők és inkább hasonlítanak a de Barytól Beitr. zur Morph. und Physiol. der 
Pilze I. 56 1. leirt és IV táb. 14. 11. alatt ábrázolt oxalsavas mészből álló Sphae-
rokrystallokhoz. — Az Inulin-nedv olyan esetekben, midőn terült, kiválaszt Inu
lint, mely néha krystallinicus lásd Sachs Bot. Zeitg. ih, 79 Dragendortf Mate* 
rialien zu einer Monographie des Inulin 58. 1. A mézgaalaku Inulin képződ
ményeket, illetőing lásd Prantl Inulin (1870) 6 1. 

5) Sachs Lehrb. 4. kiad. 65 és különösen Prantl Inulin 38 1, 
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képződmények krystallographicus meghatározására, mit ő legelőzé-
kenyebb módon eszközölt, engem az eredményről következőleg ér
tesítvén : 

„A kristálykák általános alakja: lapos oszlopos. A legtöbb osz
lopkának végei nincsenek kellően kifejlődve, vagy valószinüleg le k 
tördelve. Némelyek tűalakuan hegyben, a legtöbben egyenesen vagy 
szálkásan végződnek, a mi törésre mutat. De vannak kristálylapocs
kákkal végződök is. Leggyakrabban egy ferde lap .által elmetszve 
látszanak, a mi az egy vagy három hajlású rendszerre utalna; több
nél azonban megvan egy második .véglapocskának nyoma is, mi 
által a rhombos rendszer nincsen kizárva. Végre néhány igen 
lapos táblás oszlopkán igen szabályos ékalakban jön öszsze két lap. 
A mikrogoniometerrel megmérvén ezeken az «) ós /?) szögeket, azo
kat közel egyenlőknek ós körülbelől 62,5°-nak találtam, mely kö
rülmény szintén a rhombos rendszerre utal inkább, mint az egy-
hajlásura. 

A polarizált fényben való viselkedésük végre határozottan a 
rhombos rendszerre utal. A Nicolok sötét állásánál ugyanis az osz-
lopkák kivétel nélkül akkor sötétek, ha azok a Nicolmetszetek egyi
kével öszszeesnek egyébb állásokban ellenben világosak. 

* Az oszlopkáknak valószinü öszszalaklata tehát minden körül
mény tekintetbe vételével lenne: . 

— w 
n (oo P); M (oo P o o ) ; h (P oo)." 

Tudtommal az öszszes irodalomban az Inulm-kristályok alak
jai még nem voltak ismeretesek. 

A kristályok magaviselete olyanynyira egyezik a sejtekben elő-
jövőkkel, hogy fel lehet tennünk, hogy a Sphaerokrystaílok is ilye
nekből vannak öszszetóve. Érdekes lesz már most azon kérdés meg
oldása, vájjon az öszszes Sphaerokrystaílok ugyanazon kristályrend
szerhez tartozó képződmények vagy nem. 

Eanití Ágost, 

Az erdélyi múzeum gyűjteményei számára múlt év De-
czember havában beérkezett adományok. 
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tak 1875. — Dr. Székely Józseftói, Milyen legyen az új bűnvádi 
eljárás? Maros-Vásárhely, 1875.— Szász Domokostól, a kolozsvá
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régiség és 13 drb. vegyes érem. 
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