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Ö römmel nyujtjuk bé a' két testvérhoni egymással baráti kezet fogott orvosok és természetvizsgálók 1844-ben Erdély fővárosában, Kolozsvártt tartott gyülése értekezp tagjainak kinyomatás végett béküldeni szivesketlett munkálatait. Ha a' német-értekezések magyarra lett átforditásában a• két hon nyelvészei közül valaki nem innye szerint adott kitételeket talál, azou
t. ez. rokonunkat megkérni bátorkodunk, hogy tü1je el ezeket a~ dologhoz vonzódó buzgóságból addig, mig nyelvünk tökéletesitése a' szavakat 's összerakásaikat állandó alapokra állit- ·
va biztosít mindenkit a' tévedéstől. A' mi az anyanyelven béküldött értekezések magyarságát illeti, abban mi csak is a• dolgot nézve , semmi változtatást nem tettiink, nem is voltunk
közgyülésileg felhatalmazva oly szerkesztési joggal, hogy a• béküldött értekezéseken bár mit
is ,·áltoztathassunk. Czímképűl bátorkodtunk a' tudományok 's szép mesterségek hév pártfogójának, az ötödik nagy gyülést személyes elnökösködésével kezdetétől végig páratlan tudományos
értelemmel, barátságos részvéttel vezérelni kegyeskedett, forrón szeretett, mélyen tisztelt Elnökünknek arcz-képével olvas9inknak kedveskedni 's magunkat szivességökbe ajánlani.

A' magyar orvosok 's természetvizsgálók september 2-kától 6-kálg
Ko1oz s vár t t tartandó ötödilr nagy gyűlésének
PRO~RA.lfilttJA..
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n;iagyar orvosok és .természetvizsgálók Kolozsvártt tartandó 5-dik nagy gyűlésére néz,·e
e' következő rendszabáiyok állittattak meg:
1. Augustus 30-kától kezdrn a' város rr.egbízottjai a' kapuknál a' tisztelt vendégeket a'
Yáros' házához útasitandják, hol az állandó választmánytól fogadtatva, számukra kirendelt· szá\]ásaikra fognak kisértetni.
. .
·
· ·
2. September 1-jén reggeli 8 órától fogva 12-ig a' városház nagy. teremében, az állandó választmány a' titoknokokkal együtt a' magukat bejelentő orvosokat 's természetvizsgáló.kat elfogadja, nevök saját aJái.rására felkéri, beléptijegyekkel ellátja, 's e' programmot., a' nemes megye költségén megjelent Kolozs megye földabroszát, 's a' nemes város költségén nyomatott KoJozs,·ár 's vidéke növényeiuek névjegyzékét átadandja.
3. A' nagy gyül~s következő szakokat fog képezni:
a) Az orvos-sebészi,
·
b) A' természettani, földrajzi és csillagászati,
e) Az ásványtani , földismei, vegy- és gyógyszertani,
d) Az élet- és növénytani,
e) A' .barmászati és gazdasági szakot.
4. Rendes tagoknak mind azon urak tekintetnek, kik a' természettudományokat egyeteruben vagy külön ágaiban, vagy hivatásuk , vagy kedvöknél fogva művelik , az orvos és sebészek köziil pedig azok, kik akadémiai ranggal bírnak.
.
5. Más vendégek és művelt személyek is .a' titoknokoknál kapancló . külön jegyek mellett,
mint nézők jelen lehetnek, mind a' köz- mind a' szakülé.!!ekben; a' közülesekben nők is vehetnek rész~.
6. Azon urak, kik felolvasásokat szándékoznak tartani, a' titoknokoknál előleges jelentéstétel utáu a' felolvasás rende irant útasitást veendenek. 7. A' közülések a' városház nagy teremében fognak tartatni. A' szükségesekre e' követ~
kezö terel!lek jel eltettek-ki : Az 1-ső szaknak, a' választott közönségi gyüles tereme. A' 2-iknak,
a.i vá,ros tá11cztereme meJlett levő szoba balfelől, a' második emeletben. A' 3-iknak basonlólag
a' tánczterem mellet.ti szoba jobbfelől a' 2-dik emeletben. A' 4-iknek a' tánczterem melletti szot1a jobhfelől az első emeletben. Az 5-nek a' tánczterem melletti szoba balfelől az első emeletben.
8. Az első közűlés sept. 2-kán reggeli 9 órakor a' városház nagy teremében az elnök
U:r i) nagyméltósága által megnyittatván:
a) A' nagy gyülés hivatalnokai rnunkáJkodásukról röviden számot adnak, 's ha lehetséges
a, már megjelent tagok kinyomatott névlaistroma felolvastatik 's kiosztatik.
b) A' mult évi Jegyzőkönjv röviden közöltetik.
·
e) A' jelen nagy gyűlési programm felolvastatik.
d) A' gyiiJéshez érke~ett levelek felolvastatnak.
, .J Értekezések , ajánlatok , vitatkozások , javasl.a.tok , érdekes tárgyak elóanutatása.
1
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f) Déli . 12 órakor befejeztetvén a' közúlés , a' megjelent tagok a' városház tanácsi teremébe menendnek, hol a' természettani gyiljteményeket szemlélendik. Három órakor közebéd a'
városház tánczteremében. Ebéd után kisétálás a' kormányzó ö nagyméltósága és választott
poJgár Schütz József kertjeikbe.
· 9. Sept. 3--kán reggeli 10 órától délután 2 óráig szakftlések, ebéd 3 órakor. Ebéd
után a' k. lyceum, természettani muzeum megtekintése, ottan némi kisédetek és a' csillagásztorony megnézése.
10. Sept. 4-kén reggeli 10 órától délután 2 óráig közgyillés, 3 órakor ebéd. Délután
5 órakor a' város tánczteremében egybegyülés 's indulás Tordára.
1 l. Sept. 5-kén 'fordán reggeli 6 órakor elfogadás a' Casinvban, 7 órakor felmenetel
a' sósfürdőkhöz, ottan ba tetszik gyülés, 9 órakor indulás Maros-Ujv~rra vagy a' kinek tetszik a' '11ordahasadékba, 12 órakor a' maros-újvári sóaknák megnézése, 2 órakor visszaindulás · Tordára, 6 árakor 'közebéd Tordán , ebéd után indulás Kolozsvárra. .
12. Sept. 6-kán befejező közgyülés. Már ez na~· reggel" átadatnak a' titoknokoknak a'
szakülések Jegyzőkönyvei , mind azon értekezések jegyzékeivel, mellyek az illető szakok által
8zótöbbséggel -a' közillésbeni felolvasásra ajánltattak; ekkor menend végbe reggeli 10 órakor
a' szakülési Jegyzőkönyvek , az ajánlott értekezések 's dolgozatok felolvasása, megválasztatiak .ezután a' jövő Mi nagy gyűlésnek helye 's ügyvivői szótöbbséggel , felolvastatik a' köztilések eddigi Jegyzőkönyve, 's az elnök ő nagyméltósága által egy hat tagból álló választmány neveztetik-'"ki, melly. a' Jegyzőkönyv hitelesitését, annak a' jövő évi nagy gyillés egyik
titoknokának .átadását„ vagy ha jelen nincs, átküldését magára vállalja, 's egyszersmínd arról
kezeskedendik, hogy a' Jegyzőkönyv másolatai az elnök és alelnök uraknak elküldessenek, a'
nagy gyülés egyéb végzéseit is végrehajtandja, utóljára a' város részéről az ezen gyűlés emlékére veretett ezüstpénz ki fog osztatni. Három órakor ebéd , azután berekesztő szakgyülések
's estve 8 órakor búcsu-estvély országos elnök b. Kemény Ferencz úr ő nagyméltós.á ga kertjében.
13. A' t. ez. tagok ebéde és vacsorája iránt sept. 2-tól 6-káig bezárólag, tehát az
egész gyűlés tartása alatt, a' Yálasztmáuy úgy intézkedett, hogy a' t. ez. tagok vendégszereteti barátságból láttatnak el azokkal.
14. A' Nemzeti- Cas.i.no és Polgári-11ársalkodó teremei a' nagy gyülés tagfai számára
mindenkor nyitva állnak.
15. A'· k. lyceum csillagászati-tornya , úgy szintén a' ns. reformatum és unitarium colle-.
giumok könyv- és természettani gyűjteményei, könyv- és kőnyomdái minden nap reggeli · 10
óráig , úgy szintén délután 4 órától láthatók.
16. A' piaczi nagy r. cath. templomban a' kolozsmonostori convent archívuma előre telt
jelentés után· látható.
17. Az országos Kiirolina- és a' katonai kórodák minden órában láthatók, reggel a;r.
orvosi látogatás t; óráig tart.
18. A' kiknek a' czukórgyárt, a' katonai laktanyát, a' .kolozsmonostori papirmalmot megtekinteni kedvök lenne, a' titoknokoknál rendelkezzenek.
19. Fökormányzá ·gr. 'releki József, b. Józsika János úrnii, országos elnök b. Kemény
~"erencz 'Úr ő n~g)'lnéltóságuk, úgy szintén a' népkert, sétatér, nilasztott ,polgár Schütz József
kertjeik , a' sétálni kiv<inókat sziYesen fogadják.
Kolozsvártt augustus 28-kfo 1844.
KUBINYI FERENCZ s. ·1.
a' magyar orvosok és természetvizsgálók
ez évi alelnöke.

Dr. SZŐCS JÓZSEF

1.

k.

a' magyar orvosk és természetvizsgálók
ez éyi titoknoka.

' .
A' Magyar oi:vosok és termeszetvfzsgaIOk ·Kolozsvártt tartott ötödik ev1
gl'tifésébcn részt vett tagok nev-jegyzéke betűrendben.

Né· v.

1.
2.
3.
4.
5.

.A.
~goston stván.
Agotha János.
Aknai Mihály.
Akner Mihály.
~ntal Lás~ló.

6. Arkosi P. IJajos.
7. Asztalos István.
8. Ajtai János-.

H i. v a t a- 1.

Kolozsvári Főbiró.
Rajz-tanár.
Pénztárnok.
Lelkész.
Orvos. tudor.
Erdő felügyelő.

Sebész.
Sebész.

L a k h e 1 y.-

· Tud'omány-szak.

Kolozsvár.
N. Szeben.
Kolozsvár.
N. Szeben.
N. Enyed.
Zalathna.
Kolozsvár.

Természettan:
Földtan.
'J;ermészettan.
Asványtan.
Qrvos-sebésii.
Asvány Orvos-sebészi.

B.
9. Bakacs Sándor.

JO. Báldi Tivadar.
11.
12.
13.
14.
J 5.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Baló J ·1)zsef.
Bánfi Ádám báró.
Dá.niel D énes gróf.
l\likl6s báró.
Banó István.
BorbéJy László.
Bardocz Elek. ·
Baricz János.
Barra Imre.
Istv-·J11.
·Bartha Gyula.
_,
István.
Bartók Zsigmond.
Basa Miklós.
Mihály.
Ba.teJ·nai Antal.
Beehr János.
Békási János.
Bell Frigyes. ·
·Bélteki Ferencz.
Z sigmond.
J ános.

Sebész.
I~elkész.

Ügyvéd.
F'öldész.
1'f. gazda.
·Füis-pán.
Jogtanúr.
'11anúr.
Gazda.
Erdély föorvosa.
Kolozs megyei főorvos.\
Pest megyeij főorvos.
Bá11yász tiszt.
K. tanácsos.
Kam. sebész.
Ügyvéd.
Lelkész.
'l,áblabiró.
Lelkész.
'1,ermészetvizsgáló. Fogalmazó gyakornok
'J.,ermészetvizsgáló.
Marosszéki főorvos.
1 1ermészetvizsgáló.

N. Várad~
Kolozsvár.
Kolozsvár.
Bonczhida.
Borsa.
Gyalu.
Kolozsvár.

Természettan.
Gazdaság.
Természettan.

Sajó Udvarhely.
Kolozsvár.

Gazdaság.
Orvos-sebészi.
,
Asv. növénytan.
'11 ermészet ~
Gazdaság.
Orvos-sebészi.
'11 ermészetta n.
Gazdaság.
_Asványtan.
,Földisme.
Allat és növénytatt.
Természet :......
,Ásvány ..A.~vány és fö~di - m.
Asványtau.

K. Körös.
Offenbánya.
Zalathna.
Radna.
Kolozsvár.
N. ·Enyed.
Kristyor.
Nagyág.
Pest.
Kolozsvá.r.
M. Vásárhely.

*

1
Hi v a

Név.

l.

Lak h e 1 y.

Tudomány-szak.

Kir. tanácsos.
K. ügyvéd.

Pest.

Orvos-sebészi.
Természettan.

Fogalmazó-gyakorn.
Gazda.
'l1 anár.
Ügyvéd.
Sebész.
Fökorm. titoknok.
'f errnészet vizsgáló.
'ferrnészet ismész.
Bányász gyakornok.
Gazda.

N. S~eben.
Kolozsvár.

t a

N 'é v.

H i v a t a J.

Lak h e 1 y.

Fökorm. tanácsos.
Gazdasági felügyelő.
'I1errnészetvizsgáló.

Kolozsvár.
Sárpatak.
Gömöt· Harkács.

Tudomány-szak.

"'

3t. Bene Ferencz.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

-

Károly.
Benedek Antal.
Béni Igi;iácz.
Berde Aron~
Mózes.
Bertalan llániel..
41. Bertlelf Mihálv.
42. Bethlen Ádá~ gróf.
43.
Ferencz 44.
- ifj. 45.
János ifj. - 46.
Józseflegifj. 47. Binder Frigyes.
48. Biró MikMs.
49. - József.
50. BQdola Károly.
51. Boér l.1ászló.
52. Bogdánfi Gábor.
53. Bokros Lajos.
54. Bornemissza .Já.nos báró:
55. Bojtha József.
56. Bt'ijthe Lázár.
57. Böhm János.
58. Brassai Samu.
59. Breck Pál.
60. Brennerberg Siímuel.
6 t. Bruckenthal József báró.
62. Bruszt Elek.
63. Bűrger Ferencz.

Műkedvelő.

Gyógyszerész.
'l1áblabiró.
Fökot·m. titoknok.
Gazd. egyl. titoknok.
Csikszéki főorvos.
Postamester.
Fökorm. irnok.
Fökorm. tanácsos.
Kolozs megyei s'°'bész.
Q-azda.
Epitész.
~11anár: ez évi titoknok.
Cs. k. főhadnagy.
Fökorm. titoknok.
Főkorm. tanácsos.
'l1anár.
'l1artom. főépítész.

Bonyha.
Bethlen.
Selrnecz.
K. Bun.
Kolozsvár.
Disznód.
Kolozsvár.
Cs. Somlyó.
Kolozsvár.

Gazdaság.
'J.,ermészettan.
Gazdaság.
Orvos-sebészi.
Vegytan.
Gazdaság.
Föld-isrne.
Föld-tan.
Gazdaság.
Füvész-tan.
TermészetGazdaság.
Ásvány-tan.
Gazdaság.
Természet-tan.
Gazdaság
Orvos-sebés:r.i.
Gazdaság.
'l1ermészettan.
F,űvész

Asvány
Növény
'fermészet
Orvos-sebészi.
Természettan.

e
64. Csáki József.
65. Császár Zsigmond.
66. Cserei Farkas.
67~

Miklós.

68. Csiki Dávid.
69. Csiki Samll.
70. Csipkés Sándor.
71. Csoma György.
72. . Károly.

D
73. D,andré Ferencz.
74-. Debreczeni Márton.
75. Decani ~Jrneszt. -

76: Décsi H. Károly.
77-. Déési Jiínos.

Gazda.
K. b. törvényszéki üln.
Fiikorm. tanácsos.
Vegy tudó.
Sebész.
Kolozsvi:iri főorvos.
'l1art; szemon'os.
SebésT..

N. Almás.
Zala.thna.
Kolozsvár.

Köedény gyáro~.
Kincstári tanácsos.
Kam. főorvos.
Ügyvéd. !

Batiz.
N. Szeben.
Zalathna.
Déézs.
Kolozsvár.

~pán.

:

'18. Degenfeld Otto gróf.
79. Dózsa István.

80. Drá'skoczi Gyula.
8_1. Eckstein 11...,rigyes.
82.
83.
8!.
85.
86.
87 ~

Engel József.
Enyedi László.
Eqrdögh István.
Károly.
Ercsei József.
Ewinger József.

100.
tOl.
102.
103.

Gábor Antal.
Gaizági) Lukács.
Gál István.
Gál ljajos.

105. Galgóczi Ignácz.
106. Gebbel Károly.
107.
Frigyes.
108. Ge<lö József.
109. Gerendai József.
110. Glacz 'fivadar.
111. Groisz Gusztá''·
112. Grosz Frigyes.
113. Gyergyai Ferencz ..
t 14. . Györfi Mihály.
115... Gyulai Lajos gróf.
H.
.1 16. Haberern _Jonathan.
1.17„ Hal~z Geiza..

V egy é~ ásvány t.
Termés:t.et
Orvos-sebészj.
Természettan
Gazdaság.

Erdősz.

Só-tárnok.

Pest.
M. Vásárhely.
Kolozsvár.
Zsibó.
N. Enyed.
'rorda.
Vízakna.

Orvos-sebészi.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.

Pest.
Selmecz.
Kolozsvár.
N. Enyed.
Kolozsvár.
Kolozsvár.
Déézs.
Kolozsvár.
Déva.
Kolozsvár.
Kolozsvár.

Orvos-sebészi.
11...,öld-tan.
'J.1 ermész et - .
Gazdaság.

Ásványtan.

K. egyetem[ tanár.
Bányász tanári segéd.
F'ökormányszéki írnok.
'fanár.
Fő-korm. fogalm. gyak.
Fökormányi irnok.
Orvos-tudor.
Nevelő.

Hunyad megyei föorv.
Katonai főorvos.
Nevelő.

Orvos-sebészi.
Fű vész-tan.

Orvos-sebészi.
Gazdaság.

Ügyvéd.

G.

Asván v és földt.

N. Szeben.
Kolozsvár.

()rv. t. a, p. orv. k. f.e. dec.
Orvos-tudo'r.
Fökorm. fogalmazó.
Egyetemi gazda.
K. táblai irnok.

F.
88. Fabini 'l1eophiJ.
89. Fallner Gusztáv.
90. Farczádi József.
91. -Farnos Károly. ·
92. 11...,ekete Sámuel..
93. Ferenczi József.
94. Feueregget· Károly.
95. Finta ]1;!ek.
96. Fodor András.
97. Friep Já.nos.
98. Fi.ilöp Samu.
9.9 11...,ülei lsh·án.

10-1.

Orvos sebés:ai.

Gazdaság.

E.

(!-azda~ág.

Gazda.~ág.

Természettan. ·
Fűvészet.

Kúesked9.
Szamos-Ujvári fő.orv.
Orvos-tudor.
Nevelő.

Mükertész.
'fanitó.
Fökorm. titoknok.
Levél kiadó segéd.
K. hivatalos.
Vegy és fűv. tani segéd
Rajz-tanár.
Kolozsvári tanácsos.
· Orvos-sebész tudor.
Úgyvéd.
K. tanácsos.
Asvány tudós.
Nevelö.
Pesti gyakorló orvos.

Szamosújvár.
Kolozsvár.
Kolozsvár.
Arad„
Kolozsvár.
Kolozsvár.
Pest.
N. Szebeu.
Kolozsvár.
N. Várad.
Kolozsvár.
Kolozsvár.
M. Némethi•.

G,azdaság.
Asványtan.
F,üvész Asvány-föld· Gazdaság.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Gazdaság.
Gazdaság.

Felka.·
Pest.

Fiívésztan.
Orvos-sebészi.

6
Né

Y.

118. HankÓ' János.
119. Haracsek István.
120. Harmat Márton.
121. Hauchard Ferencz.
122. Hauchard József.
123. Haytlt Ferencz.
124.. Herbert Kátoly.
125. Hincz György.
126. Hirling K ároly.
12'7. Hofmann Ignácz.
128. Holzer Wilmos.
129. Dornyai- Ambrus.
130. Horváth Dániel.
131.
István.
132.
Mihály.
:l33.
Zsigmond.
134.
János.
135. HuJimán Pál.

Hivatal.

Lai k h e 1 y.

Tudomány-szak.

Bányász.
Gyógyszerész.
Otvos tudor.
Bányász gyakornok.
K. h. kam. ispá11.
Fogaras-v. sebész-.
Sebész.
IJelkész.
F. pénztári tis~t.
K. tauill".
Gyógyszerész.
K. tanár.
Gazda.
K. tábl. ülnök.
Gazda.
Gyógyszerész.
Gazda.
Máramarosi főorvos.

Déva.
Zilah.
'.forda.
Selmecz.
Kolozs.
Fogai:as.
Gvalu.
Kolozsvár.
N. Szeben.
Kolozsvár.
B. Hunyad.
Kolozsvár.
Péntek.
M. Vásárhely.
Kolozsvár.
B. Hunyad.
M. Zsákod.
Szigeth.

1,,ermészettan.
Asvány-növény Orvos-sebészi.
Földtan„
Föld isme, ásv. t.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Növénytan.
TermészetGazdaság.
'11ermészettao.
Gazdaság.
Vegytan.
Gazdaság.
Orvos-sebészi.

1.
136.
13'7.
138.
139.
140.
·J4-1.

Incze
lrinyi
Ispán
Iszlai

Ferencz.
Mihály.
József.
János.
István.
László.

'l1áblabiró.
Kam. főorvos.
Tart. pénztártiszt.
Vegyész.
'l1áblabiró.
Főkorm. titoknok.

K.
14-2. Kal)ós Dániel.
Fökorm. titoknok.
14-3.- Kaiser J4oos.
· -f.ősz. vevőségi tiszt.
144. Kalmár Lajos.
Ugyész.
145. Kapcza- J"ózsef.
Kápt. biztos.
146. Karacsay Sándor gróf. Gazda.
14-7. Karaszeg Ignácz.
Kincst. laistromzó.
148. K edves Is tván. 1
Apát.
l--l-9. Keller Robert.
Cs. k. l1aduagy.
150. Kem<'Jl:Y Domokos bání. 1_' Gaz d-a.
-151. K.e.m ~1y li"'ere11 z háró.
Országos eluök.
--l-52.
Sámuel g rM.
Gazda.
153.
Sámuel húrú. Gazda.
154;;
Zsigmond M. t. társ. lev. tagja.
155. József gróf, · K. m. akadémiai tag. t
156. K eJJderesi F'ereucz.
Orsz. bizt. számvetií.
:157. Ki Lajos.
Gazda.
.
158. - Samu.
K. pénztárnok.
159. Knöpfler Vilmos.
Orvostudor.
160. Kollatli Stiuclor.
Ügyvéd.

Gerend.
K. Fejérvár.
· Kolozsvár.
Pest.
B. Váralya.
Kolozsvár.
Kolozsvár.
Pest.
N. Enyed.
Aranvkút.
N. S~eben.
Kolozsvár.
~z. Somlyo.
P. Kamarás.
Kolozsvár.

'11ermészettan.
Orvos-sebészi.
Füvész tan.
Vegy Gazdaság.

Gazdaság.
'l1ermészettan.
.A.sváuy-növény t.
Gazdaság.
· ÁsváJ1ytan.
Gazdaság..
Füvészet.
Gazdaság.
'l1ermész~ttan.

Gazdaság.
S. Sebes.
Kolozsvéir.
Gerend.
N. Szeben.
Kolozsvár.
Ígen.
Nagyág.
Kolozsvár.

Természettan.
Gazdaság.
'l1ermészettau.
Gazdaság.
,

Asványtan.
Gazdaság.

Név.

161. Kócsi József.
162. Koncz Lajos.
163.
Sándor.
164. Korbuly Bogdán.
165. Kósa Dániel.
166. Kozma Jpzsef.
16'7. Kovács Aron.
168.
Gyula.
169.
István.
1 '70. Kovács Miklós.
17 :t •
Sámuel.
172.
János.
1 '73.
József.
1 '74. Kovásznai József.
1 '75. Kriza János.
1 '76. Krizbai Miklós.
1'7'7. Kubinyi Ágoston!
1 '78.
Geiza.
1 '79.Fei'encz.
180. Kun Gergely gróf.

H i v ·a t a 1
Cs. k. kapitány.
Igtató.
lrnok.
Kővár-v. főorvos.

Gazda.
Erdősz.
Jegyző.

Orvos.
Laistromzó.
Erdélyi püspök. ·
'J1anár.
Kamara ispán.
Lelkész.
Korm. fogaim. gyak.
Lelkész.
Ügyvéd.
M. N. Muz. igazgató.
'I,ermészetvizsgáló.
Nográd m. követ, ez
évi alelnök.
Gazda.

L a k li e 1 y.

Tudomány-szak.

Kolozsvár.
M. V ásáthelyi.
Kolozsvár.
Somkút.
Szamosfalva.
Top_ánfalva.
M. Vásárhely.
Bécs.
Kolozsvár.

Gazdaság.

, .,
M • UJVar.
Abrudbánya.
Kolozsvár.

__.,
Orvos-sebészi.

Qa.z aság.
.Alla:tiian.
Gazdaság.
Füvésze't.
Földtan.
'fermészet
Q-azdaság.
Asványtan.
Füvészet.
·Természet.
Fűvészet.

Pest.

„ermész-et Allat és fűvészt.

Losoncz.

Ásvány

.Bajok.

Gazdaság.

N. Károly.
Kolozsvár.

Fűvésztan.

L.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

197.
198.
199.
200.
201.
202.

Lanner· Antal.
Landoz János.
Latfer Ignácz.
László }"'erencz.
István.
János.
IJázár Mihály.
Miklós gróf.
Lengyel Dániel.
József.
Lészai Dániel.
Lajos.
Lézó Ferencz.
Loréni József.
Lukács György.

Orvos-tudor.
Nyelvmester.
Sebész.
Ügyvéd.
Adóiró.
Mérnök.
Fökormányi irnok.
Főkorm. fogalmazó.
Orvos-tudor.
Sebész.
Orvos sebész tudor.
Főkorm. tanácsnok.
Doboka m. főbíró.
K. nyomda igazgató.
Szász V. széki tanács.
Kolozsvári tanácsos.

M.
Manno Alajos.
Máriafi Dávid.
Márkus János.
Marosi István.
Mátéfi Samu.
Macskási P éter.

Gyógyszerész.
Füvész.
Ezredi főorvos.
Orvos-tudor.
Sz'Olgabiró.
'l1art. főpost. 's száll. m.

Lőrincz.

N. Enyed.
Doboka.
Kolozsvár.
Abrudbánya.
Keresztur.
Szász Város.
Kolozsvár.
Sárvár.
Kolozsvár.
Szász Város.
Kolozsvár.
Pest.
Kolozsvár.
K. Fejérvár.
N. Enyed.
Kolozsvár.

Orvos-sebészi.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.
A-,ványtan.
Földtan.
Gaz~aság.

Természettan.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Természettan.
Asvány és föld-.
Füvész Vegy'l1ermészet Orvos-sebészi.
Gazdaság.
.. -

~
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Név.

H i v a

t

a l.

203.
204.
205.
206.

Méhes Sámuel.
Mihelyes Zsigmond.
Mike József.
Mikes János gróf.
~7. Moga Demeter.
208. Moos István.

Tanár.
Gyógyszerész.
Sebész.
Gazda.
Ügy,,éd.

Majorsági pénztárnok. Kőhaloni.
Gazda.
Kolozsvár.
Bölcsészet tanár.
Kolozsvár.
'l1áblabiró.
'11orda.
Ügyvéd.
Szászváros.
Ko!ozs-m. sebész.
. B. Hunyad.
Sebész.
Kolozsnir.
JJelkész.
Gyógyszerész.
Orvos tador.
Halmágy.
Kormányszéki fogalm. Kolozsvár.

.„

~36.

237.
238.
239.
240.
241.
242.

R.
Rajfw Péter.
R eich József.
Reinisch Ágoston.
Reisenberger Lajos.
Reisinger János.
Rhédei J~iJ1 os gróf.

~30.
~3 l.

232.
233.
234.
235.

'rermészettan.
Vegy Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Asványtau.
'rermészet
Gazdaság.
Növénytan,
Füvész Föld Orvos-sebészi.
Fűvésztan,.

Gazdaság
Orvos-sebészi.
'l,ermészettan.

1

220. Orbok S;imuel.
221. Oetves Agoston.
P.
Paget János.
Pál József.
Panajot Miklós.
Pál.
Pap Daniel.
János.
.Pataki Dániel.
József ifj.
Pattautyus _<\ntal.
Paulini János.
Petényi Salamon.
Pfenningsdorf .Antal.
Po'soni Autal.
Preisz Károly.
Piisp('lki Antal.

Kolozsvár.
K. Fejérvár.
Dézsakna.
Sz. Fenes.
'1,opánfalva.
M. Vásárhely.

Ellenőr.

N.
,
209. Nagelschmidt Agoston.
210. Nagy Elek.
1
211.
Ferencz.
212.
Lajos. ·
213.
Leopold.
1
214.
Móses.
215.
Móses.
216.
Péte1·.
217. Nappendruk Márton.
218. Némethi Miklós.
219.
János.

222.
223.
224.
225.
226.
22'7.
228.
229.

Tudomány-szak.

s

•«!

Név.

IS

~

0.
1

Lakhely.

Ad6iró biztos.
Orvos tudor.

I - Gazda.
Sebész.

s zil vas.
.
K.

Fe~é1Tár.

Gvéres.
Kolozsvár.

Gazda.
Orvos tuclor.
Uradalmi számvevő.
Orvos tudor.
Kolozsvári tanúcsos.

Szamosfalva.
Dé és.
Kolozsvár.

Gyógyszerész.
M. N. Muz. segédőr.
Helyettes tanár.
Sebész.
Gyógyszerész.

Kőhalom •.

Kereskedő.

Kereskedő.

Erömüvész.
lmok.
Bányanagy.
Lelkész.
K;m. egyetemi tanár.
Gazda.

1

Gazdaság.
Or:vos-sebészi.
Földtan.
Orvos-sebészi.
Természettan.
Gazdaság. ·
Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.

.

Természettan.
Allat 01-Yos-sebészi.

Pest. ,
Kolozsvár.
'rorda.
Nagy Károly:
Kolozsvár.

V egytan.
Anyagismf'.

Kolozsvár.

Gazdaság..

Ofenbánya.
N. Szeben.
Pest.
Kolozsvár.

Természemu1.
Gazdaság.

243. Roth Károly.
244. Roth Péter.

Lakhely.

Tudomány-szak.

Gyógyszerész.
Segesvári főorvos.

Déézs.
Segesvár.

Vegytan.
Orvos-sebészi.

Főkorm.

Kolozsvar.

Hiv ·at{ll

s.
245.
246.
24-7.
248.
~49.

250.
251.
~52.

253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
27..J..
27 5.
276.
277.
278.
219.
280.
281.
382.
283.
284.
285.

Sala MHiály.
Salamon József.
Sánd'or István.
Sándor József.
Sánta István.
Schuster Károly.
Schütz Károly.
János.
József.
Sebestyén Gergely •
Simó Ferencz.
Simon Andt·ás.
Elek.
Somai Lajos.
'Sombori Elek.
Splényi Mihály báró. ·
Stetter Frigyes.
Streicher Mihály.
Szabó Domokos.
György.
István.
János.
József.
József.
Szaborai Mihály.
Szász Lőrincz.
Szacsvay Zisgmond..
Székely Dáuiel.
Mózes.
Sándor.
Szentkirályi Zsigmond.
Szentpéteri Imre. '
János.
Szilágyi Ferencz.
Miklós.
Szigethi Gyula.
Samu.
Szilasi Ignácz.
Szombathelyi Gusztáv.
Szőcs Sámuel.
József.

tanácsnok.

,!

Gazdaság.
Természettan.

Hittanár.
Fogaim. gya:korrtok.

<r

Nevelő.

Allat Qazdaság.
Asványtan.
Gazdaság.

Ügyvéd.
Főkorm.

fogalmazó.

Kereskedő.

'l,anácsi irnok.
Növénytan.
Gazdaság.

Kereskedő.

Jogtanár.
Gazda.
':11orda-rn. pénztárnok.
Ügyvéd.
Táblabiró.
Gazda.

K. épitész.
Gyógyszerész.
Sebész.
'11a.nár.
K. bányamester.
Apát.
K. tanár.
'l,art. biztos.
Sebesz. '
Orvostudor.
Főkorm. titoknok.
fogalmazó.

Oroszmezö.
Torda.
Kolozsvár.
Ders e.
Zsombor.
Kolozsvár.
Déva.
Kolozsvár.

Föld-isme.
Gazdaság.
4sványtan.
Allat VegyOrvos-sebészi.
~ermészettan.

Zilah.
Abrudbánya.
Kolozsvár.

Asványtan.
Földisme.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Orvos-sebészi.

Abrudbánya.
Kolozsvár.

Gazdaság.
Természettan.

Bőlcsészettanár.

'ranár.
Bányász t. ülnök.
lrnok.
Orvos tudor.
Történettanár.
K. tanár.
Bányászi irnok.
Orvos-tudor.
'l1anár.
Orvos-tudor.

Föld :.Ásvány-tan.
Természettan.
Orvos-sebészi.
Természettan.
Orvos-sebészi.
Ásvány-földtau.
Oi:vos-sebészi.
Természettan.
Orvos-sebészi.

Zalathna.
Kolozsvár.
M. Vásárhely.
Kolozsvár.
Verespatak.
Torda.
Kolozsvár.

'

K. tanár, ez évi titokn.

2
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Ne

v.

Hivatal.

Lak h e 1

y.

Né

Teleki Jó:tJsef grM.

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
_3 05.

János gróf.
Jánosné, (gróf)
'rhe~sz Pál.
'fimár József. : ·
Tompa Simon.
'l1ormási Lajos.
'l1óth János.
,
'l1örök Antal.
István.
' Sándor.
Victor.
'11unyogi József.
'furi Ignácz.

Takács János.
'11amási Antal.
János.
Tausig Jákob.
Tego Alajos.
Teleki Mihály gróf.

Tanár.
Kolozsvár.
Ügyvéd. '
lrnok.
Sáros-m. sebész.
Eperjes.
'rörténészeti tanár.
· Kolozsvár.
'11t:rm észetvizsgál ó.
Erdélyország k. kormányzója, ez évi ein.
Gazda.
Műkedvelő.

;J

Sebész.
'
Gyógyszerész.
··
1
'1 artom. alszámvevő.
Békés-m. főorvos.
Gyógyszerész.
Ugyvéd . .
'J;anácsi eskildt.
Asványász.
Gazda. ·
Jogtanár.1
Gyógyszerész.

Torda. t
Kolozsvár.
Gyula.
Bécs.
Megykerék.
Kolozsvár.
Podremény.
Megykerék.
Kolozsvár.
M. Vásárhely.

TermészetvizsgáI6.

Kolozsvár.

u.
306. Ugron István.
307.
Sándor.
308. Ujfalvi
309. Urmösi Samu.

Gazda.
K. táblai

jegyző.

z.
310.
311.
312.
313.

Zehentmayer Károly.
Zeyk Károly.
Ziegler Zipser· Anqás.

Déézs.
M. Vásárhely.

Természettan.
Gazdaság.
Orvos-sebészi.
'.fermészettan.
Asvány
TermészetGazdaság.
Füvészet.
Orvos-sebészi.
Vegytan.
Gazdaság.
Orvos-sebészi.
Vegytan.
Gazdaság.
Fnvészet.
Asványtan.
Gazdaság.
Természettan.
~ermészettan.

Asvány Gazdaság.

Sóaknai igazgató.
Gazda.
Qrvos tudor.
Asványtan tanár.

N. Szeben. m r
Ajton.
M. Vásárhely.
Besztercze Bánya

Ásványtan.
Gazdaság
Orvos-sebészi.
Ásvauytan.

Gazdasági tiszt.
'l1art. fősz. v. laistromz.
K. tanár.
Kraszna-m. főorvos.
Főkorm tanácsos.
Ezredi főorvos.

Bonyha.
Kolozsvár.

Gazdaság.

Sz. Somlyó.
Kolozsvár.

Filvész és orvost.
Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Orvos-sebészi.

Ügyész.
Természetvizsgáló.
Doboka-m. főbíró.

Kolozsvár.

Gazdaság.

J.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

Jancsó József.
Joó Dénezs.
István.
Józsa Dániel.
Józsika Lajos báró.
Jowitsich Pál.
w~

320. W áradi János.
321. Vas Ádám gróf.
322. Samu -

Doboka• .

Hi v a

1.

L a k h e 1y.

Tudomány-szak.

Bányász tiszt.
Gyógyszerész.
Gazda.
Gyógyszerész.

Jára.
Kolozsvár.
Déézs.
Torda.

Természettan.
Vegy -:- ' '
Gazdaság• .
Vegytan.

Sebész.

Kolozsvár.

Orvos-sebészi.
Gazdaság.
Füvészet.

t a

Tudomány-szak.

T.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

Y.

323. Wajda F~erencz.
324. Wéber Károly.
325. V éér Farkas.
326. .V elits Károly.
327.
J..iajos . .
328. \Velisch Simon.
329. W enner Samu.
330. \Vesselényi Krisztina
bárónő.

331.
332.
333.
334.
335.

Weres József.
Winkler János.
Wizi József.
Wolf Gábor.
János.

Főkorm.

laistromzó.

Műkedvelöi.

Torda-m. aljegyző~
Bányász.
Orvos-tudor.
Gyógyszerész.

Torda.·
Verespatak.
N. Enyed.
Kolozsvár.

~ermészet-tan.

Asvány-föld Orvos-sebészi.
Vegytan.
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· 4. Titoknok Brassai Samu a' mult évi jegyzőkönyv azon pontjait, melyeknek teljesültéről a' jelen gyülésnek tudósitást kelle tenni, felolvassa.
Melyekre a' kellő jelentések megtétetvén, tudósitásul vétettek.

..l.' magyar .orvosok és termeszetvizsgá·
tok Holozs•ártt tartott ötödik na1;·y
M"Yülesenek

J e gy z ö k ~ n y v e.
Széki TELEl{I JÓZSE~ . gróf . úr ó nagyméltósága, erdélyarszági k. főkor
mányzó, cs. k. kamarás, magyar tudós társaság Elnöke, valóságos belsó
titkos stat. tanácsnok, k. bavariai tudóstársaság tiszteletbeli tagja, ns Szabólcs megye főispánja, mint a' magyar-orvosok és természetvizsgálók 5-ik
· nagy gyülésére választott Elnök, és f. kubinyi tekint. l{ubinyi Ferencz táblabíró- n. m. országgyülési követ, magyar és több tudós társulatok tagja,
mint ezen gy ülésre megválasztott alelnök, eMliilésök alatt foJyó évi september 2. 's következő napjaiban, az alább elösorolandó tárgyak vétettek-elő.

Első közülés sept. 2-kán.
1. Fó'kormányzó ő nagyméltósága mint elnök, megnyitja a' gyülést egy díszes és tartalomdus beszéddel, melyben az ily nemü intézetek más hasznain és béfolyásain kivül, kiemelőleg ezen 5-dik gyülésnek azon fontos jelentőségére figyeltet, miszerint a' gyási;os mohácsi veszélytől fogva, ez első alkalom, mely a' két haza, de egy nemzet embereit, barátságos egyesülésbe vonván , a' közérdeknek kölcsönös erőveli felfogására, az iránti szerény tanácskozásra
·
módot nyujt.

'

,

A' mélyen tisztelt elnök ÚJ.' ő nagyméltósága lelkes beszédét sokszoros éljenekkel nyilvá.nitott
köztetszés fogadá.
2. Alelnök f. k. Kubinyi Ferencz úr, a' gy(jJést megelőző intézkedésekről, részletesen
pedig a' Muzeumról értekezik, 's egyszersmind inditYányt tűn al'ról, hogy az Archaeologiára
nézt külön szak tÚ1;ess;:\k ki.
·
Mind a' beszéd mind az inditvány köztetszéssel fogacltatván, meg;Ulittatott; hogy az Arcl1aeol~
gia mint a' 2-ik, úgy mint természettani, csillagászati és földrajzi szak, alosztálya vetessék fel.
3. 'fitoknok Szőcs József elfogadja a' társaság neveben az elnökség inegnyit& ~eszé
dét, és értekezik a' magyar orv. és természetvizsgálók gynléseinek czélja, hivatása felól, beJészövén beszédében Kolzsvár városának az időhez alkalmazott rövid leirását.
E~t hasonlólag köztetszés nyilvánitása kL'Séré. ·

5.

Ugyan Brassai Samu titoknok felolvasá a' jelen gyillés programmját•

Ennek nagyobb része helyben hagyatván, a' következő keves módositások tétettek:
Az 5-dik czikkben az, hogy az orvos-sebészi szakülések kizártával a' többiekben , a'
magukat rendes tagoknak béirt nők is vehetnek részt.
h., A' 7-dik czikkben az, hogy az orvosi szakosztálynak gyillés helyéül a' redout ~erem
határoztatott.
e~, A' 9~ben az , hogy a' szakülések kezdete r. 8 órára tétetett.
d., A' 10-ben az~ hogy septemb. 4-én reggeli 8 órától 10 óráig szakiilések rendeltettek.
A' 11-ben az, hogy a' 'l'ordára való induiás és az ebéd ideje fél fél óráva:l korábbra.
tétettek.
f, A' 12-ben az , hogy ~, béfejező szakiilések a' közgyü!ések előtt tartatni határoztattak.

a.,

e.,

Szőcs József és Brassai Samu titoknokok felolvasák a' következő leveleket:
A' Szász -Altenhurgi természetvizsgáló társaság levelét, a' Temesvártt tartott 4-dik
gyüléshez, melyben sajnálatát jelenti, hogy ezúttal is képviselőket küldeni meg van akadályozva. Ezen levél megkésése miatt ma1·adott a' jelen gyülés teendői közzé.
b., A' Frauendorfi kertésztársulat hason czélu és intézetü levelét.
e., A' Jász-városi orvosok és természetvizsgálók társulatának a' jelen gyüléshez intézett
levelét, melyben sajnálva jelenti, hogy 10-dik éYi újani constituálása 's gyűjteményeinek elrendezése 's kirakása által megsokasodott foglalkozásai nem engedik gynlésüukben részt venni, de a' jövő gyülésre megjelenését igéri.
.
d., A' k. m. természet-tudományi társulatít, melyben Kubinyi .A go s t o n úr vezérlete
.alatt Bene Ji...,erencz , Dr. Ekstein Fridrik, '11örök János , Petényi Salamon, Mihálka Antal,
Manno Alajos , Zipser András és Kovács Sebestyén Endre urak személyében, az 5-ik nagy
gyülésre :tnegjelenendő küldöttséget nevez ki, mely egyszersmind a' temesvári gyiilésen kitüz?tt
Kubinyi ..A.goston-féle 11álya kérdés kosz.orns hős~nek Petényi Salamonnak a' pálya-díjt átadja.
e., rrábor- alnagy és Erd. főhadi kormányzó Wernhár.dt Pál úr levelét, melyben hivatalos
·
elfoglaltatása mialt e' gyülésrőli elma.radtát sajnosan jelenti.
f, Gróf Széchenyi Istvánnak mint mindig ritka szép tollal irt levelét, melylyel gyülésün.
ket a' ns gróf meg nem jelenl1etésiért némileg vigasztalja.
g., Kolozs megye levelét, melyben a' magyar orv. és t. gy ülése munkálkod~ait kül-_kényelmekkel s~gitő bizottmány tagjaiul Kabós Dániel, Zeyk Károly, Kemény Zs1~ond b.aró,
Sala Elek, Ujvári Károly, 'l1 unyogi József, Sebestyén Gergely, Nagy Elek, Bll'ó Miklós
urakat nevezi ki.
.
111., Ns Kolozsvár városa tanácsa és választott esküdt polgár-közönsége levelét, melyben
a.' m. orv. és t. 5-ik gyülésének elfogadására tett készületeket sorolja elő.
.
i., A' Görlitzi tennészetvizsgáló társaság levelét, melyben képviselőjéül Dr. Z i p s e r
urat nevezi ki.
k., A' magyart. t. levelét, melyben Kubinyi Ágoston urat mint fszteletiwta~~' megbízza a' m. nemz. Acad. nevébén, a' m. orv. és t. kolozsvári gyülekezetének üdvozlesere.

6.

a.,

Mindezek tudomásul és illetőleg szives köszönettel vétettek.
7. Bémutattatárrak a' követJlezendlí levelek :
a., Burg .Károly 6rvos-tudor és v. pliysicus ú1· levele a, védhimlőnek a' whénre áttétele 's ·
.a.~ inneu leendő ólt"ás hasznairól.
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b., Gebauer Károly Brassó városi és uradalmi erdösz levele a' zajzoni fürdőkről 4 darab
záratékkal.
Berényi Emanuel déézsaknai kamarai ispán levele, . melyben béküldött sópéldányokat
nevez meg.
·
d., Dr. Schöfft Károly levele, melyben a' magnetismusrol érte~ezik.
Máthé János levele , mely ~alotaszeg leírását foglalja magában.

e.,

e.,

Mindezek az illető szakosztályokhoz utaltattak.
8. Bémutattatának továbbá Epe1jes városának és a' pécsi nemzeti casinoi egyesilletnek levelei, melyekben a'· m. orv. és t. gyülése 184-5-re a' nevezett városokba hivatik meg.
Tárgyaltatásuk az utolsó közülésre határoztaték.
.
9. Brassai Samu titok~ok felolvasá a' m. orv. t. vizsgálók gyüléseinek év'enkénti tartáSát és alapszabályait helybehagyó és roegerősitő k. királyi rendeletet, .nem különben magukat
a' helyben hagyott alapszabályokat is.
Felséges Urunk ezen újabb kegyelme 's tudományos fejlésilnk iránt mutatott kedvezése éMnk
hálával fogadtattak.
10. 11. f. k. Kubinyi .Ágoston úr az állattannak Külföldön és Magyarhonbani 4llapotáról értekezik.
Mely jeles munka köz tetszéssel fogadtatván, a' társaság évkönyveibe felvétetni határoztafik.
11. Petényi Salamon úr az állatok kínzásáról tavaly feladott Kubinyi Ágoston-féle
pálya-kérdésre írott és a' m. természettudományi társulat áhal koszoruzott feleletét rövid kiYonatban megismerteti.
A' nemcsak nagy tudománynyal és tapasztalással , hanem gyöngéd -érzelemm_el és kenettel irt
munka mutatványai nagy részvéttel fogadtattak.
12. Erre Elnök eö nagyméltósága a' m. t. társulat bizotmányától átvett ju~~Ima~ a'_ koszoruzott iró Petényi Salamon úrnak a' gyűlés színe előtt innepélyesen átadá, ki1s, koszonete
nyilvánitásával fogadván, egyszersmind engedelmet kére, hogy azt újolag hasonló czelr~ a' ~a
za oltárára letegye, még pedig oly módon, hogy fele, n. m. 12 arany a' következő palyaker·
.
dés megfeleltetésére:
· _ ,,Adassék elő a' termész.eti tud~mányok nagy jelentósé15e a' magyar két te~tv~r
lliaza auyagi és szellemi bóldogsága kifejlődésére; mutattassanak egyszersmind módok es ~
tak, melyekkel lehetne hazánkban nem csupán az iskolákban, hanem a' nép közt is a~ bold~g1tó természeti tudományokat legczélszeriibbeu, legsikeresbben és leghasznosabban ter1esztem."
A' másik fele pedig, megint 12 arany egy állitandó társulat alapítására fordittassék,
melynek feladata az állatkinzási erkölcstelenség irtása leendene.
Petényi úrnak hazafiui adománya az emberiség nevéhen hálával fogadtatván határoztatott:
Hogy a' jutalom kérdés feleletre a' szokott módon és feltételek .alatt kihirdettessék.
b., Hogy a' magyar természettudományi társulat megkéressék a' másfél év elteltével bévát·andó pálya feleleteknek, a' két év mulva következő u. m. 7-ik évi nagygyülésigi megbirálására..
· e.; Ugyanazon természet. tud. társulat kéressék meg egy állat kinzás elleni társulat tervének kidolgozásá.ra.

· a.,

13. Petényi ur lelkes példája más hazafiakat is hasonló lelkesiilésre · buzditván, prof.
Méhes Sámuel a' pályakárdésre 12 aranyat, n. m. Kovács Miklós Erd. püspök az álJatkinzás

1á
elleni társulat alapi~ására 25. aranyat, gr. Kemény Sámuel a' társulatra 12 aranyot, gr. Kun
Gergely a' társulatra 50 váltó forintot ajanlanak meg.
.
Mind ezekre szíves köszönet nyilvánittatik.
.
14. ~l~astat?tt ~, Be,sz,terczebányai. ,3.:...ik nagy gyülés 4:6. szám. határozata nyomán hazank gyógyvizei meg1smertetesere alakult bizottmány levele, a' bizottmány elnöke t. a. Bene Feren,c~. és titoknoka Pauer Sándor Leopold aláirásukKal, meryben a' bizottmány e' gyűlést felszolitJa, hogy a' m. belytartó tanácsot, a' m. királyi kamarát, nem különben a' f. m. Erdélyi
korm~?Y ~zéket is keresné meg, hogy e' válalat meginditására szükséges költséget kegyesen
megaJanlvan, egyszersmind a' körükbe találtató ásvány vizek vizsgálatát kieszközölni méltóztas- .
sanak. Nem különben felszólittatni javalja e' bizottmány az illető birtokos urakat is hasonló czélra.

.

-

.

At adatik az ásvány-vegytani szakosztálynak. .
'
.
.
. 15. Elnök úr Ö nagyméltósága a' szakűlésekről 's ezekhez tartozó névjegyzése~ól
Jelentes~ t_é~én, a' következő gyűlési tagokat meg bizza, hogy ki ki egy szakosztályhoz tartozó szemelyeket a' számukra kimutatott termekbe hívja öszve és constituálásukat i;endezze el.
Kineveztetnek.
a., Az orvos-sebészi szakosztályra B e n e F ere n c z.
IJ., A' természettani földrajzi és csillagászatira gróf Kem.ény József.
Az ásványtani-földtani vegy és gyógyszertanira Debreczeni Márton.
d., Az élet, állat- és növénytanira K u b i ny i A g o s t o n.
A' barmaszati és gazdaságira gr. Degen fel d 0 t t o urak.
.
. 16. Yégre kitétetik egy aláirási ív a' gyülés asztalára, melyre a' Tordára 's köinyék,ll'e kirán?ulm kivánkozók előfogat iránti kivánságaikat kijelenthessék, mi megesvén, a' gyfiles eloszlck.

e.,
e.,
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Erdélyország fökorm.ányzója, ez e,VI. elnök ö nagyméltósága megnyitó beszéde.

Gyülekezet!
.

!~

Hogy a' társulatokban egy bizonyos határozott czélra központ9~itott, egye~ületben m?ködő enő nagyobb eredményeket ád, mintha ugyan az ~agára 's :gY!°ast. n~m seg1tve munka;Iko~, nem csak a' dolog term.észetéböl folyó, hanem a , tapas7;t~la~ ;iltal is. igazo.It el;. Aze.rt
·a, különböző czélokra alakult társaságok, egyesületek a polgan vilagb.a~ u~y ~mt ~ ~dom~
nyiban az emberiség gyermekkorától óta mindig lét~ztek , é~ az em~~ns~g Jólle_te, ai. m1velts~g
előhaladása az embeii esméretek gyarapodása , a tudomanyok viragzasa ~okat, igen sokat
köszönhet a'zoknak. De az eddigi tudományos efféle társulatok - me.rt mos~ itten :iz~król !ehet
szó - egész belső SJ:erkezeteknél fogva egy bizonyos helyhez valanak kotye , es i~y a . tudoU:ányoknak inkább eszméleti oldalai körül milködhetének. Kelyhe~ nem szor.1tott, egesz t:i1tományokra, sőt országokra, birodalmokm J0~!jed(~, a' tu~om~nyok, bő kincsei~ ezeknek mmden
részeiben a' hely színé~ tapas:htala!ijag men_to, _m1~de_n ,.res~e1~·e el?rasztó, a nemz~tnek ne~
csak szívébe csepegteto, h,ap~m mmden ereibe ~ a~v1vo , es 1gy a szo~atudósok po.1.lepte. ~~
talaikról a' társalgási életbe gyak'°rlatilag átülteto tarsulatok szep eszmeJe csak az UJabb .1~~k
ben mindnyájtlnk é1i~re keletkezett. A' szomszéd Némethon szülte gyermek.? c~ak hamar atJo,ve
hazánkba és itt az Arpádoknak, Hunyadiaknak, Zri~y.ieknek,. a' fegyverzorgese~ szünte ~tan,
a' szelíd 'muzsák társaságában is gyönyörködő maradeki közt apol? keze~:e?. fogekony .gyamolokra találván meghonosodott és kevés évi vándorlás után, már mmt serdulo , sok remeu~e~kel
kecsegtető ifiŰ áll. előttünk, még pedig most legelőször a' legj~bb fejedelem he~ybenhagy~saval
díszesitve. Fogadd őszinte üdvezletü~ket, e' szé~ ki~ h~nl~an, e..magyar any~varo~ba?, . a. ~a.~y
Mátyás szülötte helyén, a' magyar Irodalom háJdOm kozeppontJan, annak a nemzetisegeit es
a' tudományokért egyaránt buzgó lakosai közt!

alább hallomásból e' kis hazának természettani nevezetességeit a' fellegekkel vívni látszó renO"eteg havasának legmagasabb csúcsaitól egész a' sz<imtalan cse1mP.l~·eit, patakait, folyóit felfogó kies völgyéig le dúsan elszorva; ki nem ismeri azon bámulásig sok nemü és változatos
természeti kincseket, melyeket termékeny fc:ildje gyomrában rejt; ki uem tudja, hogy alig van
uígas földüuknek egy vidéke, mely oly csekély terület~n a' termények oly különbözőségével
dicsekedhetnék, valóban úgy látszik , mintha a' természet ezt jelelte volna ki egyik főmühelyé
ül; - ki nem tudja, hogy miuden jóra, szépre fogékony, de egyszeril, és szerény lakosai közt
hány természetvizsgálókat számlál, kik csak az alkalmat lesték, hogy magános vizsgálataik
eredményét, tapasztalataikat rokon keblü társokkal közölhessek; kicserélhessék.
Ha azonban mind ezt bővebben és. részletesen előadni szükségtelennek is tartom , úgy
még is nem állha;tom meg, hogy ~zea mostani öiiklik nagy gyülés magasabb jelentőségéről egy
pár szót ne tegyek .

.A' rokon érzelmek és Tii~k, · a~ kölcsönös s~eretet és hó ragaszkodás a' hajdon
szorosabb kapcsolat és köz<is eldödök, a' nemzetiség és alkotvány, a' közös fejeJelem és viszontagságok által egymással a' legszorosabb viszonyban álló két hazának, de egy nemzetnek
fiait a' tudományok szeretetében egyesülve látom e' tisztes körben. A' gyászos mohácsi veszélytől fogv_a ez az első alkalom, mely a' két haza lakosait barátságos egyesületbe vonv~n ,
a' közérdeknek kölcsönös erőveli felfogására, az iránti szerény tanácskozásra módot nyujt. Udvezlünk tehát titeket a' testvérhon természetvizsgálóin&k és orvosainak most ide sereglett képviselői, kik bennünket ez idei gyüléstek ide tételével szerencséltettetek. Sokan kezet nyujtunk
néktek a' nagy természet miiveinek vizsgálásában, ritk~ágainak megesme1ietésében, rokon szi~et a' tudományokban eg,yesiilt két haza szeretetében, rokon keblet irántatoki barátságunkban.
En pedig különösen , a' két hazának egyarán.t hű, egyaránt elkényeztetett fia, üdvezellek mind
titeket 2 mind pedig benneteket Erdélynek itt megjele~t fiait. Legyetek meggyőződve, hogy a'
hanyatláshoz már közelgető éltem legszebb napjai közé számítom a' máit, melyen a' két haza
egy czélra öszvegyült polgárainak e' díszes körében örömtelve az elnöki széket elfogadhatom ,
és íiléseit ezennel megnyithatom.

Nem czélom bővebben fejtegetni mindazon hasznokat, melye~et ezen !nt~zet,. mind. a'
természeti tudományokra mind hazánkra nézve ígér. A' ki meggondolja, mennyit eleszh .az mu~d
azon helyeken hol vándorlásaiban megállapodik, a' tudományok, külünö~en a' .nag.y, reszlete1-:
ben kimerithet~tlen természetet vizsgáM tudományok becsülését, szeretetet; a' k1 tekmtetbe ves.z1
a' természeti tudományoknak, épen azoknak, melyeknek anyagi jüllétünkre l~gn~gyob~ befo.ly?-sok vau melyek főként ennek előmozditása körül foglalatoskodnak, az altah gya1~podasat,
hogy hdnaink legjelesebb természetvizsgálói, a' természet különböző , ajá~1d~kaival pazerolva ellátott kis hazánk majd egy, majd más részében ez_e~ke~ a' hel,r sz111~n 1sme1:kedhet~ek me~,
és egyesült erővel egymást kölcsönösen segítve gyüJtott ismereteiket koz~o1~tosit.v~ te~Jeszthetik
a' tudós világ elejébe tartha~ják fenn a' késő maradék használatára; a' k~ felfogm kepes azon
következményeket, m~lyeket a' két hazának minden részeiben elszor~ termes~ettudóso~~ak egymással közelebbi megismerkedése, időről időrei tudományos társal~a~a·' · szorosab~ er~nt~~zese
~zülhet, a' ki mind ezt összeveszi , lehetetlen, hogy meg ne gyozodJek ezen vando1 ta1sulat
üdves hatásáról, eredmény-dus müködéséről.
·
Az idő rövidsége miatt nem lehet, de nem is czélo~. b~vebbe~ elősoro~~? min.~azon „ha~z,:11okat melyek a' természettudományokra háromlandók külonosen e mostam oszveJOVetelunkbol
annak' szerencsésen választott helyénél fogva. Mert ki nem ismeri, ha tapasztalásból nem' leg-
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Kicsiny 'e' ha:t:a kiterjedése ; Eüropa és a' roppant világ · nagyságához képest, de nagy;,
nagy ·férfiak dicső tetteiről, gazdag természettudományi tárgyairól.

Al-elnök Kubiny'i Ferencz

beszéde.

Nagyméltóságn Elnök
Igen tisztelt Gyülekezet!
·Az emberi életben gyakran oly pillanatok fördúlnak elő, melyekben a' szív örömtöl elragadtatva érez ugyan, de az ész nem képes a' gondolatokat rendbeszedni, a' nyelv pedig tehetetlen az öröm érzést kifejezni.
.
Kedves képzetek és kivánatok villannak fel elménkben, képzetek, melyek teljes meguyugtat~st csupán akkor szülnek, ha tetté válnak. ·
Serdülő ifjuságom óta, egyik legforróbb kívánságom volt e' magyar hazát, melynek fővá:
rosában jelenleg összesereglénk, látni és annak nagylelkil hazafiaival közelebbről megesmerkedm.

Alkalmam nyilt a' múlt évi temesvári hasonló összejövetel alkalmával e' részben óhaj-:
tásomat kijelenteni, és az mit akkor forró kivánatként nyilvánitani szerencsém vala, hogy mt
udvös , mi dicső, mi hasznos eredményű volna a' két testvér hazának tudományos tekintetben
~s s~orosabb érintésbe és összeköttetésbe jönni, ime valósult. A ' temesvári nagy gyűlés ~1kalmaval., az akkoron jelen vólt erdélyi atyánkfiai szivesen meghivának a' mai napra, teljes
örömmel fogadtatott a' szives meghivás, és hogy azon érzés, mely meglepő örömmel hatott keresztül mindenkinek keblén, nem első elragadtatásának fellobbanása vala, hanem valódi, és a,
kitiízött czélra vezető nemes törekvés, melynek d1is eredménye kétségkivülí, e' nagy számu
gyülekezet eléggé tanusitja. Mús részről, hogy a' szhies meghivás tiszta atyafi érzetllől és a•
tudomány ok iranti ösztönből származott, mindenki az eddigiekből is bő mé1iékben .tapasztalhatta.
Mi csekély személyemet illeti, azon határtalan bizodalommal, melyet a' mult gyűlés alelnökké lett elvitlasztatásom itltal nyikúnitott, legalcibb némely részben megfelelni kivánvún, ha,
nem is mint tettlegesen működi), mert a' várakoz;:Ümak, alel11üki kötelességemnek, mostani magyar országgyülés eni köYeti állásom miatt bár hogy iparkodtam is megfelelnem lehetlen, legalább
úgy , mint a' nagy tekintetü gyülekezettől bocsánatot és kíméletet esdeklő , és mint a' mult éYi
nagy gyülés határzatainak mikénti foganatositásáról a' jelen gyűlést megelőző intézkeclésekrúl
számot adandó , Jelentem meg.
Egyik magyarhaza Wrvényl10zás i kiizdhelyét elltagyva, midőn e' liaza földjére léptem ,
inkább érzettem, mint valaha, hogy hazám 11em csak Magyarország, de Erdély is.
A ' ,·as kapulioz a' magyar 'l111 ermopyhlld10z érve, oly 11azafi iin1mérzés fogta el kebleme t„
melyet érezni lehet,, de kifejezni lehetetlen, és legottan földre boru 1 ék, ált:ván teremtőmet, hogy
Hunyadink hnzúját, bajnoki sok tettei11 rk s zíntrrét , 's iiriik nyugalma helyét- Kolozsvárban
pedig ~zo~ ii:s n:iagyar vá.~:~st . rnelyh1 n rengettek eg ,•J. or MálJásnak a' nagy1:ak, 's Bocskayuak , a bees1 lJcke szerzoJenek llülcsői k , látnom engedte.

Ulpia 'l,rajana ma.~·advcinyairól hires ~lá~~zeg. ;vidéke, a' i:ómai bajdank~r. nagyság~_t hirdeti. Vajda-Hunyad a' ket magyarl,1aza le~dicso~b fianak e.gyko.r1 !a~h e~y~, a tiszta, k~blu ~a
_zafit megnyugtatja, hogy volt a' ket . testver hazanak e~y ~a7 . ki vit.e,zsege!·e, ha7:~fis~~ar.a n_ezve sem Scipioknak, sem Deciusoknak nem · enged.ett; . a t~vutakon Jaró, .~s hazaJa ~ra?~t ko!eIességeiről megfelejtkező hazafit inti, hogy jobbulJOn es kesz legyen haza:1a bóldogsaga~rt m1~
'den úldozatra még inkább megnyugtatja a' hazafit, hogy nem csak voltak, de vannak is szamos dicső ha~afiai e' hazának, kik lelkes előmozditói a' haza jóllétének. A' vallási egyenlőség
'elfelejteti a' középkor vak buzgóságát a' keresztyén vérrel. irott szomoru, a~ a~kori korna~ gya~
· lázatára szolgáló történeteit.- A' nagyági és vöröspataki gazdag aranybanyak, Peru es Mexicora , Detonáta góla, Staffa szigetére emlékeztetnek.
Mind ezek mult és jelen közti küz.delmet szülnek, halmozva tüntetik elő a' mult történeteit
és azokba a' gondolkozó elmét varázsolják, miglen a' kies vidék, a' szép ligetek és
cse1:melyek a' szív.es fogadás a' természet ritkaságai nyugodt állapotba vissi;a nem hely~er.te
ték a' vándort, és elfelejteték Anacharzissal Palmyra omladékait, és ma nem figyelmezteték,
hogy nem a' mult , de a' jelen időnek kell élni , mi mostani összejövetelünk feladata.
Ez évi munkálkodásainknak még csak küszöbén, mál' is utól értük azt, mi fol1'ó kívánságunk vala. A' két magyarhaza orvosait és természetvizsgálóit, egy m~gas. ~l~ású hazafinak, kit nagyméltóságodban tisztelni szerencsénk van, elnöklete alatt egyesülve latjuk.
Egyesült erő, és egy· czélrai törekvés, a' két haza nagyi~inak lelkes rés~véte: azok~,
nak részvéte, kik magas állásuknál fogva is képesek, az effele közh,?szn1.1 vall~latokat .e~o
segiteni, de a' kiktől a' haza méltán többet igényel , mint ~ás egyesektol, kik, mm?en , k1turésök és iparkodásuk mellett is ritkán, vagy igen nagy es. hosszas ,küz~elmek .~tan erhet-:
nek a' kitűzött czélhoz szülhetnek leginkább hasznos eredmenyeket. Es ep ez hianyzott, rm
miudjárt kezdetben ált Íáttuk, mennyire szükséges mentől nagyobb részvét, mennyire ki~ránatos,
hogy a' két hazabeli magasb állásu hazánkfiai is, e' tudomáuyos vállalatban tettleges reszt vegyenek; azonban hasztalan volt ~ddig.i törekvésün~, n~~J1!1éltósilg?d első, ~i a', magas .pólcz~n
állók közül kegyes vólt ez elnöki szeket elfogla~m, ~1ert is. fogadja nagymeltós~g?d. szIYes., ~s
· hálás üdYözletünket, és köszii11etüuket. :M;ost mar erosen hisszük, bog~ nagymelt~sagod _p eld~
jától Ielkesit,'e más ~ag.as állásu férfia~ se~ le~zne~ icle?e~ek a' ter~~szet .~domanyok ?1~eg?1. tésére intézett törekvesemket tettleg elomozditani, hogy e vallalatnak JOvendoJe van, annyn al mkább mert ő Felsége dicsőségesen országló királyuuk 's urunk, évenkénti összejövetelünket helyesekn~k taláh·án, ezáltal vállalatunkat, legmagasabb p~írtfogása ~Iá kegyelmesen venni méltóztatott.

„

Pártolva e' szerint vállalatunk Felséges urunk által is hátra van a' törvényhoz~s. p?rtfogása, és bizton reményljiik , hogy tudományos. te~iutetbe~i töre.kvés.u?.k . a' ha.za. ~~yJa:r. ~Ital
.méltá1;1yoltatván.' ~, két testvé1: magyarh~zl_t orvo.s~1 es ter~e~zet~zsg~!o1 e~enke~~1 oss~~JOV~- •
tele és a' pestt allaudó termeszetv1zsgaló1 egyesületnek t01-venykonyvunkbe1 becz1kkel) eztetese el nem mara.dand.
Itteni összejövetelünk főczélja utól vólna é1-ve. Szép és ,dics? ':aiam~ jó?a~, é,s h~s.~nos-·
nak alapját megvetnil de szinte ol:r dicső azt szorgah~m~os~n apol~1, ore~bitem ~~ a keso maradéknak is által adm, ellenb~n szegyen azt elhanyagolm, es e.lenyesztetn.1 engedm. h?KY ~z n~m
fog történni kezeskedik ezen vállalat iránti részvét. A' termeszettudomanyok folyvastl apolast
igé11yelnek ,' ez csupán szakada.tlan vizsgálódás és kisérletek által u~ól é~:h~tő_. E ' ~e~intetből aJakult Pesten egy állandó természettudományi tár~ulat, ~ely folyva~t 1!mkod1~. K1;am,1~?s volna ha Erdélynek mentől több honfiai ezen tudomanyos tarsulatba lepnenek; 1gy e. tekmt_etben
fol;vásti összeköttetésb~n lehetne a' két ~es~vér haz~7 eszm~k k~c~ei:élése., 11j ,fe.lfedez:~ek .~~zlete
által a' társulat öregbittetnék. Ezt velnem teendonek , 1gy orok1ttetnek a Jelen osszeJo' etel >

'

*

f

20
.melynek működése nehány napra levén szoritva, csupán ideiglenes, holott egy állandó egyesület
a, szakadatlan működést biztositja.

A' hannadik főczél, a, nem rég alakult erdélyi muzeumnak öregbitése: hogy e' tekintetben
mi történt, a' fel állitott gyfljtemények tanusitják.
·
Lelkes hazafiak tevék-le annak alapját. E' . haza ·hongyülése sajátjává tette a' vállalatot, mi beváltaui akarván fogadásunkat, melyet a' mult évi temesvári nagy gyülés alkalmával
tevénk, kötelességíinknek ösmértük azt szaporitani, és ha ajánlatunk csekély. is , de legtisztább
,
szándékból származott törekvésnek eredménye.
Meg fog engedni az igen tisztelt gyülekezet, hogy jelenleg mi,dőn az erdélyi muzeumról
van szó, a' magyarországi muzeumra is figyelmünket kiteij eszszilk. En a' mai összejövetel ál- ·
tal, tudományos tekintetben annyira összekötve látom Magyarországot Erdélylyel , hogy azt
egymástól elválasztani nem t11dom, a' kettőt ,egynek tartom, következőleg mind kettőnek tudományos vállalatait egyenlően ápolni óhajtom. Es ép ezért néhány percznyire, a' nagy tekintem
gyülekezet figyelméért könyörgök, a' nemzeti muzeumok iránti némely nézeteimet rövid vázlatban előadandó.
Nem czélom a' muzeurnok apologiáját elősorolni, én csupán azoknak biztositása iránti
nézeteimet és anyagi tekintetbeni hasznát kívánom kiemelni.
A' rnuzeumok, a' multnak és jelennek raktárai, tükrözik a' nemzet szellemi és anyagi
haladásának fokozatait.
Vizsgáljuk a' multat: a' két hazának számos történet irót voltak, vannak jelenleg is, de
kérdem egész őszinteséggel , nem hiányzott-e historiánk? az arra szolgáló adatok elszórvák
· részszerint a' földön , részszerint egyes honfiak levéltáraiban.

·
A' történeteket ábrázoló emlékek , fájdalom csekély számmal találtatnak , a' meglevők
leginkább elpusztult romokból állanak, és kérdem fordittatik-e azokra figyelem? Gyakran a' romoknak sem kegyelmezün~ meg, egy pár tégla, vagy faragott kő kedvéért, fájdalom a' vandal kezek typusa sok helyeken látható. Tekintsünk a' jelenre, jelenkorunk történetei szorgalmatosabban mint valaha összegyiijtetnek ; tij könyvek és egyéb sajtó alól kikerült iratok , a'
muzeumba tétetnek, ezen túli történeteink gyüjtése, meglehetősen biztositva van , de a' historia
a' tudományoknak csupán egy ága, valljon hogy és mennyire vannak biztosítva a' természettudományok , kérdem fordittatik-e gond . ezen tudományok ápolására. Valljuk mee;· igazán, ezen
tudományok hanyagoltatnak-el legiukább oskoláinkban, vagy épen nem, vagy felületes m t.mittatnak ~ l~ol~tt ezek „szolg~ln_ak a' műipar alapjául, mely a' keres kedés emeltyűje, mind kettő a'
. nemzeti JÓlle!nek el.omozdttc.íJa . . A, serdülő ifjúságban a' termész;ettudum<inyok iránt több haj'amat kell ge1:Jeszte111 , hogy meltányolhassa azon h'asznot, melyet ezen tudományok a' müiparra,
kereskedésre, a' polgári életre és haza júllétére nagy mértékben árasztanak. l\eal oskolákat
és műegyetemeket kell állitani, hol ifjaink az ipar-űzést, életük pályájának választhassák. Ekképen érhetjük utól, hogy az ipar és kereskedés magából a' nemzetbő.l kifejlődvén, az általános
és nemzeti legyen; ezen feladatunk csak úgy sikeriilend, ha leginkább honi terményeink re terjesz~jiik-ki figyelmünket, ha azoknak és az az;okbOl készitett kelméknek, minden külföldi termények és kelmék előtt elsőbbséget adunk.
A' természettudományi és műipari eg_resületek, a' magyar orV.Jsok é, természet vizsgálók évenkénti összejövetele, a' re il oskolákuak, műegyetemeknek és nemzeti muzeumoknak
előzményei azoknak létesítését legsikeresebben előmozditandják. Véleményem szerint, ez legyen
.egyik fötörekvésiink: a' két haza term ényeit, azoknak természettudományi kincseit szorgalmatosan kutassuk , mert hiszen pimlva kell megvallanunk, hogy a' bányászatot kivéve nagy kitei:jedésben termész;ett?dományi kutatások nem igen tétettek, és ha tétettek is, csupán egyesek
által: részletes vizsgalatok, kiknél a11) agi tehets ég hiányzott.

21.
Így fogjuk a~ törvényhozás fi.gyel?lét is ;"1agun~ra vo~11.1i,, így u~ól ~rendjo.k azt,. mit.legi,nkább a, nemzet közereje, bőkezüsege es törvenyhozasa czeJiranyos torveny~k altal ?1ztos1that.
.Igy várhatunk nem csak műegyetem~ket és mu~eum.o~at ~ al~p1tó, de azon targyakat u~, melyek
nél~ül az ilyetén intézetek fel nem allhatnak, b1ztos1to torvenyeket.
.
Hasonló intézetek jövendője törvény által biztositand?·. l\lin?enek. eWtt, az ~zo~ban .t~
láltató tárgyak pontos összeirása sznkséges, tiszta~ezü safarkodas, m111de!1 lehet.?. v1s~zaele
seknek megelőzése; szükséges, hogy az illető felügyelók.nek ne l~gyen s.~abad P.~wa~ gyuJt~m~nyeket
tartani . azokkal keresetet űzni, ellenben gyűjtessenek egy cztk.kel~bul me11t?l . tobb . peldan7ok,
hogy ~: honi .terményeket, és. természettani rit~aságokat ~ül~öld1e~ert ~lcsere~~1 lehess.en; "a .mu=
zeum luvatala1 ne legyenek sme cura-k, ne kottessenek ossze mas luva~al?kkal, az !Ueto, t1~zt
viselők oly fizetéssel láttassanak-el
hogy mindennapi élelmök fenn tartasa!l aggódm , a . latogatók ajándékira szorulni ne kéntel;nitess~ne~ '· ~gyedűl a;' kitűzött szakn~k élje!1ek?. folyvast a~ .
intézet érdekiben munkálódjanak. Az elfele mtezetek nyitva l~gyenek mmden~1 .~lott; .ne csak
a~ szemnek gyönyörüségűl, hanem leginkább tudomány~s tekrntetben. ~hl~oz er~?kne~ elvezet~{
szolgáljanak; a' felügyelők távol legyenek a,. látogatók ludeg elfog~d~at1~l, nya~a~sag,, szol~a-: ·
·latrai készség Jegyen fő jellemük; egyedül igy tartathatik fel az effele mtezetek irant a honfiak
bizalma, igy remélhető sokaknak bőkezűsége.
.
· A' muzeumoknak jövendő öregbitése, szinte törvény .által bizt?sitandó; már Er?ély egy
jeles fia Benkő Józse~ megje~yzette. hazájáról. i~·tt n.a/?y .becsii könyv~ben,, hogy ~uro1mnak eg~
része sem dicsekedhetik annyi termeszettant vilagostto km~sekkel, mmt e test;ei ha~a '· ~e ~n
na~ kincsei a, mint napfényre jőnek, többnyire kivi~etnek hazá~1kbúl, . annak ntk~ag~1~ m~abb
fogjuk kiilországi muzeumokban feltalálni, mint hazankban. Mas orszagokhan a~ 1lleto. tulaJ~~
nosok a' felálló törvények, vagy felsiíbb rendeletek kiivetkeztébe11 küteles e~ a; napfenyre J~t~
termé1{yekbiil, a' gyárosok gyártmányaikból_ a' 1!1uz~um~kb~, . egyeteme~be peld?.nyokat ~J~ad.~1,:
miért ne lehetne ez a' két testvér haza gyüJtemenyeire is k1tei]esztve. A mostam. magy~10tszag1
.törvén vhozás, a' bányatörvényköuyvben , törveny javaslatot készített, mely mar .orszago~ ~ia
tározattá. Jiín miszerint az illető bánya-polgársági testületek, a, nemr.eti muzeum 1gaz~~tusaga
a' hiányzó á~ványok jegyzékét kÖ7.ölvén, ~zoknak kütele~ségök. leend, 1!em csa.~ ~, ktv.ant?~·~
nézve lehetőségig eleget tenni, de eg_ysr.ersmmd gondoskodmarr?l 1s, hogy m.~nde? elo~ordu~ó asva Y
képleteknek és illő áron , a, drágább ércznemeknek is más idegenek elott birtokaba JUSson.
A' két haza telve van honi, · romai, és más régiségekkel, mely~~ k.öziíl szám?sak a'
magvarok bejövetele előtti időkre mutatnak, más országokban archaeologta1 ~arsulatok let~zn~k,
nálu;1k ezek hiányzanak; más mivelt országokban vagy egyesek ~ondolkoda~a, vagy a. to~k
' 'énvhozás bizt.ositotta azokat;" magyarho11ba11 a' földben talaltatú kmcsekre .n~z~e n~m lete.zi
törv"éuv· va1111ak felsőbb rendeletek, melyek egy általában nem ked;ezők bom u~te~e.tem~re_ i°-~;-;
ve. Á~ dolog természetéből folyó igar.ság, hogy a, felfedezett kmcs, vagy reg1se~ a ta a ~
leO'ven ugyan de ha annak belső értékére nézve kielégittetik,. miért ue lehetne .azt a; statusnah
Ei.1
'
•
"l megmeutse, k.tva·1 t h a az o„ t"orten
· ete·ti erdekh·
, ' mert. a,
megtartani
hogy
azt az enyeszetto
az állana ~it egykor a' franczia forradalom felállitott, hogy az mi a' földben v~n ~ status~k ~
minthoO'v ezt a' Francziaországban lévő erdőkre e' képen ki is te1jesztette: ~ fanak gyo ~re
-a' földb~u levén, a' statusé, és igy annakj dereka és ágai is mi!1t „super~edifi.,~tum ' es ig~
lettek az er.lök Francziaországban a' statuséi. rreljes kárpótlás nelkul tulaJdonat?f rn~g~o~ztanl
senkit s~m lehet, a' status csak annyira te1jessze ki ·gondoskodá;sát, hogy a: :er~i~l~ regis~g bel
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.
<\.ddig is mig a' már országosan megalapitott nemzeti muzeumok iránt a' honi törve~~
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hogy a' .honi régiségeket megbecsülvé, az illet6k a' tal~ltakaf engedjék által a.' nemzett muze-
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umok számára, biztosittatvan őket az azokért nyerendő kárpótlás felől. Nagy segitségilnkre lehetne e' tekintetben az igen tisztelt egyházi rend és erősen hiszem, nem lesz idegen előmozdi.tani ebbeli törekvésünket.
·
Igaz ugyan egy részről, hogy a' régiségekkeli foglalkodás nem eredeti czélja munkát:· kodásainknak; de figyelembe veendő, hogy a' mennyiben valamely régiség állat részének megvizsgálása kivántatnék, annyiból az archaeologiát ki nem zártuk, mint hogy pedig bizton remél:..
hetjük, hogy összejöveteleinknek ezentúu czélja a' két testvér haza nemzeti muzeumainak elő
mozditása is leend, a' régiségek tudományát el nem mellőzhetjük.

„

Azt mondhatja összejöveteleink alapszabályaihoz szorosan ragaszkodó hogy a' természettudományok ápolása kitűzött czélunk, és méltán ; de kérdem egés;r. tisztelettel, nem tőlünk
függ-e inkább bőviteni , mint szűk korlátok közé szorita11i munkálódásink körét, nem áll-e akaratunkban alapszabályainkat bővíteni, nem tőlünk függ-é a' régiségek t11dományára nézve, egy
szakosztályt kijelelni , nem czélunk-é mentől több érdeket öszpontositani, nem kötelességünk-é
azoknak alkalmat nyújtani, kik a' két testvér haza történeteivel foglalkodnak adataiknak előter
jesztésére~ Véleményem szerint összejöYeielünkuek oly ii-ányt kell adni, hogy idővel azokba.,
bár mely tudománynak ápolója is részt vehessen , azon kell lennünk, hogy ös zejöveteleink alkalmával minden tudományok iránti érdek öszpontositassék, szívemből óhajtom, hogy időv el évenkint tartatni szokott nagy gyüleseink a' franczia Congres scientifique czímü gyülésnek ty. pusát képezzék, melyben bár mely tudományos szakhoz értő vagy azt kedvelő hozzá járulhat. Ez azonban csupán egyes vélemény, és ha el nem fogadtatnék is , azt tartom, bővebb
megfontolásra minden esetre érdemes.
.
Ezek azon módok , melyek által tudományos munkálódásunk folytatandó volna. Erdély
szék városában egy állandó archaeologiai társulat alapítása altal e' tekintetbeni működés öregbittetnék, a' kolozsvári és pesti egyesületek folyvásti összeküttetésbe lehetnének. Ar két muzeWD:
ezen egyesületek, és évenkénti összejöveteleink által előmozdíttatván, egymást csere útján seg~thetnék. Mind ezeknek végrehajtására szorgalmas munkálás, férfias kitürés és állhatatosság
kivántatuak: ezek azt tartom eddig sem hiányzottak, és erősen hiszem törekvéseink valamint
eddi~ nem szenvedtek hajótörést, annál kevésbé fognak ezentúl sikeretlenűl elenyészni; hanem
a' ket magyar hazának tudományos tekintetben, bő mértékben fognak gyümölcsözni •.
.. .
~ltal megyek már hivatalos kö'römllöz ta11ozó és 'jelen össz~jövetelünket illető megelőző·
. lntezkedesekre. A ' rnult évi temesvá1·i nagy gyülés Jegy;r.őkönyvének megküldése melleit szerencsém volt ő nagyméltóságának, igen tisztelt elnökünknek, a' jelen gyiilés elnökévé lett' elYá!asztatását hivatalosan bejelenteni, ki is kegyesked,„én az elnökséget elfogadni, felszólítottam az
illető, hatóság?kat, úg~ min~ Kolozs megyét, és Kolozsvár városát, ez utóbbi hatósággal tudomanyos tekmtetben is a' Jelen gynlésre megjelenendő ve11dégek mikéuti ellátása iránti nézeteim.~t. k~zölv~n. :-<\.z igen ti~ztelt. haiós~gok .~g.y :-egye~ vál~sztmányt ~üldének-ki, mely folyvást
műkodott, es mmd szellenn, mmd kenyelm1 rntezkedesekrol a' legczelszeriibben gondoskodott.
A' gyülés határ napjára honi hírlapok útján a' két haza közönségét , két ízben figyelmetessé
tettük.. Tudtára adtuk azt a' regensburgi, a' lipcsei illustri11e, közönséges német, párizsi ·
Jon.dom hfrlapok által a' külföldnek is; váJlalat11nkat pártfogásába. ajánMk Erdély minden hatóságam.ak, számos fefszólitasokat kiildénk szét, mind a' két testvér hazabeli egyes· hazánkfiaihoz, felszól1tottuk nem csak. a' magyar és . erdélyországi tudományos intézeteket, egyesületeket, hanem
a' külföld egyetemeit is részvétre , és kó;r.czéirai munkálásra.
Hogy mi üdvös intézkedéseket tettek a' tisztelt hatóságok, kitetszik Kolozs· megye é~
Kolozsvár városának hozánl intézett level eiből, melyeket ez úttal bemutatni szerencsém van. Dá.lás emlékezetünkben ma.radand a' tisztelt hatóságok, állandó választmány igen tisztelt tagjainak
valódi ~ty~fr részvéte és ~Tendég szeretete, a' mint azt ide lett érkezéseink alkalmával a' legbő
vebb mertekben tapasztalm szt-rencsénk volt.

A' mi a' mult évi jegyzőkönyv határozatait illeti, az abban elő forduló üdvözlő levelek
tendeltetésök helyére általam elkiiltlettek , a' beszterczei harmadik nagy gyülés munkálataival
együtt; a' többi határozatokra, midőn a' bevett szokás és rendszabályoknál fogva, a' jegyzőkönyv fel fog olvastatni , észrevételeimet' előadom.
.
A' múlt ·évi számadás · elkészítésére a' temesvári nagy gyülés utolsó napján, egy több
tagokból álló választmány küldetvén ki, annak jelentése a' számadással elő fog adatni.
Azon lényeges határozatnak, mely ·még a' beszterczei gyülésen hozatott, hogy t. i. a,
gyűlés helyére, annak vidékére nézve, hasznos tndományos működések tétessenek, legirikább
a' jarvány, vagy más gyakrabban előforduló szokott nyavalyák mikénti legczélszerübb elhárítása iránt a' gyűlés alkalmával megvitatandó kérdések tűzessenek ki: ezen üdvös határozat
mennyiben teljesitetett legyen, a' jelen gyülés egyik titoknoka Szőcs József úr jelentését
előadandja.

V égté1~e befejezésül , midőn hosszas előadásomért bocsánatot kérnék, méltóztassanak kegyesen megengedni, hogy néhány szerény, de szivem mélyéből eredő szóval, igen tisztelt elnökünk ő nagyméltóságának, ki kegyes és szives vólt az _elnöki széket elvállalni, velünk sort
foglal ; és a' kitűzött czélra, szokott bölcsessége és mély bélátásánál fogva, velünk kezet fogva munkál, ismételve hálás, és a' legtisztább szívből származó köszönetet ne csak részemről,
de az egész tisztelt gyülekezet, leginkább pedig tagtársaim részéről szavazzak.
Távol vagyok minden hizelgéstől, távol attól, hogy nagyméltóságod t11dományos pályán
szerzett é rdemeiről magasztos szavakkal szóljak, erre csak azok szoktak szorúl11i, kik a' kűl
fénynek hódolnak, kik csak szóval épitenek várakat, de azok létre soha sem jönnek; megsérteném nagy mlsgodat ha tudományos tekintetbeni érdemeit elősoi"olnám, mit~l távol vagyok. Nagyméltós<igod mellett tettek szólanak, melyeket a' magyar tlldó társaság, és a' két haza folyvást
ta1msztal, de e' részbeni érdemeit megösmernünk szabad legyen, ennyit nagyméltóságod szerény-:
sége sem tagadhat meg tőlünk.
A' két testYér haza az idő viharait nemesen kiállva ugyan, de fájdalom polgárilag egymástól elválva, testvér testvértől elszigetelv.e , kik bajdon egy kenyéren voltak, egy kenyeren,
melyet a' k~t testvér vitézileg óltalmazott , de a' sors viszontagságai miatt a' két testvér, nem
mintha irigy sze~ekkel nézte volna háza küszöbét, nem rosz indulat miatt, de ~1ondom bale~e- .
mények által egymástól elválasztva külön kenyeren, a' nemzetek nagy tengereben gyors leptekkel működik, jüvendöjének hiztositásán, polgárilag elválva ugyan, .de nem szellemileg elk~
lönözve, me~·t a' két haza tudományos összeköttetését nagy mlsgod szorgalmasan ápolta, es
ápolja jelenleg is , mint a' roa12;yar tudós társaság elnöke erős kapocs gyanánt, e' kapcsot. a~
mai napon, mely év könyveink.ben a' két haza szellemi egyesülése öregbitésének di~~ö. napja,
\tjra edzette meg nagy mlsgod, mi is mindny~ijan teljes örömmel járulunk annak erősitesehez.
Volt idő, midőn eldődeiuk együtt vívtak, együtt szenvedtek, a' haza, alko!mány, _a' ~i
rály megmaradásáért, midőn életre és halálra kelle küzd eniök; jelen időben, m!d~n a' kozbe~e
angyala mosolyog felénk, most midőn nem alkotmány, királyi.szék fenn marad~s~ról v~1~ ~z?. ,
hanem békés türvényhozás útoni üdvös átalakulási kérdésekről alkotmányunk tokeletesb1teserol,
addig is, míg polgárilag a' két ha;r.a egyesiilhetne, addig is ·inig, az egyesü~és szent szavát,
Magyarország · és Erdély ős hegyein és rónáin végig harsoghatn1)k, mely m1~d~n h~zafiak ~
gyi'k legforróbb óh~jtása, tetézzük a1 mai nap dicsős égét az által , félre tevell: ~nnden part
érdeket, kiivetve a' dicső angol nemzet példáját, mely midőn a' haza közérdeke~·ol van szó,
egy testé alakulásra minden párt fel ekezet, 's egyediil a' haza közérdekét veszi tekintetbe, h?gy
tudományilag egyesülvén szeressük egymást , mint igaz testvérek annyival inkább, hogy szeJ~s
e' világon csak Magyarországnak van test\·ére, és ez Erdély. Kölc:'eink --'szavai .volt~k , eze~'
melyek az 1832-dik országgyülésen ·viszhangra talá~tak, és a' jelen magyarorszügt gy?,le_s~~ L~
legközelébb a' R endek táblája részéről ismételtetettek. Szeressük · egynuist mondom, m?.~nd1un~
tudományos pályán, a' két haza érdekel.Jen összetett vállal és egyenlő erővel, és eme~J~lfl.k _sz.o~ ·

24a' mindenhatóhoz ~ hogy dicsöségesen országló jó királyunk, urunk, és mind azok, kik forrón
óhajtják polgári egybeolvadásunkat, számos évekig lelkileg és testileg bóldogul éljenek, és kivánom, hogy: nagy mlsgod , igen tisztelt elnökünk, a' jelen gyülekezet minden rendű tagjai~
valamint mai napon tudományos tekintetbeni egybe olvadásunkat ut•H értük, úgy a' két hazának
polgári egybe forrását is mentől előbb szerencsésen utól érhessük.

!Dr. Szőcs József titoknok
beszéde.

Föméltósagú Gr. K. Kormányzó Elnök és
Tekintetes -Alelnök Úr!
Öröm lepte. sz~vünket annak értésére, hogy föméltóságod bölcs átlátása, kegyébe f o-

g~dt:i :izon üd~os rntez.etet, melynek következéséül a' két testvér-hon egyesült természet vizsg~ló1 es 01:vosa1~ t~dom,an~o~ e~edmény~t az e~ előtt ~t évekkel ala~itott. köz gyiilésekben egymassal, I?m~ szmt~n a . ko_zonseggel nyíltan mmden v1sszatartózkodas nelkül, közölni 's igy a"
gyak.orlati elet.be att~nn,1 tor~kszenek; öröm árad el társulatunkon , midőn e' jelen ötödik évi
g!~les alkalmaval fomeltósa~od~t .!"int„ el~ökét tisztelheti, meggyőződve, hogy csak is a' köz

k1vana~nak ~ó~olok ~k~o1:, a nudon
h~gy Jelen ev1 g:yttlesemket lelkesítő

fomeltóságodat alázatos tisztelettel arra bátorkodom kérni
elnökségével dicsőíteni kegyeskedjék iidvezelve föméltó~
sagod~t, a' ter~eszet tudományok ez úttal kis honunkba áttett terén, buzgón óhajtjuk hogy a•
~doman~os "gyulekezete~. hosszas éveken át hangoztathassilk főméltóságod becses életéért a"
h~zta sz1vb~I harso~ó. eljeueket. De mily szerencse lepte társulatunkat ez évben midőn főméltó
~agod oldala? ll;lel?okünkben. ~, test~érhon ~zeretett bajnoka tekintetes Kubinyi Ferencz úr mélyen
tJSzt~lt ~zemelyet üdv~zelhetju_k. Mmt az ilyetén gyülések alapításával nevét a' késő maradékna~ jÓt~kony hagyomm1~l h~trah~gyott közkedvességü Oken, ki ezelőtt 22 évekkel a' szomszed Nem~thonban teremte az 1lyete~1 gyül~seket·, melynek példáját uem soká a' Franczia Olasz
~ngolor~zag?k, Ma~yar~on 's · vegre Ejszakáméri.ka is küveté, úgy a' tekintetes 'úr eze~
tarsulat u·ánti buzgó es faradhatatlan részvétével pártoli1sával már a' késő kor háláiát is k"
• ta, n
~ l~m
· k ~Ja
· kam
· o· 1vashatólag tárva látom
'
'
•~~.~
. gpe
a' tekintetes
úr nagyon tisztelt J személye
11 ant sz1vok k1vánatat, mely ezen egy szóba központosul, hogy a' tekintetes úi· hosszas évekig éljen.
Lássuk már most röviden mi vólt az Oken feladata f Ez a' természet vala, melyet hiá-i
szerént , életmüves és életműtlenekre osztani
jelelni, 's igy az emberi észt és fürkészést
~mt, e~y bilmcsek~e 1en~1. Mert imé ma már életmüves terménynek esmertetik az, mely eze..-.
lott. e:vtized~el _az ~.let-~utle~ világ, érzéktelennek követelt sorába, szenvedni állitódott; ha megtek1~tJük .koz~Jebbrol, ~mt leszen szerencsém önöknek a' hely színén megmutatni, a' városunk
h!lt~ran Jetezo ~~re~ kove~ szüntelewn, folyó új te.rm~sétM, J?ely mint~gy szemünk előtt alakul a;"
fo_~eny~ol, ~ond1ak onök a v?nzó ero es a' centrahsat10 torvenye szerent, 's kevés ·éveken át kőke
me11y~egge hatalmazza magat: ha mondom, ezt 's ezekhez hasonlókat megtekintünk, könnyo
· .

b~. igyekeztek ,a' ren~zerek következetes modora
h1~ba az e~~eretes harö.1!1 országnak határait ki

lesz felfogni, hogy egy közös élet nz a, mi körül ~.~nden. buvárkodás~iikn~k ,forogni ke~etik, 's
a' mely a' köz anyától szivárog minden egyes elobe; ..J~gyen az ko, noveny ':agy all~t, ~
zekben pedig a'polaritas, dualismus '· nemiség. Yagy_ bár mrn~k neve~zük, _elv~ s~~rent, ten.y~sz ~es
éled. Egy ily szélesen földünk egesz terület~re e~agazott eld tulaj don~ag~1,, tun~menye1 s !orvényei kikutatásában fára<loz az ember, egy. ily v.e~etlen dolgot ak~r a neh~ny ~vekre sz~ntott
emberi élet kitanulni 's lehet-e ezt csak k1vánm 1s egyes embertol? ezt latta at Oken, s ezért alapitá az orvo~ok és természeh·izsgáMk gyülé~ét, hogy . abban a' vé~et~e;? dolog ism~
retét vrgetlen életü emberek fürkésszék-ki. Itt ugyan is az öreg, tapasztalatait elo ~yelve~ adJa
át az ifiabbnak, 's ettől gazdagitva örökli az unoka, itten ezen l?Yüleke~etb~n a: te;rnesz~tv~zsg~
ló ugymint a' gyakorlati orvos, kit a.' könyvirói vagy tudomanyos hirlap1 P8:1yau fellepm ~na~d
kedv, majd bátorság, majd icW 11em enged, baráti. űs~inte~é~ge~, va~y okt~t~1. vagy okulm kLvánólag, tá1ja fel majd eszméit majd tapasztalatait; s kets~ge1t majd. felv~Jag~tva, megg?z~a
gitva viszi haza, majd pedig tévelygése felől .okulva, 's nyilt ellene ye~emenyene~ valósagaról
meggyt'izi)dve ürömmel nyújtva néki kibékült jobbját, tér honába b?ldo~itandó .. ~ar hopr ezen
vitatko;i;ások, a' melyek előre bocsátott kísérletek, 's azok ~redmenye1 fel~oz~sabül, , s az e:
zekbiíl kivont elvek megállitásából állanak, hogy folynak at a' gyak?rlati el~tbe a nemze.11
jóllétet téuyileg ga~dagitandók, ha nagyon tisztelt ügyfeleim megengedik, tern:~eszettan~nk bar
mely ágára alkalmazható példával szívesen bébizonyitom. együk fel ügyfe~unk egyike ~gy
vagy több évek folyamatja alatt figyeJmét a' fejfájás mint Jel, vagy kór terme~z~te, lefolya.s~ ,
következései, orvosolhatása kikémlésére forditja,
'?ásfel?I„ u~yan abba~ az 1do~~n c~ak -~~s
térben más három uégy ügyfeleink foglalkoznak a feljebb k1!uzot! szenvedesse!. ElJ~n .a gyul.es.
Az elst'i közli a' fejfájás körül tett vizsgálatait, fe)tárja a' v1zsga]ata alatt ele1b~. gordillt ne~e~-:
ségeket, a' szenvedésnek sajátságait, eredetét, lefoJyását, 's ~- égre gyógymódja~, 's e' . koruh
kétségeit 's ekkor elfüíllanak a' rokon működésn barátok, elosorolt tapasztalatait va~ igaz.oJandók, ~agy helyes észrevéteJek által útba igazit?ndók,, '~ ig~ m.ag?tól? ~gy sz~h·a a' te~ni~s~et utján rnegszület.ik az üdv-hozó eszme, elrnek k1mondod1k, s ime belep~tt a, gyakoilati ,el~.rbe.
Ho~y ez igy történik a' természettau minden ágaiba, vegyiik fel a' csdJaga~zatt~J le a fo.ldmivelésig bí.ir mely ~Í~<lt: tegye igy példáért egy vagy tö~b gazda az .aratas ko,nnyebb. ve~
bevitele kitalálását fürkeszete tárgyául, köző]je tapasztalatait a' szak?sztal~ban, a h.o~n~t atfoly a' ktiz életbe· nem de kimérhetetlen haszonnal? Mondhatná va]ak1: „mire ennek eleresere az
összejövetel húl.. ~sak is a' tömegből kevesen okulnak vagy oktatnak." Valjon minden 7 ki. „~zín
l1i1zba meg-}, fel. fog~a-e a!11~ak ~ fel.álli ása c.z~lját, vagy, me}lékes_t" épített. m~gának? Masfel.ol a~t
l1allom az eszmek tarsalgas1 kozlese elleuetol, nyomdak altal kozolhetm a tapasztalatokat, s
imé itt a' kőr melynek első poiltját szólásom kezdelén letevém, hogy ezen gy~lekezetekben ~'
gyakorlati terinészetbuvúr' ki
nyomdák sikúmló pályájúra ki nem álll~at ~ itt tapasztalataJ~
ugy szólva' egy baráti kürb~n közzé te!.1.eti' me]yet imitt a~ nagyobb ' ~·es~~n~ ~em gyakorlati
könyvíró átsajátit, '~ .vag)'.: uy1ltan trrem_h•J~ n~ve . ~Jatt. eredetileg, vagy atsay1titva tu1a1don neve alatt közre bocsat, 's une ez az elso es foczelJa tarsulatunknak.
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A' mitsodik, me]y nern~etes h~táss~l bir, li~nunk 1á~o1leYŐ .~~Jyeit, sőt szO]ö~te f~lcl.~in
ket természettanilag megismerm. Ez utobbi, szemelyeskedesnek tumk ~el, . de ha. ezt pelclav~l
világitoni megszűnik an11ak látszani. Vegyük föld-ismei tekintetben, valjon J~to~t-e erre. ember?
Vegyük' gazdai tekintetben: val~on földn~mein~.et _is~erjük:-é~ vaJjon tern1~sztes~mk ~ódJa evy~
megegyezi'i-é?. Vegyük vegytanilag: yalJOD saJatMasvauy_ v1.ze111k hos~zu som .ma1~lan is ll~~ ·~
meretlen-é? nem posvány-é f 's csak a' nyers tomeg tortenetes rea bukkanas~ altal, t~pa~~tala
tilag '' evő dik át orvosainktól. Ezt tagadni sem szépitni nem ]ebe~, mert ez t~~y, . ~ rn11~t magyarázható, hogy eljőn az idegen 's épp~n úgy, -el bámul a' termeszet pazar ~jai1dekan m1!1t ta:
lán mi a' külföld ·mesterségszülte gyárain ~ "ő.Xincseket fedez fel azon helyen, mely az all~tok
pusztitásának vala kitéve. Ha tulzónak t~tszenék e: kitét~l ~ fel, hivom bizo_nyságul ~~gy?.n tisztelt alelnökünket , ki ez előtt kevés napokkal a' há!sze~1 ISmere~es ~ozaikot sertes~kt~I .?ulva
látá vég pusztulá~ának indulva. De hány .ásván~iz" m_eg P?CSOJa nallun~ a~ko~, , a_ m1don az
ahhoz hasonlót, . sot merem mondani gyengebbet, a külföld kokorsókban luld1 hozzank. Legyen
4
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példa a' közelebbről vegytani vizsgálat alá vetett túri viz, mely a' pilnaui, saidschützi külvizeket nem csak nélkülöztetheti, hanem a' belrészek dugulásaiban 's innét eredő kórokban biztosabban működik, 's mennyDnk el a' forrásához, vagy pedig a' régebben ismeretes hasonerejn
kis-czégi, ölyvesi, sőt patai, kolozsvári gyógy-vizeinkhez: alig látjuk öket a' szarvas állatok
gázlásai elől biztositva. 'S így mehetnék át a' természettan többi ágaira is. Itt újra veszem eszre n. tisztelt hallgatóim arczulatán ezen kérdést: de hát miért nem figyelmeztetnek minket or.:..
''osaink? Igaz, de nézzük túlfelől az orvosok nyúgodt arczán a' feleletet, kiket a' gyakori stikertelen figyelmeztetés m.ár ki~áras.ztott; jöjj.ön el a' szomszéd va9! idegen, mondja ő , talán más
szavakkal, a' honunk fiaitól reg kmiondott igazat: benne bízunk s tanácsát követjük 's a' · czél
elérve lön. Nem sértés tisztelt gyülekezet a' mit mondék, tény ez még pedig tagadhatatlan 's
1~e'? cs~~ kis honunk hanem a' ~~y tes~vérhon , sőt több szomszéd bonok gyengesége, melyet
atlata 3el.en gy.ül~kezetü_nk ~lap1!ó~a a' .~1szt.eletet. 's örö~ hál~t ~estvéreink nagy tömegétől hall1ata!lan erdem.e1 al~al .m.&.r reg k1~n:ott ~sz Bene n k, kmek itt tisztelhetése legforróbb vágyainkat _is,, el~rn~·~·a kteleg1tt, ~O~f ~ro~telJ,esen .egyhangulag szívből óhajtva kívánjuk ., hogy nestort evek1g elJen ! Centrahsala o a mar szetbomlásnak indult elknlönözést összesíti élte alkonyodtá~. a, hiv~k~t, péld~val bébizon~itandó, hogy az embernek bár mely pályán is élte utolsó perczeig :i-' t?keletesedesbe~ haladm kell i mert a' fáradt erő helyre pótlására meg kivántató
n!u~almon ,_tul vitt megállap.odas, beteg.es ~lom, eleven képe a' halálnak: fellépik mondám a"
d1cso .? az osz Bene fiatal tuzzel , .ne°! ism~r testi fáradságot, mely a' távol helyekre útazással
elke~·ulhetetl~n., mert tapasztalta. mtly Jól e~1k a' kisded növényeknek is a' gödörbe béható nap
sug:1ra. Eltere.k ug.yan felad:i-tomtól, 8!-~lyert bocsánat, de a' nagyon tisztelt gyülekezet kiváu~tanak hódolck; lassuk tovabb.- El JOn az idegen elfogulatlan szemmel 's kincseket talúl hol
~1 ne~ l?ttuk, termés?.et tudomán~in_k mivelésében hibákat fedez fel, melyek által okulunk, a"
t~v~l. to~eletesede~t ~ód?kat, eszkozoket . velünk közli, vagy megfordítva elmegyünk mi tá Yól
v1de.kek1 e.. De konyorgok, nem csak. ~~ert megyünk már most , hogy legfeljebb színházakat,
zeneket, d1~~to_kat~ b~torozatokat szemlelJunk, hanem ezeket sem mellőzve hogy a' természettan ma~unkna,k. k1tuz?tt ~gaban tapasztalatokat gyüjtsünk"' az érdemet a' hiuságtól különböztetni tanulJU~ , a JlSt mit l8:ttu11k lakhely~nkbe a' hely kömyülményeinek alárendelve alkalmazzuk, mert
11~mde.n . hel,Yben mmden tere~t~e~yben ~a? tapasztalní való, 's ezért mondá a' néniet természet,·1zsgalok s orvosok 19-dik ~v1. gynleseben Mausfeld tanár, éjszak v. dél, ' 'áros vagy fain,
palota v~gy kunyh~ Jegy~n , a tarsul~t. gynlhelye , annak tulajdonaival foglaltassátok el a' tá,r sulatot, s el lesz en1 e. a tarsulat czelJa. Ebből indulva bátorkodom kérdezni hogy ha a' két
hond nev e?'etes~bb l!el~eit' azokn.ak gyógyvizeit, bánya-várossait, gazdasági intézetek helyeit
ren re .at?g~tJ,a ~ tai:sulat, '~ e.vkönyveiben azoknak természeti, földismei orvosi miveleti,
~e&yt~m ,allasat v1zsgalgatva. S.Jegyzetekkel ellátva közre bocsáfa bán e' es él;t mu11ká"át
toltt-be. S ez gondolatom szermt második czélja társulatunkDák. 1 '
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Ennyi~ b.átor valék a' társulat czéJjáról mennyiben azt f elfoghatám

:rsta~'

!

előter'eszteni. Már

lia a tiszte!t gyüleke7:~t türelme engedi, kis honunk fővárosáról, 'ezen idei gYillés ál' a nagyon megt1szteltetettroJ, neLtmy adatokkal kivánok kedveskedni.
„

Kolozsvár szabad királyi Yáros, 's e' kis honnak fővárosa, egy megle11etős tágas völgyben fekszik , melynek oldalait keletriH nyugotra. két .hegyláncz kömyezi , a?. éfszaki, csak nem
egészen köviik csigákból szerkeztetve talán századokig tenger feneke, a' déli, a' fetrn is emlitett saját alakulásu kerek fövc.'ny-kö,·ek müvhelye. A' déli részt erdők, szántóföldek 's gyümölcsös kertek diszesitik. A' me11nyiben a' növény-életnek uem igen kedvező sós alap engedi ,
az ejsznkii·a sziílliít miiveltek, ritka években kamatozót; a' völgy pedig, melyben városunk
létez , kies rétekkel 's száutóföldekkel diszeskedik. Ezen völgyen keresztül kigyódzik a' KisSzamos, mely két ágból veszi eredetét, az egyik ág Meleg-, a' másik Hideg Szamosnftk neveztetik : amaz ered a' magyarhoni széleken , emez Alsó Fejér megye határszélén; mind kettő
pedig Gyaluhoz közel egyesül azon hegy véginél, melyen a'. mondat szerint Gelu várának romjai jelenleg láthattík, azután egyesült erővel Kis Szamos nevezet alatt, Gyalu, Fenes, Kolozsvár , Honczhida, Szamosújvár 'sat. határain keresztül foly , mig végre Déézsnél a' nagy Szamossal vegyülvén Szatbmár megyében Oltsva Apathinál a' 'fiszába szakad.
Kolozsvárnak szomszéd llatárait tészik: Bányabnkk, Györgyfalva, Szamosfalva, Szent
Miklós, Apabida, Zsúk, KajáHtó, Papfalva, Bács~ Szucság, Szász Fenes és Kolozs-Monostor, Jwl hajdon a' Be11edictinusoknak Apáts4ga volt, most azon Uradalom főhelye, mely a'
Catholicus tan- és nevelő intézetek alapitványát teszi.
Mi Kolozsvárnak földirati i,elyzetét illeti: a' szélessége 46° 53' és hoszasága Ferro
szigettől 410 28', Párizstól 21° 26', Berlintől 10°.. 26', Bécstől 7° 26', Budától 4° 56.
Kolozsvártt a' ligméró változása, derék csillagász főtisztelendő Dornyai Ambrus tanárunknak, az utolsó 10 években tett pontos észre,'ételei szerint, 26" 11 "'-töl 28" 6"'-ig, közép
állása pedig 27 11 9 111 Réaumur hévmérői fagypont mellett, mellynek következtében, a' Mariotte
szabálya szerint, ezen városnak a' tenger feletti magossága tészen 182 bécsi ölet, v. 1082
lábat. Ezen magossága 's az őt kör11yező hegyek sokasá,g a okozzák, hogy a' kemény .tél közönségesen november végén vagy december elején szokott békös?.önteni, elbúcsuzni pedig csa~
februarius végével; legHagyohb ereje jauuarius kezdetén 12 foktól 21-ig ~zokott„ nevekedm.
Ue a' nyárnak forró ereje is főkép junius végén és julius elején leginkább erezheto, melynek
következtében a' .Réaumur hévm~rő fagypoutja felett 24-27 fokot szokott elérni, küzép áHása
6~~.
.
.Kolozsvártt egy év le.folytában közönségesen sokkal kevesebbek a' tis~ta der~'ilt n.a~ok,
mint az esüsek és a' boro11gósok. '1,alán azon völgynek , melyben ezen varos esik 5 iranya
okozza , hogy itt többnyire nyúgoti szél gyakran kisebb v. nagyobb erővel dühöng, 's némelykor ·sok kitrokat is okoz.
KolozsYár az erdélyi Fitko1·mtrnyszék és nemes l{olozs megye tisztsége heJ~e, itten
vannak az orszúg háza, a' k. Iyceum , a' catholicusok gymnasialis és normalis osk0Ji11, lyceaJis és gymuasialis convictusok , csillagyizsgáló torony , refonnatum és uuitarium c~IJe&ium? 1utheranusok kisebb oskolái, két kő- és könyvnyomda, két kóroda, az országos Karolma ~s ~,
katonai két agg-ház, úgy mint a' szent Erzsébethi és a' Bándi, melye~ben a' nya~alyak s
élet sul~a által oda minősitett egyének nagyobb részint alapítványokra vetetnek fel. E gy aszszonyi júltévő Intézet, mely b. Józsika János úrnő ő u. méltósága ~gazgatása 's k~gyes i1polása alatt az elaggott, de még könuyü munkákat végbevihetil e]szegeuyedett em~.ertarsunkat ~z
· inségből kiemeli 's a' külváros eddig miveletlen kisdedeit a' rosztól óvólag a' Johan gyarap1tja. Egy a' város' más részében hasonlólag a' jóltévő asszonyságok 's mások ajú.nlatai~ól ~eletke
zett Kisdedóvó két kisebb külvárosi tanitó és kezdő o.skoJákkal; egy Nemzett Casmo es Polgári '1,ársalkodó mind ketten egyesitett erővel az értelem kimivelésén , eszmék kicseré1ésén 's
a' társ1t.lgás nem'esbitésén működők. Egy gazdasági Egyesillet, mely szán10~ tagokból eg?'e-:
sülve éppen főméltóságod kegyes pá1!tfogása alatt éled. Egy nemzeti színhaz, egy ~u~s1ka1
Cons~rvatorium, egy köz kedvességü 's mive]t érzésü grófuuk teremtménye, melynek Jlltekony
~
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f1atását városunkban a' hangászat iránti nevekedő részvét bizonyitja. Két hirlap, melyek surlódiissal élednek 's óvódnak mint az érez a' rozsdától. Két magán tartalék pénztát· tisztviselőink 's polgár' társaink megkiméllett vagyonkája 's ezáltal ·élete biztositására. . Egy részvényeken alapult czukor- gyár, (melynek termékéből szerencsés leszek ön~kn~k be!~utatni). E~
katonai laktanya, számos pompás épllletek 's nagyszerfl templomok. A varos eJszak nyugotl
oldalán fekszik egy dombon mintegy kőszirtokon az úgynevezett Felleg~ár , mely a' katonaságnak lakhelyéül szolgál. Emlitést érdemel még a'. piaczi nagy templom~an létező régi országos levéltár. Lakosi száma mintegy 26,000. Minezeket önök nagyon tlSztelt figyelmébe 's
megtekintésébe ajánlom ; hogy eredetök, elrendeltetésök, létez~ hiányaik 's kivánataik előadá
sába nem ereszkedtem, a' hely, idő 's környiilmény mentsen.

Nyaralyái1tak járvány bélyege a.., lobos ugyan, ·de mely az orvos-szebé zi szak gyUlésben közlendők béfolyiisa következéséből nagy hajlammal bir az idegesre, 's ez vala, nagyon
tisztelt társulat, oka az alapszabályok szerint az ezen gynlésre kitűzött kérdéseknek , melyek
e~yfelöl. ezt, másfelől a' görvé!yt, ekait, ~v? és gyó!;ymódjait ,tár~ya~ák. ~z ur~lkodó já~o. vany ket rendszert tapasztaltahk szembeszokoleg megtamadm, a kfil- es bellelegzot, 's a' tapl"ends:r~rt; de bocsánat ! szinte közgyülést nem érdeklő részletekbe avatkozám.

.A.' nép szelleme nagyon csendes, béke szerető felséghez, törvényhez ragaszkodó. A' me
zei gazdaságot fájdalom eddig kirekesztöleg mivelö köznép, még nem léphete-bé a' mivelt gaz
daság küszöbén, melyet nagyon tisztelt fökorrnányzónk ő nagy méltó ága felfogva, közeleb
gazdasági kísérleteink 's kiállitásainkat úri személyes megjelenésével kegye kedett ébreszteni
~e az. ipar oly nagy elömozditójának, a' népesedésnek terjedtével a' föld bec e nevekedvén, ébresztt csendes nyugalmabtíl az eddig veszteglő népet. A' mesterségek mllvelésében is kis honunk
Yárosai ~tizt az el~ő „helyek k~zz~ sz~~itható ; bog! külföldhöz ~·asonlitólag miként ál.Ijunk,, azi
szenvedo kereske.desunk adatat b1zony1tják; de ez 1gy allott mas nemzetek gyermekt korab
is, és . örömmel Jatha~ja a' tapasztaló az igyekezetet, csak hogy ha fiatalt vagy embert ak
runk varosunkból látm , el ne kéµyeztessilk. A' természeti t11dományok mivelé e iránti rész.,.
Yét 's azoknak mivelése a' mostani kor feladatául látszik kitűzve lenni melyre bizonyosan az
~nökke.li szo~osb egyb~ ~ötteté~,. az egyesült erő ős törvénye szerint l~gsükeresb hatályt igér
ugy nezem ~n u~yan is, Jelen ev1 gyülésünket, mint egy jótékony hatást ígérő rokon látogatás
m~lynek elso ~eHe.pte .ele~, ha felébreszti az egészben a' természettan iránt megkivántató részvetet, ha megtsmerteh mmden ranguakkal, hogy a' természet szélesen elágazó tudományai azok,
~el~~k az embe~nek _g)'."?nyö1: vá~~rát ~' keleti kényelemig, egész égét a' bérczek lakosaiéig
JOll.~t~t az o.~ztrak nepe1g. b1ztos1tJa, s hogy ezen tudományok mennyire haladtak, azt ez
gJ:ul~sben ~loford~~ó munka;l_?-t?,k ~imutatandják; elég ha eszméink cserélésével egymás személyet t~merm k~zdJ~k , a' JOVO .~vek azután bébizonyitják, hogy ezen láLogatás czélját vétve
~sak, is conven~entta vala7 m~l~tol Isten mentsen, vagy pedig kitűzött czéljának megfelelőleg
alt~lan~s te1:meszettan ~1veleset húz~a maga után, 's imé itt ezen szép körben a' főméltósá
elnok es tekintetes alelnok urakat sz1vemböl ismét üdvezelve bátor vagyok ügyfeleinket főmél
t?s~od 's a' tekintetes alelnök engedelméből a' baráti közre 'munkálódás megkezdésére fels-z •
Ittam.
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A' helybenhagyó k. királyi vegzes.
Copia.

41922.

PraenobiJis,

Spectabilis Domine Consiliarie nobis observandissime ! Suam
Majescatem Sacratissimam medio aJtissimae reso]utionis regiae 14-a octobris
a. e. clementer editae statuta societatis medicorum et nal urae scrutatorum hungaricorum benigne confirmare, atqne id, ut societas hac . ratione in exhibitis
statntis proposita singulo anno conveniat, indnlgere dignatum · esse, Prattae
DVcrae provocative ad rei:nonstrationcm dd-o 18 julii 1811 isthuc ex~ratam,
1nedio cujus Protocollnm sessionis generalis (le dd-o 29, 30 ·ct 31 maJl 184t •
asservatae nec non statnta altactae societatis horsum substrata erant, penes
memorati ~rotocolli statutorumque remissionem eo suhnexo hisce ~otu~ re?itur: qnod Protocolla singulorum attactae societalis conventuum, ' 'la ~1recho
nis facnltatis medicae scientiarum universitatis horsum substernenda smt. Datum ex consilio regio Jocnmtenentiali hungarico Budae die 21-a nóvembris,
anno millesimo o~tingentesimo quadragesimo terl io celebrato. Praetta~ Dvestrae
bene\ oli ad officia paratissimi A. l\lérey m.p. Andreas Lol'asz tn.p.
J o a n n e s J{ o n d é m. p.
1

A' magyar orvosok és .tern1észet vizsgálók nagy
gyülésének alapszabályai:
(Jzélja ezen ~ülésnek személyes ösmeretség, orvosi és természetta~i ös.meret~k·' ~a
pasztalatok 's új találmányok, mennyiben lehetséges, élőszó általi rövid kö~les~ es teiJesztese,
sőt a' gyülések helyének változtatásával a' hazai vidékek helybeli ösmértetese IS.
.

Ez

évb~n tartatik ugyan egy második gyülés még pedig Pesten, sept~mber ~=-~~ ~

kö.vetkező na.pjaiban, Jövendőre azonban évenkint csupán egyszer; azTh~an k~i~der , ~vfes:::
gyülésnek helyét, mely hazánk majd ama' majd eme' népesebb . va~y f? os o aiva . ~ Jek a
intézetekkel , nem különben kitűnő természettani ritkaságokkal diszlo varosa lehet, mm en or z
utólsó gyülés határozandja meg.
.
.
, .
· "d o• el"ottt· harom
•
l tt magát
A' gyülésre megjelent minden tag, a'· hatan
nap a~
„ . az
. e . vegett
.
megválasztandó ~gyvivőnél, ki egyszersmind alelnök egy személyben 's Jegyzonel szeme1yesen
béirván, belépti Jegyet kap.
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A' szinte előre megválasztott elnök , a' kitűzött napon megnyitván az ülést, a' jelenlévők nevei úgy ·az alapszabályok is felolvastatnak, 's a' mult gyülés óta talán elhunyt neve-

zetesebb ~agyar orvosok · és természet vizsgálók felett emlékbeszédek tartatnak.

A' kiilön tudományokk~l foglalkoz~ tagok iránti tekintetből. külön osztályok re~deJtetnek,
úgy mint: az orvosok és sebeszek, phys1cusok, geographusok es a.stronomuso~, mme~·alogu
sok, geognosticusok, chemicusok és phar~ac~utták, the.ologu~o~.' p~1ys10Ioguso~ e~ botan.~cusok ,
végre a' veterinariusok és oeconomusok reszere; magaban ertodven , hogy a resztvevo tagok
számához és minöségökhöz képest ezen osztályokat szaporitni vagy kevesitni szabad leszen.
Diplomaticus nyelve gyi~lés~in.~nek a' mag~-ar, ~~en vite#tvén. !egyzö~önyvfü~k _is~ mind
azáltal hazai nyelvünkben kevesse Jal°tas ügyfelernk d1akul, sot sajat auya1 nyelvokon is ad•
hatják közléseiket.
.
Utolsó két napon Jcözgyii1ések tartatván, ezeken a' részletes D!ésekben legnevezetesebbeknek tartott dolgozatok, vagy fölfedezések újra fel olvastatnak.
Minden választás vagy fontosabb t.á rgy titkos sz.útöbbséggel döntetik-el, és a' szavazásban minden béirott résztvevő tagnak egyenlő joga van.
Utolsó nap kijeleltetik a' legközelebb tartandó gyülésnek helye, megválasztatik jövőre
az elnök, továbbá az alelnök és ngyvivö egy személyben és a' jegyző is, mely utóbbiak a' kitűzött helyben vagy annak közelében lakván, szállásokról, ki1'.ándulásokl'ől, rendes élelembeli ellátásról , gyülési termekről , mulatságokról előre gondoskodni 's a' sikert jó eleve hírlapok által országszerte közre tenni kötelesek lesznek.
Végezetül az elnök befejezi a' nagy gyülést.
Mint nyilvánosság emberei a' tudomány terjedését, és polgár társaink müvelöclhetését vévén különös tekintetbe , a' tudományt kedvelő vendégek között minden közgylllés alkalmával a7
J1ely kite1jedéséhez képest elég számú jegyek osztatnak-ki.

,
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Nem igy van ez állattanunkkal. Ezt fájdalom hazánkban jófo1'Jllán tudománynak sem méltatták, 's vele csak kevesen foglalkodtak. A' vadászok némely madarak és emlősök ismeretét
inkább unalomból és mulatságból tanulták, a' selyemtenyésztők a' selyembogarakkal, a' halászok, mcHnárok és révészek a' halakkal, rákokkal, a' pásztorok és földmívesek a' háziállatokkal, a' méhészek a' méhekkel tettek kísérleteket, 's fájdalom ezen különben szép , kite1jedt és
nagy hasznu tudomány, némely kivételekkel, ezelőtt édes magyarhazánkban csupán kontár kezek által rhapsodice miveltetett.
Igaz, hogy tudása oly hirtelen és oly biíséggel nem hajt basz'n ot, mint aká1: a' füvészet, akár ásvány-tudomány, de azért még is szép voltát tagadnunk nem lehet, és 1gy sz.ükség, hogy ezt is minél nagyobb szorgalommal kisé1jük. Hogy pedig ez annál nagyobb .s1ke~
's haszonnal törtéubessék, szabadjon becses figyelmöket tisztelettel felhívuom azokra, mik ez
ügyben jelenleg külföldön történnek.

1832 esztendő- a' halhatatlan_ Cuvier halála- óta az állattan, yagy zoolo~ia ö~vényé11,
melyet ezen J1agy természet buvár kijelelt, tovább Jialadtunk. Egyes tárgyakra nezve 1~en. s~k
tétetett, de mind az mi e' tekintetben az újabb időben csodálatra méltó történt, csak _k1egesz1tése Cuvie.i· megkezdett munkájának, 's az általa kijelentett elveken alapszik.
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Tökélyt ugyan még e' két tudományban nem értünk, sőt többi nemzettársinktól még e"
részben is hátra vagyunk. De minekutána ezen tudományok miud az egészség 's életfeutartására, mind pedig vagyonunk szaporítására kiváltkép' szükségesek, és igy mind életet, mind
kenyeret adnak, az ember pedig rendesen, maga is állat levén, az anyagihoz hajlandóbb mint
a' szellemihez, ezekben elma.radástól nem félhetün~. ·sőt jobban jobban fejlödvén, mind az orvosi, mind a' b.ányászi osztály, erősen hiszem, hogy mind füvészetiloket, '. mind ásvány-ta~mnkat,
mindig nagyobb és nagyobb tökélyre hozandjuk.

Ha a' je]enkor munkásság;ira vetjük szemeinket, minden pallérozott nemzetnél tapasztaljuk a' vetélkedést. '11ermészettani társaságok létesülnek' nagyobb és kissebb rittára~ m~
seumok) menageriiik alapittatnak, egyes tartományokról Faunák készíttetnek, zoologicus es
zootomicus kísérletek tétetnek, ·s ha mindjárt a' tengereken bajókázható nemzetek, n_agyo~b
kedvezménnyel is bírnak, ezeket a' többiek, mint példiíúl németek fáradhatatlan szorgalmu_k ,által egyesekben 's kicsinyben a' megszerzés könnyUsége 's nagyszerU értékek nélkülözesevel
is kipotólják.

J(ubin .y i Agoston
az állattanról külföldön és Magyarhonban.
1

Az á.Svány-tan, mely honunkban a' legkiilönfélébb kincsekkel bővelkedik, részint hazánkfiai, részint kulföldi tudósok által nagy részt ismértetik, geognosticai útazások tétetnek,
gyűjtemények létesülnek , 's bár ugyan még e' részben nem sok honi munkákkal bthtelkedünk,
bányászi osztályunk mindazáltal ennek tudását és isméretét már is szép fokra hozta.

A' kite1jedt természettudományok ismérete mennyire szükséges az embereknek ,
pallérozott nemzetek tudják 's azok terjesztésében vetélkedve haladnak.
Linné a' halhatatlan természet buvár 's természettani rendszer alapitó ideje óta óriási
lépésekkel haladtunk a' természet három országa isméretiben. Köz és magány gyújt.eméuyek
létesülnek, kertek, üyegházak állittatnak fel, fejedelmi vagy köz költségen természettani utazások tétetnek. A' nagytei·mészet miuden ágáról muukák iratuak, kisérletek tétetnek. Szóv
az emberiség javára és díszére legyen mondva, mindig többen Wbb~n vannak kik az oly hasznos és szép természettel foglalkodnak 's annak oltárán áldoznak. Edes hazánk is az európai
pallérozottabb nemzetek orába tartozván, e' részben többi vetélytársaitól el nem akar mara~
ui '· 's minden igyekezet~ arra fordítván, hogy virágzó, boldog és nagy lehessen, ereje 's tel1etsége szerint a' termeszettudományokban is halad.

.

Sok es szép mind az mi hazánkfiai által az oly hasznos füvészet ismeretében tétetett :
hány jeles fOvész munkák keletkeztek, mennyi füvész gyűjtemény tétetik, a' pesti egyetemi
rendes fnvész kerten kivűl, mennyi virágos kert állittatott, mennyire terjesztetik ezen tudQmán ,
.kivált orvosi karunk által, tudva van.

A' francziák, németek és ángolok a' töbM nemzetek előtt állanak, bár u~an .az olaszok, hollandiak, sYédek és oroszok megkülönböztetett férfiakkal 's gazdag gyu1temenyekkel
bírnak.
Fra11czl1ouban, hói az újabb zoologia atyja Cuvier lett oly na~gyá,, ~oppant . áldozatc!k
tétettek e' tudományra. Párizsban némely tekintetben minden öszpontosúl, res~rn~ segel:rre ~ r~
szint kirn11tető tudósokra nézve. A' .Jardin des plantes gyűjtemé11.vei még m1~d1g els?k a Vllágon, ha mindjárt némely egyes tárgyakra nézve a' leydeni, 's á11gol, só~ neme~y nemet muzeumok által felül haladtatnak. Buffon az épületeket és termeket az állati oszta.lyra oly na:gyoknak készitte~te, hogy ezeknek, véleménye szerint, örök időkig elegendőknek kell vala ~eon~.
De már több mint 20 évvel ezelőtt bennek annyira felhalmaztattak a' tárgyak , hogy t~bbet
felállítani nem lehetett. A' nagy tengeri útazások, a' .Jardin des plantes költségén tett szamos
útazások, a' gazdagok ajándékai, annyira nagyobbították a' párizsi gy üjteményeketz ho~y. a~t
más ország alig teh et1~é. Legtöbbet tőn itt minda~tí.ltal a' kormány, -mit szinte Cuvt ~r. a .lasanak lehet köszönni. Erdekes a' Jardin des plantes ellropai legnagyobb termcszettam mtezetre
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esztendőnként forditott · költségek jegyzéke.

Ez 1841-ik évben 480,-150 frank_ot .-tett, melyből
tudományos útazásokra 25,000 fr. a' Galerie (rittár) bövitésére 97 ,200 fr. a' menageriere magára 47,~ ~·~ fordi~tatott. Pár~zson kivűl kivál~ Stras~burg. és Montpellier~~? a:: zoologia, ügy~
ben sok törtemk. Szmte 1Uarse1lle, Bordeaux s egycb varosokban , tamtu111tezetek, tarsasagok létesültek. Most élő nevezetes állattan buv<irai fl'ranczhonnak: Geotfroy Saint-Hilaire, Duméril, Victor Audonin, Valenciennes, Milne, Duverno~·, Straus-Durckheim, Alcide d' Orbig11y,
részint mint irók, részint mint útazúk. Qnay és Gaimard, kik kétszer útazták bé a' világoi
mint természetvizsgálók, 's kisérleteiket a' voyage del' Urauie és voyage de l' Astrolabe munkákban ismertették meg. Guerin mint festész és entomolog Iconographie du rcgne animal munkáiról 's Biberon mint herpetolog ismeretesek. Augolhonban az állattan iránti kedv, mivel ez a'
kereskedésnek és kézi mesterségeknek a' physica és chemia módjára közyetlen hasznot nem
hajt, később fejlett-ki, mint Fraucziahonban. Voltak ugyan már a' mait század végével és ennek kezdetén némely jeles férfiak, kik a' zoologiáYal és zootomiával foglalkodtak. De igazán
csak mint egy 20 év óta ébredett fel e· tudomány iránt a' munkásság, kivált mióta a' Zoological society áll fenn. Az Angolok nagy gazdagsága., erve (energia) és állhatatossága öszszekötve komolys;iggal és alapos ismeretekkel 's a' közszellem iránti értelem és társulatok teszik lehetővé , hogy a' hol egyszer az érdek feleszmél, ez a' legnagyobb munkásság következése, 's olyanok teremtetnek, melyek nagyszerüségökre minden más szárazföldi intézeteket felül fognak mulni. Még alig áll fenn tíz év óta a' Zoologi.cal society 's gyu;teményei, kivált
· menageriája, a' világ Jeghiresebbjeihez tartoznak. Esztendei jövedelme 12-15,000 font sterlingre
megy 's folyvást nevekszik. Ez a' legnevezetesb tárgyakkal 's legnagyobb ritkaságokkal bir,
rninekutánna a' világ majd minden részéből naponként eveznek London tág kikötőjébe hajók ,
melyek a' közelebbi 's távolabbi gyarmatokból a' társaság tagjaitól küldött tárgyakat hozzák.
Hajós kapitányok, tudományos férfiak tagjai a' társaságnak. A' birodalom több részeiben számos köz- és magá.ny gyűjtemények tétetnek 's kisebb nagyobb termésutbuvár társaságok lét~sülnek. Sehol sem jelennek meg oly pompás természettani képekkel gazdag munkák, mint
Angolhonban , kivált a' madarak és bogarakról, mikkel leginkább és legtöbben múlatnak. Említést érdemel itt ki~rált Gould pompás ornitholog munkája. Nagy hiru, nevü angol zoologok kfür.t
kiváltképp · tűnik-ki R-ichard Owen, ki talán mint zootom első Europában. Grant József, mint
anatom és zoolog, Sowerby mint az élő és holt molluskok irój~, Swainson mint madár, bogár
és csiga gyiijtő, Curtis mint a' Ilritish entomology mély tudományu munka írója 's Jllás fáradhatatlan irók, útazók és gyüjtők.
A' kite1jedt Némethon számos nagyobb és kisebb országai több gazdag gyiijteménynyel
bírnak és nevezetes nagy férfiakat számlálnak. Hires a' bécsi cs. k. természeti gyűjtemény,
kivált a' brasiliai Fauna, melyet ifiabb Natte1·er fáradhatatlan rittár őrnek, ki Brasiliában útazott,
köszönhetünk. Emlitésre méltó itt Schreibers cs. k. természettani gyűjtemények igazgatója,
idősb Natterer, Kollár és Hechel rittár őrök, mint fáradhatlan munkásságu állatvizsgálók.
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Berlin gazdag gyűjteményeivel, több európai hírű zoologokat számlál, kik közt Humboldt Sándor, Lichtenstein, Ehrenberg, Müller János kivált híresek. Klllg és Ericbson a' legnevezetebb entomologok közé számitaudfik. Poroszország minden egyetemei gazdagok a' gyűj
íeményekben, több jeles férfit Számlálván. Bajorhonba"u, \Viirteml1ergben, Badenben, Szászhonban, a' hesszeni nagy herczegségben, nassaui, altenhurgi herczegségekben , . Frankfurt szabad
városában 's egyebütt nagy a' zoologia ininti szenvedély, hól részint a' korm·i.nyok által felitllitott közintézetek, részint a' nagy számú társaságoktól, részint Schubert és lVágner müncheni 1·ittár ő1jei, Jager stuttgarti -kir. gyűjtemények őrje, Rapp híres anat9m és zoolog, Carus
jeles physiolog és zootom, Pöppig nagy l1frü ámérikai útazrí, a' lipcsei egyetemben természettan
lelkes tanítója, Kaup Hessen-da.rmstatti uagyherczegségi természeti gyiíjtemények ő1je, h!rfs kitált mint petrefactolog Rilppel a' · frankfurti úgy nevezett senkenbergi museum igazgatója 's
egyik alapítója, ki ezt \eginkább nubiai és abyssiniai számtalan zoologi kincsekkel annyira gazdagitá, hogy kivált csontvázaira nézve Europa legnevezetesebb rittárai közzé méltán szám~tta
t~k, Mayer az élő világi fa~na irója, Lenz a' német fauna érdem~es vizsgálója, kiváltképp

~mlitendö Naumaim mint első német ornitholog és jeles vizsgáló, ki édes hazánkban is nagy

sikerrel útazott; a' neuwiedi herczeg Miksa hires brasiliai útazó és nagy gyüjtö, 's más iudós
férfiak nagy befolyásával sok történik.

A' schw ~izi szabad társaság majd minden városa bövelkedik szép és nevezetes gyüjteményekkel, Agassiz, Schinz, Oken nagy hfrü tudósokat számlálván.
Olaszhonban Wbb nagy gyiijtemény találtatik, melyek közt kivált megemlitendő Rómában a' musigna!loi Herczeg Bonaparte Lucian Károly, Napoleon unoka öcse, ki a' jelenkoregyik legnagyobb zoologja).. híres mint a' Fauna Italica 's egyébb munkák irója, nagy ritkasá. gokat bin) gyiijteménye. !Savi Pisaban, Rauzoni Bolognában, Della Chiaje 's mások nagy
tudományos munkásságot fejtenek-ki.
Hollandia, kivált Leyden egy a' legnevezetesebb zoologiai helyek közül, hol az ország
m'1Zeuma a' legnagyobb ritkaságokkal bir, melyeket részint annak köszönhet, hogy indiai tartományaibcll gazdagithatja, részint hogy más museumokkal cserében áH. 'J~emmink a' muzeum
fáradhatlan igazgatója, híres mint az emlősökröl és madarakról irt .jeles munka szerzője. Itt
még Schlegel amphibiolog , Van der H(J!Vet~ 's több nevezetes fér.fi dicsérettel említendő.
Moszkahonban múr a' múJt században a' zooJogiáért Pallas, Gmelin 's többek által a'
Pétervitri académia részéről sok tétetett, Miklós császár uralkodása. alatt pedig e' részben Uvaroíf befolyásával nagy munkásság fejlett ki.
·
A' pétervári gyü temények Baer és Brandt nevezetes két férfiakkal birnak. Szinte a'
moskaui, dorpati, helsingforsi és kasani egyetemekben nevezetes gyüjtemények és jeles férfiak léteznek. Fischer status tanácsnok Moskauban entomologiáról és petrefactumokról, Eichwald
pedig Kasanban sokat irt a' zoologiúról 's Kaspi tenger Faunáját adja ki. Nordmann az odes'!'"
sai Richelieu nevű lyceum tanitója gróf Demidoffal a' fekete tenger partjait útazván be, itt szerzett tapasztalatai kiadásával foglalatoskodik.
Svédhonban Linné régi rendszere soha sem enyészett. el 's folyvást ~ voltak itt jeles
zoologok , kik kivált a' honi ]faunával foglalatoskodtak. Retzius stockholmi tanító jeles zootom,
Ekkström jeles munkát irt ·a' svéd halakról. Nilson , ki a' svéd moluskokrúl irt, jelenleg a'
Fauna Svecicát adja-ki. Gyllenhall, Schönherr, mint entomologok isméretesek.
Dániában a' legközelebbi években a' zoologiáérti munkásság újra felébredt. Koppenhága több természetbuvárok gyülhelye, kik közt Eschricht legismeretesb és legmunkásabb, ·nevezetes az islandi és grönlandi állatok gyüjtéséról. Szinte emlitést érdemel Kroyer, mint
zoolog iró.
Europán kivül csup_án az ámerikai szabad státusok vesznek részt ~'jelenkor tudományos
mozgalmaiban, kik közt ki,·áltképp emlitésre méltók mint zoologok és irók: Nnttall, mint az éjio;zaki ámérikai oruithologia kiadója. Harlan pedig PbiladelJlhiaban a' Ji...,anna boreali-americana.
és az ásvány állatok kiadüja, Say mint a' moluskok, Rafinesque-Sohmaltz pedig mint az Ohio
halai irója, ismeretesek.
Ezeket rövid vázlatban elöteijesztvén, vessünk e' részben egy kis pillanatot édes hazánkra.
IJegjobban terjesztetvén a' zoologia, zootomia 's ezzel szoros kapcsol~ban levő anatomia az által , ha menageriák állittatuak fel , 's ezen tuclomány<>kat mivelők mindent te1·mészetben láthatnak ' fájdalom eddig kivévén némely egyeseknél találtató egy vagy más madara~'
Yagy négylábu állatot) egész hazánkban menageriánk nincsen, mire mulhatatlanul szükségünk
volna, 's ez véleményem szerint a' most épített magyar nemzeti muzeumhoz mint mellék rész
köz költségen feláJJitatván, csatoltatbatnék. De addig is mig ez megtörténhetne, e' szükségünket legalább kitömött 's szárított állatpéldányokka.1 vajmi kipótolhatnák közintézeteink. Azonban
lépjünk nemzeti muzeumunkba, még eddig e' részben legfőbb kincsünk.be, 's mjt lelnek benne
a
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zoologjaink', egy két külországi madarat kivéve, merő magyarhoni madarakat és négylábu áll~tokat,. bár ugyan Petényi Salamon or?ithologun~ ~icséretére legyen. Il!ondv~, a' t~r!llészet ut~o
lnven kitömve. A' magyar halak, k1gyók, bekak, rovarok, cs1gak, tobb faJatt, sok mas
honit is nélkülözvén. 'S valjon nem volna-é czélirányos az egész tudomány kiegészitésére 's
kitííntetésrre, mi nemzetiséget nem ismér, honiakon kivül külföldi állatokat is szerezni, mi a'
magyar állatok példányai kicserélésével, több rittár példájára legkönnyebben történhetnék. Hogy
pedig e' tudományban még inkább haladhassunk, szinte igen szükséges volna lehetőségig az
állatok csontvázait is gyüjteni. Kűltartomanyokban természettani tapasztalatok szerzése, 's nemzeti muzeumunk gyüjteményei szaporitása tekintetéből pedig gyakran tudomány-értő férfiakat
kellene a' nemzeti muzeo.m költségén útaztatni.
Aluzeumunk után e' tekintetben talán legtöbbet mutathat a' magyar királyi egyetem or,·oskara gynjteménye, de ez is vajmi kis eszköz e' tudomány előbbre vitelére nézve, ahoz képest , mit külföldi sokkal kisebb és szegényebb egyetemek rittáraiban találunk.
Hazánk. többi kisebb nagyobb iskoláiban, egy két kitömött madarat, 's borszeszben tartatott itt ott látott 's többnyire könyvtárakba helyezett csoda szillötteknél egyebet alig láthatunk.
.
Egyesek, kik az állattannal foglalkoznak , részint mint gyüjtők, részint mint vizsgálók,
részint irók, édes hazánkban többen találtatnak.
1. Emlősök ( mammalia J. Ezekkel tudományilag Petényi Salamon l1azánkfiát 's báró
Ocskay Ferenczet, ki nemzeti M11zeumunkat is sokkal megajándékozá, kivérn, senkit sem tudok, ki komolyan foglalatoskodnék. Sokkal több barátokat számlál egy idő óta
2. a' madártau ( ornithologia). Petényi méltán első helyet érdemlő ornithologunk példájára
kezdettek madarakat gyiijteui 's ezeket tudományilag vizsgálni Földváry Miklós Stetinay János
:segédjévd, Kuchta Sámuel felső penczi tanitó Nógrádban, AebJi Adolf pesti 'kereskedő, FriYaldszky lm1•e nemzeti muzeumi (Jrsegéd, Rainer György schmeksi fiird6 haszonbérlője Hermann
~á.1:0Iy k~marai ~rvos Brezu~bá~yán,,. ~okosz István be,szt~rczebányai gycrmekóvó Ínt~zet tamtoJa, Gnneus Jauos kamarai pe11ztan tiszt Beszterczebanyan. Ezeken kivül többeket ismerek
édes hazánkban, kik kitömött madarakat gyiijtenek, első !1elyen emlitvén ő cs. kir. föh erczegségöket István és József testvéreket Budán, gróf Forgách Károlvt Gimese11 Kellermann Ji'erenez
papot. Fén!~ll Szatbmárban, Si~beufrend Ján~s gyúgyszerési't Nagyszon~hatban, Kriger 'fiva.dar tablab1rot GergeJakon Epei]es mellett, baró Ocskayt Sopronban Streim J)octort VukO\'ác-LOn, Hanák professort Szigeten Máramarosban, báró Szinát '11renr;sinben }1~rdélyben Déván
St.etier Fridrik Kamarai épitű igazgatóság tisztjét, Nagyftgon pedig Knü;fler \Tiimos Kamarai orvost.
.
·
i
~· 'fojás~an (ool.o~i~). ~zt ~dtomra eddi~ magam~n és Petényi Salamonon kivűl tudom.rny1lag s e11k1 sem k1sl'n. Bar fajdalommal Jegyen mondva soka,n találkoznak hommkban ki':ált az i~ak , k(izt.' .~ik iuk<.~bb·. ~dötültéshiíl 's pajkosságból, minden tudományos irá11y, reu'd és
tiszt~ sza11dek nelkul madartoJasokat halo1!1.1'a gyujtrnek, 's a' nélkül, hogy csak nevezni i~
tudnak a' mada.ra ka~, ez~ket ,rabhík ~c)_dJara l~gfö~b kincslikaíl mt>gfOsztj<i k. Ezt kivált sok
hasznos madararnk feutartasa es szapor1tasa tek111teteb1'íl keményen tiltani kellene.

4. Hnlészet (herpetologia), mit Frivaldszky, Gerei1dai és Petényi hazánkfiai nagy fáradtsággal 's tudom;inrs vizsgálattal kisérnek.
·.. 5. !fa~ta1~ (ichtl~yol~gia). _Hec!1el ~akab cs. kir. bécsi természetgyüjtemények Ötje az au!'tna1 csasza~·sag h~la1t ke~znlven k1ad111, ezek közt a' magyarokat is vizsgálja. Reisinger János egyet~m1 t~rmesze~tam professor, ki tLldományilag foglalkodik a' halakkal, irt: „Specimen
lchtbyolog1ae s1ste11s p1sces aquarum dulciwn hungariae." Szinte a' halak gyüjtésével 's vizsgálatával foglalatoskodik Petéllyi Sal.amon.
. Az eddig .említett állatok csontvázai készitésével pedig egy idő óta haszonnal foglalatoskodik Leuhossck orvostudor Pesten, és Klein orvostudor Pannonhalmán.

35
-_ . 6• . Ro~arásztan ( entomologia). Magány gyüjtliink köztt méltán első helyet érdemel e' tekintetben Frivaldszky, 's magának nem csak édes hazánkban, hanem a' kűlfüldtin is hírt nevet szerze. Ismeretes némely rovarak leirásáról Sadler egyetemi professor 's nemzeti muzeumi őr, szinte nagy figyelemmel kisérvén ezen tudományt. Szinte tudományilag kisérik ezt részint
mint gyüjtök, részint mint vizsgálók báJ'ó Ocskay Sopronban, Mikecz kamarai titoknok Budán, Wagner pesti eYangeJikus leány tanitó, Kindermann Budán, Láng gyógyszerész Nyitrán, Findeli gyógyszerész 'I1ernesv<irt, Neudtvicb gyógyszerész Pécsett, \-Volf nyugalmazott kapitány '11emesvártt, Franzenau József kir. kamarai bányanagy Nagyágon Erdélyben, Knöpfler
Vilmos kamarai orvos Nagyágon, Ji..,arkas ügyvéd Pesten, Pauer pesti természettársulat könyvtárnoka, Rokosz beszterczebányai gyermekóvó intézet tanitója, Kriger 'fivadar Gergelakon,
'I1ern körmőczbánván.
„
.

8. Kagylásztan ( concbyliologia). Szenvedélylyel 's tudományos vizsgálattal kisé1ik ezt
Sadler professzor, Frivaldszky muzeumi őrsegéd Pesten, Láng gyógyszerész Nyitrán
Mikecz kamarai titoknok Budán, Dr. Nendtvich Pesten, Petényi Salamon Pesten, Ku"flinyi Ferencz IJosouczon.
:
·

„

k1~ált

Ezeken kh'iíl kite1jedt honunkban . bizonyosan találkoznak még több férfiak, kik az állattan egy vagy más ágával foglalkoznak, ezt vagy amazt tudományosan kisérik, kik mindaz-;
által csupán magány élvezet végett munkálódnak 's eddig a' közönség el-Ott ismeretlenek maradtal:.
,
Szükségesnek tartom még itt megemlíteni Pólya József orvostudort, ki Jardine Vilmos
es Treilschke Fridrik után forditásban kiadja „Az állatország természettörténeti képtermét" és
Vajda Pétert, ki Cuvier után forditásban kiadta „Az állatországot."
. .
El nem hallgathatom ez úttal, előre bocsátván már azokat, kik az állattannal tudományiJag 's haszonnal foglalkoznak, azon számos honunk lakosit 's itt megforduló idegeneket, kik e'
tekintetben visszaéhiek és édes hazánk sok állatfajai fenta11ása ellen rohrurnak, megemJiteni. El
nem kerülheti :
1-ör a' jobb érzésil, kivált keresztény férfiú figyelmét, azon számtalan nye1~ szivüek
Iegioja, kik csupa durva szokáslHíl 's vad indulatu szenvedélyből a' szegény állatokat kínozzák, úton útfélen ·halálig verik , söt úgy sz1}lván, gyakran elevenen nyúzzák. Első helyei érdemelnek itt a' mészárosok , kik a' levágandó szegény marhát gyakran, hogy húsok , a' mint
mondani szokták ízletesb legyen, kutyák által a' lakosok nagy félelmére 's borzadására utczákon keresztül levágásuk helyére rettentő kínzások közt félé]etben hurczolják. '11 ovi1bbá a' fuvarosok és napszámosok, kik minden jobb és szelidebb érzések eJlenére, különben is a' roszasúgról híres útainkon annyi terhet rak11ak szekereikre, hogy ezt vonó marhájok nem birja, 's
ezt, nyt-rs indulatuk át 11em liltváu a' lehetetlenséget, addig lilik verik, mig vagy bénává nem
teszik, vagy éppen legnagyobb kíuzá'sok közt meg 11em ölik. El annyira, hogy csakJ1em a~
szentírási Bálám e1kínzolt szamaraként felszólalnak kú1zt>jokboz: · „mit vétettem tenéked , hogy
immár engemet háromszor vertél meg, avagy nem te szamarad vagyok-é, melyen szoktál járni." Vajba mindenki Példabeszédek XIl-dik része 9-dik verse szerint viselné mag<it, hol
mondatik: „Az igaz , az ő barmának életére gondot visel, de az istentelenek könyörületlenségek kegyetlen."
2-or szükség itt megemlitenem a' vadászok nagy seregét, kik k1izt fájdalom gyakran
ol>'anok is találkoznak, kik a' neveltebbek sorához tartozván, az e' részben alkotott világos törvenyekre mit sem hajtva, a' szelidebb érzéseket félre téve, 's hazánk jövendíijét feledve kinos
pusztító vadászatokat tartanak, a' nyulakat, őzeket, zergéket, foglyokat, fáczánokat, szalonkákat 's egyebeket időn túl , renden kivííl, nem figyelmezve a' szaporodásra, a' haza nagy
kárára halomra lövik 's egész vadászi vérpatakokat készitenek. V aljon nem jőn-é már nem sokára el azon idő , hol különben is a' kevés számú kárpáti zergét 's az eddig oly na.g y jövedelmet hajtó nyulakat, őzeket és szarvasokat csak nevekről fogjuk ismémi, 's a' státusgazdaiit
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•

:ság ezáltal te·temesen szenvedni kéntelenittetik. 0 emberek! van-é szívetek, van-é lelketek 's'
nem tudjátok-é azt , hogy az ember után a' nagy természetben az állatok, kivált emlősök ~e
Jyeket oly rettentő módon kínoztok, vannak hozzátok legközelebb helyeztetve, melyeket a"
nagy Isten nem csupán miattatok teremtett, hanem az egész termés7íet kiegészitése tekintetéből
~ melyek nélkül éltetek csak nyomoruság volna.
'
Ezeken úgy vélem kivált kettő segíthet, elóször az ángolok módjára állatkínzásokat eltiltó '~ a' va~á.szatok kihágásait még szorosabban fékező törvény'ek hozatala, és az oly igen
sr;,nksege~ ~z.el~rányos~ szelid ~l~p~, ~ár vala~ára; lét~sül.en~ő nép nevelése. Azonban e' tárgy
bovebb kifeJteset, a,!l; altalam k1tuzott JUtalom kerdes pályazóira biztam.
„

~I

, , ,3-or. El nem hallg,athatom még itt azon észrevételt, melyet státusgazdaságunk tekintetebo1 e helyen tennem talan nem lesz felesleges. Edes hazánk számos kivált tehetősb birtokosi, kik a' j~b?, · ~.zebb .és c~él~rán~~sb gazdltlkodást kivált a' kűlföldö~ megízlelék , gyakran
()lyan . g~zdasag1 külors~agheh allatfaJokat hoznak bé mint például a' rnecklenburgi lovakat ,
schwe1cz1 sz~1':~~ rnarhakat~ melyek által a' hazai, különben szép és nagy hasznu eredeti fajokat
va~~- ~lkorcsos1~1ak, vagy eppen más kűltarlományiakkal felcserélvén kiirtják 's gyakran el~elloz1 fi~yelmöket az , hogy mi a' schweiczi alpesen diszlik, nem' alkalmas' a' kövér Bánát
sík mezeJere. 'rartsuk csak jól nemes vérü lovainkat és izmos sugár szarvas rnarháinkat
melyeket k.~ilönben is szorgalom által lehet nemesitni, ~zek bizony~san a' czélnak 's várakoz~
s~kna~ boven ~egfel~lendne~.. .~ire ~~lágos példa a' ~s. ~· mezőhegyesi és több magány
rnenes~~, vala1m~1t . s~arnos ~1tu?o _g~lya1~1k. Legyünk e, reszben is nagyobb hazafiak, 's a"
~nennyu e, lehet nelkülozzük a kulfold1t, bizonyosan sok penzt kimélnnk meg a' statusnak mely
1elenleg angol, mecklenburgi lovakért, schweiczi és tyroli marhákért milliókat visz-ki az orsJ.ágból.

„

Vann~k .e' szerint, a' mint feljebb emlitém , többen, kik a' természettudományok ezen
oly ~;isz11os ~ga_val f~glalkozn~k, lelíetőségig haladnak, 's remélhető, hogy ha édes hazánk

te~1etosb .o_szt~lyaból tobben talalt~tnak,, kik a' zoologia valamely részét kedvel és szenvedélylyel
m1velend1k, a gazdagoktól remenylven gazdag aratást, e' részben is jobban haladhatunk.

, , ~is.zem i:ninda~által, hogJ: a' h~ladás ·?své~yére l~pett édes magyarhazánk, büszke
ven e rnszben IS szamta~an bom termeszet krncse1re, mas szomszéd pallérozott eunípai nem• z#etekkel ' melyeknek soraba már is tartozik, vetélkedni fog , 's a' tudományok uagy tömegéto1 e1 nem maradand.

'!1 udomanyos
•
.
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Petényi Sala1non János
állatkínzás elleni értekezésének rövid vázlata.
;Jól tudom mennyi1·e élnék vissza a' nagytekintetü gyülekezet türelme 's jóságával,
melynek folytonos bírása oly annyira érdekemben fekszik 's e' mellett sem czélt nem érnék ,
sem várakozásaiknak megfelelni képes nem . lennék, hogy ha e' helyen, az állatkínzás ellen
szerzett, 's a' kir. magy. természettudományi tá1·sulat által pályakoszoruzott értekezésem tere delmes feJolvasásába bocsátkoznám.
·
Azon tiszteletnél fogva tehát, melylyel a' hely, idő 's kegyetek iránt tartozom, munkám
tartalmának egyedül rövid vázlatát kívánom itt előte1jeszteni, 's csak akkor, hogy ha talár~
mélyen tisztelt halgatóimnak tetszenék, e' Yázlatomban előforduló ez vagy amaz tárgy fölötti
eszméim, érzeteim 's kivánatim felől bővebben l1allani, egyes szakaszok felolYasására is szívesen · ajánlkozom.
Azon alap, melyre épitnem kelletett, a' Kubinyi ..A.goston föle pályaké~·dés volt, mely
igy hangzik: „Irassanak le az oly igen szenvedélyé vált állatkinzá.~ok . módjai édes hazánk„ban, ezeknek káros volta kivált z.oolof(iai, statusgazdasági 's emberiségi tekintetből; adas„sék egyszer~mind elő, mily módoUal 's útak01t lehetne ezeket legczélszerühhen megaka„dályoztatni, 's .e' helyett az állatok i'r ánt szelitlebb lufoásmódot behozni?"
Munkámat ezen alap egyes részeire igyekezvén helyezni, természetszerint abban is felosztásnak kellett történnie . .Jól tudtam azt, hogy mindennek a' mi e' világon történik, bizonyos oka van, következőleg, hogy· az állatok különnemű kínzására is különféle okok nyújtanak alkalmat, 's hogy azokuak is bizonyos · kútfökb(íl kell származniok. De rnegvalék győződ
ve a' felől is , hogy a' bajt csak akkor orvosolhatni üdvösen , hogy a' rosszat csak akkor gátolhatn i czélszerüleg, ha annak okát, forrását előre és szerencsésen fölfedeztük, eltávolítottuk,
elháritottuk. 'S épen azért magam is igyekeztem munkám

1-ső osztályában, szívemből szeretett 's e' tekintetben is gyors léptekkel előrehaladni
buzgón törekYö honosimat: a' náluuk szoktíshan le1:ó 's különböző állatkínzás fon·ásailioz t·ezetni, e' mellett egyszersmind mindenikénél a' belőle eredő viszaéléseket, csinokat, például fölhozni; azoknak inditó okait 's eszközeit is közelebbről kijelelui, bogy kedves honosimat ez által·
annál biztosabban figyelmeztethessem arra, miként e' kútfejekből eredő, 's rohanó folyam árjaként elharapódzott állatkinzás külön nemei, borzaszMn dühöngnek az állati életen, hogy honosimat arra is figyelmeztessem, mint lehetne veszéljes hullámait korlátozni, és az által magyarhonban az állati életnek is jobb, boldogitóbb helyzetet előkésziteni 's alapítani.
A' mennyire fáradozásimnak sikerült minden előttem ismeretes állat.kínzások nemeit eredetükre visszavinni , körül belől a' következő 12 kútfejét fedezém fel a' honunkban gyakorolt
·
'
állatkínzásoknak, ezek pedig :
1. A' természetnek 's benne főleg az állatok valódi, fontos és nagyszerü rendeltetésének
's álláspontjának, valamint azoknak az egészhez, egymáshoz és az emberhez való viszonya.inak
nem ismerfJse. Következőleg :
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II.

m.

Álnézetek és veszélyes elt1iteletek az állatvilágra vonatkozólag.
Megvetése az állatoknak; valamint

Innen eredő

W. Megszokása az uralkodó balvélemény 's naponta. elöford11ló rosz példák által egyszersmind az w·alkodó állatkínzásoknak. Innen támadó

v.

t

Ezek ismét táplálékot nyújtanak egy részről

l

]'
1'

Érze'ketle11ség, tekintet- és szá11akozásliiány.

VI. A' Jönyelmüség, hiúság- és dicsekedésnek; más részröl
VII. Az érzékiség, gyönyör- '1 m1elatást•ágynak. És ismét
VIII. A' nyalánkság és torkosságnak. Mindezek egyenesen vezetnek
IX. Önzésre, kincs- és pé1tz1:ágyra.
Isszonyún dühöngnek , ha hozájok csatlakozik

11

X.

A' dölyfösség, dur-raság, liirtele11· .harag, hostrzúrágy, !egyetlemét;.
Néha nálunk is szokott mint ily nemű' forrás felbuzogni :·

Xl. A' természet1nzsgálóknak, természeti tárgyak gyüjtóirlek, 's azokkal leredeilésl
üzók11ek , úgy11ei·ezett tudományos érdeke. 'S mind ezen fo1·rások hullámai akadály nélkül
dühöngnek , mivel
XIl. Hiányzik a' liatósági· helátátr és feMgyelés az állatkinzás kútfejeit kicsapong~ait 's ~ártékonyságát illetőleg, a' hova kétség kivül az útépítés elhanyagolása is riiéltán szám.1th~tó; ugr_ nem kíllö?beu lelkes .gon~o~k~dásna~ ~'s az állat-kínzás elleni erényes mun-

k~ssa~na;k btanya, valam1pt az emben meltosaghoz dlo, az embert és állatot kölcsönösen bóldogttó banasmód fogyatkozasa.
.• „

~' m~gyarh~n~an. s~ámtalanszor előforduló állatokkali méltatlan bánás ·'s állatkínzás kút-

feJetrol es szmhelyeU'ol atterek értekezésem
1

1

i

l'i

II-dik Ré~zére? m~lyben azt i~yekszem megmutatni: hogy ha teremtménytársaink magokban nem lennen~k is kepesek, szehdebb, nemesebb 's őket is nemesitö bánásmód élvezetére,~ hogy· .~a ne1? eppen erkölcsi elvek 's okoknál fogva kívánunk szelíden 's emberileg bánni
velok, 's, oket m~nde~ szenve~és~ö~ 's veszélytiíl megoltalmazni: de lwgy mi11d a' mellett mi
'!"agunke;t ~ t~hat m~r csa~ onzes1 ,s anyagi elvből is, szükségké1>en megkeJJene szűn11ünk a~
aJJatok kmzasatól. MIYel ~nmd~n ~'isszaélés, tehát az állatokkali rosszúlfJánás 's ;,zok11ak pusztítása mi magunlwa uezi·e is igen káros es t·eszedelmes, uem egy tekintetből, 's külö11ösen
. . ~ 1. z.oologial. te~i11t~th?l. I~en már csak magam is, mint az állatoknak ·s földirati elter~edesokn~k evek óta1 vt~sgalóJa, eszrevevém, hogy több nemek és fajok Magvarhonban m~i.r

1ge.n. gyere~ ~ordulnak e~.o ~. vaf?Y on.11a11 egészen. el is tűntenek. Megmutatom , hogy a' minden
k01latok nelkul szerte duhougo vadaszat, madaraszat 's halászat tehát az állatok minden idi}ben 's m~ndenki által történő zabolátlan pusztitása , nem csak számos éltiiuk kellékeit fedező
hasznos allato~ számát fölötte ki.sebbiti, hanem hogy érdekes állatfajok melyekkel mind eddi:,
~agyarh?.~ ~m~en eu_rópai tartományo~ fölött bővelkedett , vagy egész~n kiirtódtak , vagy tö~
k.eletes kiutasukhoz kozelednek. Igy tunt-el Magyarhon határain belől az óriási Bölény v. Belend (Bos urus, Au~rochs )? mely még nem régen a' kál'jJáti hegyekben élt,, az utolsó példány
azon?an 1814-be~ itt Erdelyben meglövetvén, faja is egészen kipusztult. Igy nem sokára az
an~yira ~ecses Hodoka;t (~astor, Bieber), mely ek Belius szerint, még a' mult század második
fe~eb~11 a ~aran me?teben is. egész Beszterczebányáig tanyáztak, 's most ntár a' Duna melléken is annyll'a megritkultak; 1gy fogjuk ma vagy hónap, ha a' féktelen állatkínzások nem kor-

látoztatnak, a' zergéket, szarvasokat, őzeket, a, siket- nyfr- és császárfajdokat, a 1 Jasso: és
'reznek túzokokat, sőt a' nyúlakat, foglyokat, szalonka- és vadrécze fajokat is ; így az erdeinket, kerteinket, ligeteinket számtalan kártékony férgektől, 1s hasztalan gyommagoktól megmentő, a' termés:&etet szinezetök pompája, valamint kedves · énekJésök bájai által dicsőitő énekI6
madárfajainkat, 's ezek kö:&ött Europa legfényesebb énekesét, a' külföldön is annyira becsült
magyar bájdalárt vagy is li~etfülemilét ( sylvia philomela, Sprosser-Nachtígall) fájdalom! nélkülözni, úgy hogy nem sokarn csak nevök 's ábrázolatuk után fogjuk ismerni.
De nem csekélyebb jelentőségiinek mint állattani tekintetben , tal~lom 's ábrázolom az álIatokkali méltatlan bánás 's azok kínzásának káros voltát honunk j1}Jlétére
'

,

2-or Statusgazdasági tekintetben is, még pedig következendő okoknál fogva. Atalában minden a' mi valamely polgári társaságban egyesekre vagy az egészre nézve hasznos lehet, azonban elhanyaglás, vagy épen roszúlbánás 's pusztítás által korán megszűnik hasznossá
lenni, vagy hasztalanúl ·elvész,, kétségkívül a' statusgazdaságra nézve káros befolyásu. Igy
'()koznak hazánkban is az állatokkali roszbánás , kinzásuk, pusztításuk és velöki minden visszaélés soknemü és tetemes károkat. Mert nem emlitvén azt, hogy ezáltal reánk nézve a' műi
par, kereskedés, gyógyászat 's a' jóllét· kÖI'ében nagy jelentőségű szerepet játszó legérdekesebb
állatok honunkból eltűnnek; az állatpusztitások kimoudhatlan veszedelmesek és káros befolyásuak
főleg a' korlátlan vadászatok , madarászatok 's balászatok által , és pediglen károsok és veszedelmesek :
1. Magára a' t:adászat, madarászat és lialász.atra nézt·e, miYel a' rendetlen ,s
idónkh·üli kiirrasok által a' sziikséges használatra 's illendő időre semmi sem marad hátra.
2. Az ifj11ságra, kii1ii11ösen a' tanuló if.ju.~ágra 11ézt:e, mh·el ~z által idejekol'án kicsapongó, minden tekintet nélküli vadászatra .csábittatván, gyakran hasznos J10npolgá1·rá leendő
maveltetését elhanyagolja, 's igy a' polgári társaságra nézve elveszett.
3. A' birtokos urahra nézre is, mivel különösen ott, hói nem egy a' birtokos, sokszor csupán irigység vagy önbaszonvágyból vadászván, 'igen gyakran a' legalkalmasabb időben
mulasztják el gazdaságuk czélszerű rendezését és javítását, 's e' meJJett vadásztársaikkal dús lakomát ülvén, tudja a' jó Isten, mi csapongások kisé1·etében pazarolják vagyonukat 's pénzöket
maradékaik i·ovásara.

4-. A' gazdatisztekre né:a·e. kik vadásza.ti, madarászati 's ]1alászati szenvedélyükkel
legszentebb kötelességeiket 's foglalatosságaikat is, urok kárára, el mulasz~ják.
5. Mimlnt er,yes polgár, /;e~m1"t:es, f ó/t1„1freló1·e 11éae, kik közííl honuukban ezre~kint
csalódnak el hivatalos foglalatosságaikMl, söt az erkölcsileg romlott 's szel'te tébolygó vadaszhősöktől •mindennemü aljas tettekre elcsábitva, végre mind azt, mivel mint fé1jek, atyák, polgárok tartoznak, egészen elmulasztják, különbféle kicsapongások tengerébe merűlvén , ·a' honra
nézve megszűnnek hasznos polgárok lenni, 's még e' mellett más ezreket is ragadnak magokkal az erkölcsi elalacsonyodás mélységébe.
De mennyi szomorú 's káros következményei vannak a' {l:ülVnnemD állatkinzásoknak

6. a' közjnllétet a1myira föltetelezó mezeigazrlasáf( érdde tekintet~hen '!! ~ert,
l1azi állatainkal val1) visszaélés, méltatlan bánás, kétségkívül hátráltatja nemzetl gazdasagu~1k
haladását 's ez által egyetemes jóllétiiuk felvirulását. Kétségkivűl való dolog, hogy valammt
okszeriileg folytatott 's czélirányos bánásmód mellett az állatfajak nemesebheké 's has~~osab
bakká lehetnek, épen úgy a' roszbánás következtében nagyságukra, szépségükre,. ere1okre .'s
l1aszonvehetőségökre nézve elkorcsosúlnak 's így a' kereskedés és közjóllét kiszám1thatlan ka1~ára miadiukább elnyomorodnak.
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'S hány ezeren vesznek el Magyarhonban a' leghasznosa~b állatok közül az által :
viselős anyákat nem kimélik, azokkal roszúl bánnak, valamint a' gyönge
csecsemőkre is sem magok kellő gondot nem forditanak, sem annyok ápolásánál megniaradni

a) Hogy a'

nem engedik.

b) Hogy rosz 's megromlott táphilék, tiszta frissitc'i ital megtagadása; tisztátalan pajtákban zá~ás; igen korán erőltetett munkára. való alkalmazás vagy inkább e' részbeni vizszaélés.;
betegseg esetében az orvosi ápolás elhanyaglása, 's más százféle rosz bánás által a' szegény
házi állatok mindig gyengébbekké 's s.iolgálatra kevésbé alkalma~akká tétetnek , 's ez által alkalo~ nyú~t~tik _raga~v~nyos 1~yava!yák k~fejlésére, milyenek a' rüh, körümfájá , lépfene, marha .es aprolekdog, m1bol azutan, a szegeny embert kolduss~, a' dúsgazdagot szegénynyé sűl
jesztö járovány dögök törnek ki a' házi állatok között. Es hányat éktelenitnek, rongálnak
meg a' legnemesebb 's leghasznosabb házi állatok közül.

e) Könnyelmüségből, dirsehésb51 vagy durraság, harag, bo zuvágybúl, különösen a„
rosz utakon hasztalan nyomorékká kinozváu vagy halálig vervén őket lelkiismeretlen hajtójok..
. 7. 1'1e~1n!!i pénz csalatik 's fol!J-~i a' nélkül is pénzetlen lionunkból, legmunkásabb
honosmktól az idot vesztegető 's munkát mulasztató ló - medve - maJ·om - kutya 's madárk
. nyomorú1t állattartók vagy is menageristák
'
me'd"'
iaso k, es
mind ' megannyi' állatkínzók 's az ál
latkínzásra csábítók által.
'
Mind ezen 's hasonló ártalmakon . kivűl , még igen gyakran veszélyes hatással van éd
hazánkra

8. azon fülszámitliatla„ kár, mely azon állatfajok meggondolatlan kilm:üldüzésé11e
tJagy elfogdosásának tennészetes következmé1tye és büntetése melyeket a' bólcs teremt
a' 1:ilágre11d~z,e1·e 's a' ~'agyszerü természet gazdasága egyens:élyának fentartására tere
tett. . ~sudalkoz,unk, sot p~naszkodunk, ha füinkat a' furdáncsok vagy is kéregpondrók el
r~~~~ljak, · ~a ?' hernyók cs cserebogarak erdeink, kerteink 's zó1dségültetvényeink pomp •
zoldJ~~ elemesz~tk ;, ha a_' gabonaférgek vetéseinket egész darabonként elpusztítják; ha a' . sáská
!e~elomket koparra „teszik; ?'' i:nezei egerek vetéseinket, az erdei egerek pedig tölgy- és bikk
Jemket legkecse~tetobb re~euymkkel együtt megsemmisitik; ilyenkor azután sohajtozunk, zúg
l~~~~1k. az. orszagos ~sapas , maga az Isten jósága ellen ! De nem aka1juk a' veszély ok
ktfui ~e.sz11t, ne~ akat]~ ~e~fo.ntolni és helátni , hogy mindezen csapások, igazságos és ig
termes~etesen kovetkezo buntetesek melvek az annyira hasznos állatok az egereket rova1·
~at'. fet:?e~et. pu~zti~ó ~mlő~ök .és ~adarak folytonos kiirtását rnélt~in kö~etik, mely áli'atokat
iste~u ~olcses,eg es Jc1sa~ .a . vepre teremte, hogy a' sokaságuk miatt könnyen ártalmunkra l
heto kts~bb allatokkal taplaltatvan , azáltal az állatországi súlyegyent föltartsák 's minket ama
zokr~ak, .~rt~lma~ befolyásátó.l meg~vjanak, melyeket tehát nem pusztitauw1k, hanem inkább
•
tentol kuldott vedangyalokkent tekmteuünk 's becsülnünk kellene.
Nem kevésbbé veszedelmesek 's károsok az állatkínzások Magyarhouban
3-or Státus-egészségi tel·iutethen is. Ugyan is:
h „ . 1· A' r~s~ .és t~r·m~szetelleni t<1rt4s 1·ag!J tökéletes el1'anyagolrís által fejlődnek
eg usegesebb ~azt allatamknal , a' kutyáknál a' mind állat mínd emherre nézve annyira isz
nyatos nyavalyak; melyek ·
'

I

b

t:i!~~?s ~s erztele11 há11ás, folytonos megtagadások, ingerlések 's kínzások álta
osseg ~ to~' en:-k1 , nem csak az állatot 's annak kinzcíját, hanem sokszor a' legártatlana
embereket lS a legiszonyatosabb halál, 's az állatkínzás legborzasztóbb áldozatának teszik-ki.
d"h*
0

.2

,
3. a_' legszelidebb 's ártatlanabb házi állatok is, mint a' házi tyúk, pulyka, récze
!'1a~ _mad_árfa1ok ' ~, mint fájdalom gyakrabban látnom kellett ! honunkban is kínzóikat orrukk

1

:ek ormeikkel an i~ybbll"a.bm,egsebesiték, hogy ennek következtében veszedelmes nyavalyába este' vagy 1ega a
a razatuk örökre elferdűlt.

.

41.

'S nem volt-é alkalmunk m:í.r sok izben, mint ez évben is u' hfrlapokban olvashatni, hogy
4. a' lialálra iugerelt, fogó1:asbmt, más kínoH-al teljes módon fogott vagy ki-·
riosan ki"°égzett állatok húsa, az ingerültség, a' leirhatlan félelem 's szorongattatás, a' hasztalan szabadulási törekn~s , az iszouyú fájdalmak 's ezeket követő kétségbeesési diih által, nedYeire 's alkatrészeire nézve annyira megbomlik, hogy vagy undorító szaga miatt eledelül többé
nem szolgálhat , .vagy az azzal élőket megmérgezi. Meg kellene tehát minden állatkinzónak
jcíl fo11tol11i, hogy ő , azonkívül , hogy az állatot bímtetésre méltóképpen kÍllozza, önmagának
.'s számos ártatlan polgártársainak kiuos halált készit.
Hogy ha már erkölcsi álláspontból tekintjük e' dolgot: a' teremtménytársainkkal valóméltatla11 béinás 's az ő kinzásuk:
4-er: Erköh:si tekintet hm, nem csak a' polgári társaságra nézve veszélylyel teljes é~
hanem ittalában véve is az emberi méltósággal egészen ellenkezőnek tűnik-föl előt
tünk, már a' következendő okok11ál fogva:

~frtalmas,

1. Mivel a' legtöbb állatok az emberrel szemközt, egészen véd és oltalom nélküliek 's
már ezen védetleu itllapotuk arra szólítja-föl az embert, hogy velök illendően bánván , inkább
védje és últalmazza, mintsem üldözze 's kínozza.
2. Mivel teremtménytársainkkali méltatlan bánás az emberi szív legnemesebb, eredeti ,
erkölcsi érzelmeit, főleg a' szá11akozás és irgalom érzetét, mely n~lkül erényes élet nem is
gondolható, a' legbotráukoztattibh módon gúnyolja-ki. Mert a' teremtménytársainkkali rosz bá11ás által egyszersmind 's igen természetesen minden jó indulatok, minden szelídebb 's nemesebb
érzések 's ezekkel együtt a' Jótettek 's erények is az emberek sziveiből kiszorittat".'án, ezekben
helyettük vad, romboló indulatok és gonosz tettek gyökereznek meg.
3. JJ1it·el a' teremtménytársaü,kkali méltatlan bánastól egyenes út t:ezet emhertá1·u1i11Hal rnló lwsouló h,íuósrnódra.

'l'eremtménytársaink iránti érzéketlenség, kegyetlenség 's
t'mberi, felebaráti szeretet , könyörületesség, jólte,·őség azon egy szívben 's egymás mellett
nem maradhatnak meg..Az állatkínzitstól tehát csak egy fok, csak egy lépés ·az emberkínzásra. Innen kétségbe nem hozható igazság az, mely egyszersmind a' legfenségesb közmondattá.
vált, hogy: „az állatkínzó nem képes embertársát vaJcídilag szeretni!" 's ismét megforditva :
„lehetetlen , hogy azon szív, mely az állatokkal jól teszen , embertársai iránt valaha egészen
~,megkemé11yüljön." - · 'S ha é11 az idő rövidsége miatt itt mind azon veszélyeket hallgatással
rnellözöm-el, melyek a' közjóllétet az állatkíuzás által anuyira fenyegetik, ha bővebben nem.
ff·jtegetem:
·

4.

Hogy minden állatkínzók, úgy mint ai:.; iste11i tn·emtmények 's emezek szent czél-·
jainak szét rombolói, tulajdon teremtőjük ellen is.zonyuan t:étkezuek; hogy ők

5. minden jobb érzetii polgártársaik nyugalmát 's fJóldog.~ágát l1áhorgatják, azáltal
ezeket is kínozzák; ezek is őket viszont mint ártalmas és veszedelmes embereket megvetik,
társa~i1gukh<íl kizá1ják.

6. Hogy szomlt állapotban,. midőn .reájok nézve a' szánakozás és irgalom oly sziiksé-·
ges és oly jcítékony volna, imádságukban ömledező sohajtásaikat elfojtja a' te1·emt111é1tytár~aikon elköt:etett kószi11:üség 's kegyetle11kedések érzete, és hogy köuyörii·let és vigasztalás
helyett eleikbe dördülnek a' vallás azon fontos igazságai: „Az igaz,. az .ő barmára is gondot
„visel; de az istenteleneknek könyc)rületessége kegyetlen (Példabeszédek 12. v. 9. ). Ue jaj
„,a' könyörületlennek' és kegyetleneknek' mert az itélet Jakab levele 2. v. 13 szerint) ir.ga!„masság nélkül lészen annak, a' ki nem cselekedett irgalmasságot."

e

Hogy így az állatkínzás még más százféle ártalmas voltát elmellőzzem, eleget mondék ,.
úgy vélem, e' rövid vázlatban, ha ezen osztály befejezéséül még azt emlitem meg, hogy azok
~~k az állatkínzásnak hódolnak ::
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7. Eszöket, kezöket, sJt éltöket egy egész sereg er'kölcstelemégne'k, vad kitJántJ·
toknak 's alacsony csinoknak áldozzák föl. Ma a' szomszéd barmán elkövetett bosszu , hólnap már -magának a' szomszédnak életét is veszélylyel fenyegeti! azon könnyelmüség, hiuság
's dicsekedésvágy, mely ma még vadászattal, lovaglási 's kocsizási fitogtatással megelégedett
Minap idő és vagyon tékozlásra, csalásra 's végső sűlyedésre vezet; az állatokon haszonle
sés 's önzésből elkövetett méltatlanságok, hólnap embertársainkon annál inkább 's lealacs
·
nyitólag . te1jednek: •
Hogyha tehát, mint fölebb mondám, teremtménytársainkkali szelidebb bánásmódra más ok
ból nem is vólnánk képesek; még is már önhasznunk érdekében is megkellene magunkat
tóztatni az állatokkali méltatlan bánástól 's ezeknek mindennemű kínzásától: de az állatok
· mint értekezésem
i

1

lli-ik Részéhen körúlményesen bebizonyítom, hizonyára magukban is érdemesek jo
szelídebb, nemesebb 's nemesitóbb, átalában emberhez illó bánásmódra, még pedig:

Valamint testi' úgy lelki kitűnő teketségeik 's tulajdonságaiknál fogva, melyek
kel gyakran magát az embert is felülmúlják.

1.

Mily

számtalan á1latok . tüntetik ki magokat az emberek fölött:

1. Test~· elsóhhségekkel, tekintve erejüket, ügyességöket, gyorsaságukat, repülés ·
ú~zásbani ké~~segöket; tehát azon tehetségekkel, melyek szerint ők képesek rövid idő alau
mmden akadalyokon 's minden idegen segedelem nélkűl is túlhaladni.

2. Érz.ékeik élességét-el, a' hallás, látás, tapintás tökélyesebb fokozatával, melyekn
fogva magát az idöváltozását is előretudni 's jósolni képesek 'sat.
„
D~ teremtménytársaink még sokkal szebb, figyelmiinket még inkább érdemlő színb
tunnek elonkbe, hogyha fontolóra vesszük

1

'

'

1

1

1

1

1

1

!
1

.
3. lelki /1,ajla_maikat, tehet1égeiket 's hogy úgy mondjam erényes szokásaikat;
kenytelenek vag~1rnk .atlátni, hogy az emberi lélek tehetségei közt egyetlen egyet sem talál
tunk, melynek nyomait valamely állatban is föl nem fedezték volna a' természetvizstrálúk, ső
l1ot?,y közülök többen ~elki tehetségeik 's szép tulajdonaik kitüntetése által, minket e~1bereket
felul~uln~~. 's ~~gsze~enitenek. Valjon kicsoda képes közülünk oly kész 's hű emlékeze
l1ely . s ta~e~ozas.1 tehetseget „bebizonyitani, milyet a' legtöbb állatoknál főleg pedig a' mad
ra~nal meltan b~mu.lunk?. Ok szinte mint mi, fogékonyok az élet minden örömei iránt, ők
sz1vesen yeszne reszt m111de~ gyönyörökben , játékban és tánczban kedvük telik, örömest v
ga.dnak es m,ulat~zn~k egymas közt; az állatokra szintúgy mint az emberekre határozott befi
ly~ssal. va.n ~ sz~p s kellemete~, yalamint a' kellemetlen időjárás, ők szinte úgy nyilvá11itják
~~mt ~1~, . JÓ e1:zet?ket, !•a dolgaik .J~íl fo~ynak, a' jó étel 's italba.ni gyöny ürküdesüket, vala ·
a. szuksegl?ent bu~m1~~s, szenvedesbem szomorkodás és méltatlanúl szenYedett igazsúgtal
sag o~o.zta le~rerts~;g felre. nem ismerhető jeleit tüntetik elíi11kbe. Mert nálok feltaláljuk ugya1
az?n elenk kepzelo tehetseget, mit az embereknél a' kiv!mcsiságot és tuduivágyást az útazá
l~aJlamot, val~m.i11t a' tanu}ás.i és képzeti tehetséget. Százszorosan bizonyitják-hé 'ők előttiio
~~:t~lrnes valosagukat; ny1lvan láthatjuk, h?gy nekik is vannak kiváuságaik, ólrnjtásaik, ne
k~ilonben hogy gondolkoznak, J10gy gondolataikat összehasonlitván belölök következtetéseket 's h
taroz~tok~t rnunak , ezek szerint élnek 's cselekesznek , 's minket sokszor lelki te]1etségeik á
~al bamulasra ragadn.~~· Számos peldák gyar1ánt itt egyedül egyre, t. i. a' rnind11yáju11k el
1smeret~s Obry ku.tyaJara emlékeztetem tisztelt hallgatóimat! Sőt sok állatok az életbölcsesé
~el .!naJd nem .hataros, szoros rendet 's szabályokat tartanak· köztök czélszerüen felosztott ren
s torvenyek let_eznek, Yannak felügvelöik tartanak rendörse'·get 1·s ma k k- t 'S valion n
- ··k
·
•
'
gu
oz ·
J
t a1a·1·JUk:-e· kö
' zotto - a~ eve~r~~es gondolkozás , egyesítés és tapasztalatokon készült, 's a' nap
alatt mmdeu uraJkodas modJai között legjobbnak ismért monarchicus-kormányt , például a' mé-

heknél régóta már rendes folyamában~! - - Nincsenek-é nyilv<Ínos bizonyitványaink müvészi
képességeikről, melyekben egy ember sem képes őket utólérni, annál kevésbé felűlmulni, 's
melyeknél fogva mint épitök, mint képző művészek, mint szövők és kötők kétségkivűl a.z emberi nem első oktatói valának. Dirnl!.k továbbá nem csak tulajdon l1ang- és tagjá11atási beszédmóddal , mi által egymást tökéletesen megé11eni képesek , hanem oly tehetséggel is, hogy lassanként a' mi taglalt beszédüuket is megérthetik, s6t, hogy arczvonásainkból, tagaink já1·i1sáhól gondolatainkat, kivitnságinkat 's szándékinkat is eltalálják, beszédünkkel helyes kapcsolatba l1ozni képesek. 'S bol van azon hangmüvész, vagy világszerte híres énekesnő az ·
emberek között, ki .~épes volua az énekes madarak, 's közöttök például .a' magyar ligetfiilemile bájos hangjait 's gyöngéd érzelmeit, nem mondom elérni , vagy felűlmulni, de csak távulról
is· rnegkiizeliteni ? 'S titeket kérdezlek most e' helyen egybesereglett A~sculap avatottjai, yaljon nem kiiszön!1eti-é a' gyógyászat is annyi érdekes műtermi anyagok ismeretét, hatását és
l1asználhatóságát teremtménytársaink ujj-mutatásának? ! - - De nem csak testi és lelki tehetségeik 's tulajdonságaiknál fogva méltók az állatok jobb
és nemesb bánásmódra , hanem :

4. Az elóbbe1dekból ü11,!;ényt kö1:etkezó ·s az erényekltez közelítő szol·ásaik, tetteik
és maguk t.'iseletére ttézt:e. - Ok mind a' maguk, mind a' mi foglalkodásinkban szorgalmasok,
munkások, takarékosok, sőt a' jövőre 's a' szükség idejére nézve is gondosok; ők előre vigyázók az élet mindennemű yeszélyeire nézve, melyekben egymást intés és védelem által segítik; legbensőbb szánakozást mutatnak beteges vagy szerencsétlen társaik fölött, ezeket tehetségök szerint segítik , felettük szánakozásukat 's bánatukat nyilvánítják. Ezen teremtménytársaink éltében a' leggyöngédebb szerelem , ragaszkodás 's hűség példáját leljük fél a' páros
életre, a' szüléknek gyermekeikhez 's ezeknek viszont szüléikhez való vonzódására néz.ve,
· egyntt a' legszorgalmasabb ápo1ással, sőt sokszor éltöknek is egymásérti föliildozásával. F;peu
oly gyöngéd szeretetet , ragaszkodást és' hűséget bizonyitanak az ember iránt is ; háládatosak
júltévőik sőt igen gyakran kínzóik iránt is; feljebbvaMiknak szívesen engedelmeskednek, uraik
irúnt alázatossággal viseltetnek, sőt példátlan vonzódás 's szeretettel vannak születési helyük
's kedves ba.zájokhoz. Az állatok tehát illendőbb báuásmódra méltók már a' velök született
kitűnő -tulajdonságaiknál fogva: de még inkább azért :

5. Mivel mind ezen szep tulajdonságok s<;.;elidehb báuásmód által még 1lemesebbi
tétet1:én, a• töjéfy11ek csodálkoz(1.~t gerjesztő fokára emellietók. '11artozó tiszteletem nem engedi
becses figyelmüket több példák elíisorolásával fárasztani, melyek számtalan állatok kitűnő lelkitehetsl!geit -tekintve, a' velöki nemesebb bánásmód szükségét még világosabban bébizonyitanák;
de megvagyok győződve a' felül, hogy kegyeteknek iclővel, ha tán majd e' tárgybeli munkámat egész te1jedelmében olvasancljitk, az általam, magábül az állatok életéből, még pedig Magyarbonban tapasztalt 's gyűjtögetett, és igy engem lelki tehetségeik ismeretére gyakorlatilag ve:1.ető példák, épen oly számos 's bensö örömet szerze11d11ek, a' milyenre geijesztéuek magamat
is , valahányszor észrevevém és leirám.
Teremtménytársainkkal jobb~n, sót az embetekhez egészen illőleg kell bánnunk , mivel

6. -rammk állatok iránti kötelességeink, nem csak sziviink 's lelekisme1·etiink sugal·
lásáhól, liattem olya1t0k is, melyeknek szi'gon1, megtartását Isteuü"k 's i·allásunk JJ"ra1tc.wlJ1e .l{ötelességü11k: a) Nem csak minden alánk renclelt állataittf.at czélszerü, alkalmas és
jó táplálékkal ellátni; őket tisztán tartani, betegség esetén vagy élemedett korukban lélekismeretesen gondukat viselni, 's őket egész szorgalommal ápolni, hanem minden teremtményti. rs~
inknak átalában elhagyatott állapotukban vagy szerencsétlenség esetében segedelmet 11yttjt~111 ;
szükségben őket a' lehetőségig ápolni 's gyámolitani, . nem. pedig ellenkezőleg szere~c etl_e n
11apjaikkal még nagyobb kínzásukra 's pusztitásukra- mmt foJclalom történni szokott-:- Y1 ~szael
ui; kötelességünk irántuk minden tekintetben kimélést, szánakozást, .irgalmasságot, elisrueresl ~s
>:!-
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'háládatosságot biz-onyitni • őket az egész világ-rendszerre nézve szent rendeltetésök kötelességeinek gyakorlatában ne~ akadályoztatni, sőt inkább őket ebben a' mennyire lehet, elősegíte
iü, 's az életnek annyi @römeiben 's gyönyörüségeiben részeltetni, mennyinek élvezésére csak
képesek:.
Igaz és természetes, bogy valamint a' halál, úgy a' sohajok 's nyögések is a' szegény
'állatokra nézve sem maradha1lllak-ki e' világon, sőt közűlök naponként ezrek esnek az emberek
.3ltal a' halál martalékivá , de
h) sz;;J;ség nélkt'U er,yet sem kell teremtménytársaink köz1il életétől megfosztani", 's
.az clmuJhatatlanul szükséges eseteket a' pajzánsag kicsapongásaitól lelkiisméretesen meg ke~
különbör.tetnilnk, 's az ·ily esetekben a' legcsekélyebb kínzástól is szigoruan meg kell magunkat
tartóztatnunk , következoleg a' halál fájdalmait 's minden kínzó szorongatásokat, a' mennyire
csak lehe,t rüviditeni 's könnyiteni rajtok; szó'1"al, igyekeznünk kell azon csapást, mely az edes
élet „s a' keserü halál közötti harczot bevégezze, úgy választani, ·hogy mentől biztosabban 's
mentci.l rövidebb idő alatt vezessen a' czélhoz.

,f

• · 'S mind .ezen kötelességek teljesítésére nem csak elegendő szívbeli fölhivást, sőt szent
Iekötelezést is találhat minden okos keresztény szent vallásában, mely egyedül a' szeretete11
alapszik és' szigoruan tilt minden kegyetlenkedést. E' vallás kútfejében találjuk írva: hogy a
Isten maga kedveWje az állatoknak , hogy i·ajtok könyörül , hogy az ő keze őket tá.plálja, oltalmazza és megtartja. Igy például Salamon bölcseség-könyve 11. és 12. részében olvassuk :
„Isten ! te . mindeneket s1.e1·etsz, mik a' te1·mészetben vannak, és semmit nem utálsz a' mit a!„kotál, mert te semmit nem alkotsz vala, mit gyiilőlni tudnál. l\'Ii módon állhatott fel valami,
„ha te nem akartad volna?- avagy hogyan maradhatott meg valami, mit nem te hívál létre?„De te mindeneken könyörülsz, mert a' te hatalmadban vannak; te kedvezel mindeneknek, met1
„tiéid, Uram barátja az élőknek! a' te mulhatatlan lelked van mindenekben ! ! - " Jónás köny
t:é11ek 4. resze 11-dik 1·erse szerint mondja maga az Isten: „És én ne szánnám Nini vét, a"
nagy várost, melyben több van kétszer tízezer embernél, - 's melyben állat i's sok 'r:a~t ! " E' vallás kútforrásában maga az Isten méltatja az állatokat a' lelkes lények sorsára; b mag
küldi az embereket az állatokhoz, hogy rajtok és tölök tanulnák-meg az Isten mindenbatósit~á
bölcseségét és jóságát, J1ib könyrn 12. része 7-dik versében így szólván: „menj ~mber ker„lek ! kérd-meg az állatokat, és tégedet azok kö71űl mindenik megtanit; - avagy kerd-m~g az
„égi madaraktól, és megmondják néked; - de még a' tengernek halai is megbeszélik teneked:
„h.ogy az Umak keze cselekeszi mindezeket; hogy az ő hatalmában yan, minden élő állat11ak
,,rnlamint minden embernek elete és lelke."- 'S maga ldvezitönk is nem útasit-é mirtdenlror a·,
Isten teremtményei figyelmes vizsgálatára, Máté 6. része 26. nrsében mondván: "Nézzétek ·
„mezei állatokat! tekintsetek az égi madarakra!"- Igen is, szent vallásunk világosan til~ja
állatokkali méltatlan biinást, mint büntetésre mélt1) vétkezést az Isten teremtései ·s ma~a a
te\'emtö Isten ellen. A' mennyei vallás á.ltal így szól a' teremtő az emberekhez , Mósf!S 2. kiút.1/r
20. része 1 :l. v-be11 : ,,Ember! hiában ne ölj!•' l'éldabnzédek H. része 31. i·-ben pP.dig: ,,a'
„elnyomja a' szegény állatot, az gyaliizattal illeti annak teremtiíjét !" - - Ezen sze11t vallási intései által (ff ldvezit1'ínk is az állatkfozástól, Liikúcs (;, része :36. i·-beu mondván: ,,Legyetek
„irgalmasok, mint a' ·ti mennyei atyátok is irgalmas! Mert (Jakab 2. v. 13.) az ítélet irgalmas
„sag nélkül lészen a1111ak, a' ki' nem cselekedett frgalmasságot !" - Szóval, Jézus egész vallá
sa 's erkölcstana , az állatokra nézve ·is mi11t teremtméuytársainkra. a' nagy természetben, kö
vetke~ő fenség.es el~1be olrnd össze-: „szép parancs az , az állatot nem gyíilölni , azt meg ne.
vetm, nem kmoz1u: - de még sokkal szebb, tisztább , nemesebb , szentebb 's emberhez ege
„szen illő ezen elv: becsüld és szeresd az állatot, bánj vele emberileg ! mert minden állat te
„remtménytársad' 's számodra rstentől e' földön adatott hű kísérőd, barátod 's j(lltevőd ! ! - -

„

f
1

Óh gondoljuk , csak j()l gondoljuk meg emberek! mi volmínk mi állatok nélkül .e' világon?! - Ha magunkuak keHene a' földmivelés minden terheit, az útazások, tehervontatasok, ·a

l
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háboruk. 's csaták minden fáradalmait, egyedül viselnünk ?-Ha· nem volna senki, a' ki velünk
épitési munkálatainkban a' terheket megosztaná, a' ki házaink, városaink„ falvaink 's útaink terh,es építésében segitene ~-Ha. magunkn~k ~ellene minden .v~~yon~nkat é~el n~ppal' ?rzen~~ l-;-Es ha meggondoljuk, hogy mm~ ~.zon JÓ izü el~dele.k nel~ul, hus, va1 ! z~u:, sa;1~, to1as. es
mind azon jó illatú anyagok nelkul, melyek egeszseges allapotunkban k1eleg1tnek s megfrtssitenek, betegségeinkben pedig enyhülést és gyógyszert nyujtanak, minőket nekünk reremtménymrsai11k szolgáltatnak, kellene szűkölküdnünk ! - ha nélkülöznünk kellene ruházatot, eszközök;et, mind azon kényelmeket 's diszitményeket, melyekkel ők minket kiállitnak szőr~ik,.. gyapjaik,
t<;>llaik bőreik, sza1:vaik 's csontaik által?!-; J1a végre le kellene mondanu.nk mmd azon szellemi j~vakról , tanuságokról , gyönyörökről, szóval az élet mind azon örömeiről, melyeket egyedül az állatok által 's bennük találhatunk-föl : - óh ! valljuk, valljuk-meg őszintén emberbarátim ! nem lennénk-é mi, igen, épen mi emberek, kiknek minden teremtmények között legtöbbre
van szükségünk, kik legkevesebbet tudunk nélkülözni, kik minden pillanatban m~s tere~tmény
re szorúlunk, mi, kik úgy szóh,án minden földi bóldogságu11kat egyéb teremtmenytársamk rovására alapítjuk, - - nem lennénk-é, mondám , mi emberek e' világ11a~ állattól megfosztott
pusztájában a' legszerencsétlenebb teremtések, milyeneket csak gondolhatm ! ! - Óh Isten , igazságos Isten az egekben ! l10gy ]ebet tel1át azon lényeket, melyek nélkiíl
mi a' legszerencsétlenebbek lennénk 's melyeknek majd nem minden földi boldogságunkat köszönhetjük, hogy lehet e.zeket oly kevésre becsülni? - · Valóban lehetséges-é, földi jóllétünk
legnagyobb előmozditóit, éltünk leghívebb barátait 's jóltevőit még csak közelebbi megismerésre sem méltatni? -- sőt inkább őket megvetni, velük méltatlanúl bá1~11i, 's az irántok való hálátlanság, kegyetlenség 's embertelenség által a' legalacsonyabb bűnökbe keveredni?! - Bizonyára, nagy tiszteletü Gyülekezet! ha azon iszonyú ellentétet tekintjük, mely az effberek gondatlan hálátlansága, 's mely azok11ak lee;jótéko11yabb teremtménytársai között létezik:
valjon nem kéntelen-é az emberi ész rügtö11 megállni? 11em fog-é az érző szív, felindulvá.n a:i:
itllatkínzók gyalázatos vétkein, iszonyodva visszaborzadni? a' benne keringő vér vagy megalm:ni, vagy beuső fájdalmaktól eJfogulva 's méltá haragban oh adozva, Hommellel az Istenhez fölsohajtozni : „az Isten gyülc'íli remek miheinek vakmerő szétrombulóit ! ök nem érdemesek te„remtménytársai11kra ! - Mind azok, kik hóherltí lélekkel kényök szerint zsarnokoskodnak te„remtménytársaik iuségére, ördögök - és nem emberek! - - Miután jelen értekezésem IV-i/;, Részében igyekeztem azon elle1n·etéseket megczáfolni,
melyeket az állatokkali szelíd bánásmód ellenségei szoktak előnkbe görditeni, átmentem _a z utolsó
V-ik részre, me(1Jhen azon útakat és módokat adom elö, melyek által az állatM11zást
lPgczelszariilJben eltórleszte1d, 's hel.yette az állatokkali emberiebh bánásmód behozatalát eszk.ödeui gondolom; ajá11lám pedig a' következőket.
1-ör. A.' tennészetz" tutlományok ország.~zp1·te leendő átolrfoos behozatalát, mi által
valódi felvilágosodás te1jedue el az állatoknak a' nagyvilág rendszereibení ~ontos létük 's rendeltetésökröl átalában, különösen pedig az emberre vonatkozólag. Még pedig

o) már a' kisdedek oskoláiba, ból szelid érzésű tanítók által az állatok iránti szeretet,
kim élés, ·'s könyörületesség érzete csepegtettet11ék a' kisdedek gyönge sziYeibe. Mert mily
gyakran megszégyeníti a' legkisebb gyermek is résztvevő könnyei által irgalmatlan szlileit !
h) Folytonos oktatást a' természeti tudomá1tyok/Jan minden, még a' felsőbb oskolákban
is, 's ottan az állati élet ·megismerésére 's méltánylására vezető alapos útmutatást. Ajánlám:
2-or. A' te1·emtés uagyszerii 's szr11t czéf.iainak megismertetését 's teremtménytársaink ini11ti kötelességeknek az emberek sziveibe való béoltását a' lelkészek által, nyilvános tanitások, katechisati1ík, prédikácziók 's mindennemű vallásos oktatások alkalmával, következő
leg a' népnek nevelése 's tanítása által.

47

46
3-or~ Oktató, szfr/,ez szóló, és i'g!J. e' teki11tetlJen is léleknemesz'tó népkiiuyve_k 's i-

ratok terjesztését, melyek az állatkínzásról 's e;r. ellen szólanak. Oh ! mi jó haszonnal
nának ezek is casinóinkban, vendéglőinkbeu több más felesleges folyóiratokat.

pótolhat~

4-er. Az állatokkali szelidebb há11ás haráti1tak tündöklő példáit, teremtménytársaink
's bóldogitóinak utánzásra méltó előképeit, példaadásait : főkép, ha közöta' hon elöljárói tündöklenek.
·

kimélőinek jóltevőinek
tök több főrangaak 's

5-ör. NyilfJános Mtúntetését 's megdicsérését azoknak, kik az állatkínzás kevesbitésén 's eltörlesztésén, szóval és tettel lelkesen munkálódnak, 's kik az állatOk sorsa javitásához tőlök kitelhetőleg hozzájárúlnak.
6-or. Törvények, te/,át fe11yitésef., hiintetések 's rendőri föli:ig9ázás behozatalát
az állatkínzás minden nemei 's kitörései ellen.
·

Crataegus To1111inalis ifiú ágainak gyenge hé.üábó~ 2 nehe.zéket ~s 9 fokhagpnából ~' bels.? va_gy
közepsö czikket megtörve· ezeket egy iczés edenyben tiszta v1zben, fedo alatt 12 óra1g aztatja 's azután még egy Jráig főzi. A' megszürt főzelékből azonnal langyosan ád megélemedett férfinak 5 kanállal, nőnek 4 kanállal , gyermeknek 3 ·/~ kanállal.
Ha tudni lehet hányadik nap dühödött meg ·azon állat, mely az embert megmarta, a' más
állattal lett megmaratása után, akkor az ember megmaratása ~tán is éppe~ annyi napr3: adjabé a' Ieirt szert, ha pedig azt tudni nem lehetne , akkor legiobbnak tartja akkor adm-be a'
szert, midőn már a' dühkór jelei kezdenek mutatkozni.
Magát a' sebet kiégetni és gerinyedésben tartani Kovács B. jónak hiszi; de éppen szükségesnek nem tartja és ő nem teszi.

.
7-er. Állatkínzá~ törlesztő egyes;"iletek alakítását a' liazába11, mely egyesületek az
eddig előadott . eszközöket 's minden egyéb szabad rendeltetésökre készen álló útakat használván, hathatósan 's jóltévőleg hassanak a 1 népre -átalában. Végre ajánlám

Az ö álHtása szerint ezen gyógymódnak eredménye minden esetben kielégitő yolt ~s azért értekező ajánlja a' kisédeteket. De - elnök B e ne azt a~ gyógymódot - nem 1~ Újat 's
isméretl ent .....- nem tudja helyeselni; sőt azt tartja, hogy ez éppen veszedelem forrása is lehetne annyiban , a' mennyiben e' mellett a' sebnek helybeli gyógyítása elhanyagoltatik, noha tudjuk, mely kielégitő eredménynyel lehet igen sokszor elrontani a' dühmérget égetéssel 'stf.

. 8-or. felébresztését 's megerósitését a' hazában e' tekintetben egy közvélemé1iyt1d
azaz az állatokkali bár minemű méltatlan bánás rosszalásának, az állatkínzások megvetésének
's utálásának, az állatokkal jóltevők tiszteletének, 's igy szóval ~gy uralkodc) köz1:éleménynek,
mely kétségkívül az egyedűlj legbatósb szer az állatkínzás ellen.

G r o s s F r i dr i k nagy-váradi gyakorló orvos, a' méreg törlesztésére legczélszerübbnek ismeri a' tüzes vasat, mint oly égető szert, melyet leghamarább kaphatunk, mely legol~sóbb
és mindig bizonyos eredménynyel működik. De ezt kövesse húzomos suppuratio vagy gennyedesheu
tartása a 1 sebnek.

M~után immár kegyeteknek, mélyen tisztelt hallgatóim! azon nagy jóságukért, melyet
.
n·~ntam kitartó t?relmökkel bebizonyitani kegyeskedtek , tartozó hálámat kifejezem, magamat 's

'l, o r m á s i L aj o s Békés megyei főorvos, éppen úgy kívánja megemlittetni a' más
égető szereket mind az izzó vasat. Elnök B e n e is igen dicséri a' többi között a' nagyon

sz1vem ezen legerdekesb ügyét további szeretetökbe ajánlom.

tömör

A' n1agyar orvosok és ter1nészetvizsgálók 1844-ik
.é vi őszelö 2-6 napjaiban l(olozsvártt tartott
gyülekezete orvos-sebészi szakosztályának

Jegyzőkönyve.
. A' magyar orvosok és természetvizsgálók orvos-sebészeti' szakoszt~lya septembec 3-án
r~ggeh ~ órakor összegyült. A ' megjelentek száma, az elnökség által kir. tanácsos · Bene }""erencz eo nagyságának átadatott névjegyzék szerint 66-ból állott.

Ezek:

·

.
1. .F'elkiáltással elnöknek megválasztották Bene Ferencz kir. tanácsost jegyző1iek pedig
titkos szavazás útján szótöbbséggel Szabó József, kolozsvári boucz és szülész-tanárt , 's azonnal a' ·beirt sor szerint elkezdették az értekezéseket.
·
·
·
1-sőben érteke~ett Bari c z János, erdélyi országos főorvos az Ebdűbröl, előadván
e-gy „ m~ros-szék~, kendi. ~al~si szabad székelynek Kovács Beniáminnak gyógyitás módját, mely
ebbol all : Kovacs Bemamm veszen az Asclepias :Vincetox~cum gyökeréből 6 nehezéket. A~.

econcentrataJ tiszta hamag oh'asztékot egymásután minden 5-ik perczben alkalmazva.

S z ő e s. J ó zs e f kolozsvári gyógytanár megkülönbözteti a' helybeli és a' felszivódás útján már talún átalánossá vált bajt, .a' helybelire néz t jónak tartja mindenik szert, mely
jól égét, csak tartassék egyszersmind sokáig, 6-8 hetekig levő gennyedésben a: seh. Az. átaláuos bajra nézt ·pedig a 1 mellett legtöbbet vúr a' kőrizsbogártól és Belladon~aMl. I; a 11 eh
gyógymódját megkisirtette, de kívánt eredmény nélkül. Kisirletet tett végre isopath1ce a~ ugy nevezett Hydrophobinnal; ezt 8 hétig folytatva mind belől mincl kivül alkalmazván, mely altal . a' sebet j1í suppuratioban tartva látta. Az eredmény jó yoJt, cle egy esetről itt még következtetest nem
hú:that11i.
Hasonló értelemben nyilatkoztak, Boér László, Szilágyi Miklós, ~észai
D á n i e 1 F ab i ni 'l, h e o p h i I M a r o s i Is t v á n. G aJ· z á g e) L u k á e s más belso szerek
}" maras
' t legve'
'
mellett használja
még a' Gentiana
ruhrát, Hayth Ji,erencz pedig az-eso
s:télyesebbnek találta.

E 1 n ö k: a' vitatkozások rövid foglalata ahhan központosl'.11, hogy minden ..dühös marás
esetéhen legbiztosabb gyógymód helybélileg a' sebnek megégetése, a' h?l le~et .tuzes v~ss~l,
a' hol pedig azt tenni nem lehet, vagy uem tanácsos p. o. gyerme~eknel '· er~ekeny noknel,
elaggott öregeknél, ott akármely más égeti) szerrel, melyek közt, igei~ JÓ ~1~ert. ~.ap~s~talt
( Portai utú11) a' Piskoltz - vajtól is. De az égető szereket egymas ~tan, rov1d :do-koz~ket
hagyva többször kell alkalmazni, 's a' sebet több hetekig nagy geunyedesben hagym. . Belsol~g
reggel kőrizsbogarat ád, este pedig Belladonnát: mind kettőnek adagját növelve. 's ped1~ a, .korösbogár adagját egynegyed szemerrfü egy egészre víve, a' Belladonnát P.ed1g annyira viv~'
mig bódulás . jelei kezdenek mutatkozni. Higanyos bédörgöléseket dicsértetm hallott, ~e vel?k
kísérleteket nem tett; mert · látta az ily kisérleteket :F'rank Pétertől 's már akkor eredmeny nelkülieknek tapasztalta.
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2. J ovit s i eh Pá 1 ezred orvosa , magát egy divatlap ( Honclerii) ismételt czikkelye
által felhiva.tva érez.vén , megmutatja, hogy amaz oly nagy .hiri·e kapott lblany (foci) Kolozsvártt ~s éppen oly régtől . fogva ismeretes, mint az orvosi világ más részeiben, nem pedig mint
a' mondott lap állitá) csak egy év óta.

e

3. Gross Fridrik arról értekezett, mily gyakran fordul elő Magyarhon róna vidékén a'
földmívelők közt a' . szürke hályogtól okozott vaksitg. 500 ide tartozó tapasztalatot számlál.elli,
's ezekből azt következteti, hogy a' szürke hályog a' mondott vidékeken -lehet mondani- honilag

. Dr. J o w i t s i eh Pál észrevételei az Ihlanynak
az orvosi gyakorlatba lett felvételéről.

eendemice) uralkodik.

Kiosztá egyszersmind kőre metszett képeit rgy atya hat fiának, kik mindnyájan szürke
hályoggal születtek, és az értekező által szerencsés . műtétei útján látásukat megkapták.
4. Mark u s János ezredorvos , értekezett a' maga tapasztalatairól, melyeket a' váltó láz körül tett 's egyszersmind előadja azon módot, melylyel szokta gyógyítani; minthogy
ezen láz oka legtöbbnyire csorvás bántalom, azért előre vagy hánytatót, vagy hajtót ád, 's arra.
következteti a' chinint., roham előtt keYés idővel adva. A' visszaesések meggátlására még
több napokig folytatja a' chinint kicsiny, adagokban.
5. Fodor András hunyadmegyei · főorvos, egy férget mutat-bé, melyet egy méhhányt-ki állitólag, még pedig elevenen; de előadó a' hányásnál nem volt jelen 's azért
könnyen megtörténhetik, l10gy csalódás vagy csalás van a' dologban, 's e' miatt róla ítéletet
hozni nem lehet.
kórosnő

6. E 1n ö k B e ne, vitatkozásra kitűzé a' liirlapok utján már előre :kijelentett kérdést, hogy
t. i. mi az oka, hogy Kolozsvártt 's környék ében minden kórságok különösen a' lázak oly nagy hajlammal birnak az ideges jellem (nervos. character) felvételére~ - Erre - J ovit s i eh Pá J,
S z a b ó Jó zs e f, mind kolozsvári gyakorló orvosok élénk vitatkozásaikban megmutatták, hogy Kolozsvártt és környékében ideglázos bántalmak (vagy szóval a' mit
a' nép Nerveufiebernek, ideges láznak szokott nenzni) nagyobb számmal valósággal nem tapasztaltattak mind akár mely más helyen, sőt lehet mondani, hogy a' valóságos ideges lázak
különösen pedig a' hashagymáz (Typhus abdominaJis) éppen ritka tünemény. De van a' közönségnek fejében (hiedelmében) sok idegláz; valamint más helyt úgy itt is a' Brown idejebeliek minden bajban ideges jellemet találtak, de a' mit más vidékek már meglehetősen elfelejtettek, abban a' kolozsvári közönség benne van még ma. is, sőt - a' mi éppen a' rosz - a'
szerént kívánná magát gyógyittatní is. Ezen értelemben nyilatkozott P a t aki Dániel (kolozsvári
gyakorló orvos) és B a r i ez J á n o s is , eHenkezöleg pedig senki. A' ~olog ily állásában a'
gyülekezet hiszi hogy itt valósággal nin('.senek több ideges lázok, mind más helyt, 's ezen dolog iránt kivánná a' közönséget is megnyugtatni , meggyőzni.
·
Sző e s J ó zs e f, és

7. Szilágyi Mik 1ó s (kolozsvári gyógytan ár) felolvasá egy részét azon értekezésé:nek , melyet a' czélszeril társalgásnak hasznairól irt különösen az orvosra nézt. -:- Határozattá lett, hogy az egész értekezés közgyülésben olvastassék fel.

Azon nagy figyelem, melylyel az lblany (Iod) iránt az újabb időben mindenntt visel.tetnek, 's
különösen azon körhyűlmény, hogy a' sok kezekben megforduló Honderű lapján azon eszme adódik által a' magyar-és erdélyhoni értelmes közönségnek, hogy az idevaló orvosok előtt az
iblanynak 18 43-ik év előtt, az iJJető nyavalyákban haszna és alkalmazása módja tökéletesen isméretlen lett Yolna, ébresztette fel bennem azon vágyat és kötelesség érzetét, ,miszerint a'
mái gyülekezetet ezen tökéletesen csalfa és gyülőlséges hirlelésre figyelmeztessem. En ugyan is,
ambár nem itt születtem, de 9 évektől fogva idevaló orvossá lettem, kielég.itő tapasztalatom
után mondhatom azt, hogy _ezen főv iiros tudományilag kimivelt orvosai. előtt, a' gyakorlati
orvostan igazi haladásai, mindenkor tudva valának, és hogy Kolozsvárt nem csak az iod, hanem az újabb kor más hirlelt sze1·ei is : mint az anthracokali, piperin, salicin, cubebin ' tannin ,
monocsia, ferrum iodatum , hydrargyrum biniodatum, ergotin, carbonium trichloratum, Jactas fe1·-:
ri, valerianas chininae, 's a' többek, az illető nyavalyákban, minden mutogatás, rang, orvosi
fényűz és nélkül, mihelyt azok az 9rvosi lap okban ajánltatattak, az01mal a' megkívántató vigyázattal okszerüleg alkalmaztattak, melyre az itteni gyógyszerészek azon áruk gyors meghozatása és szolgálátbeli készségük által sokat segitettek.
Hogy lett még is a~ , hogy lassan lassan, még azok is , kik Honderüt talán még nesem ismerték , úgy szólva akaratjok ellen is, az Iod gyógymódi bánásába belé avattattak' azt a' következő rövid értekezés' legtermészetesebb úton megmagyarázza.
véről

Az Iblany, lod vagy Jodine, egy még eddig elé egyszerű anyag , mely a' természetben egyedül magára a' maga valüságában még elő nem fordult, hanem Kalium és Natriummal
egybekötve több tengeri növényekben, a' szivacsban, tenger vizében , sós és' más ásvány vizekben, talúltatott. Az iodot legelsőben 1811. Courtois salétrom-gyáros találta-fel Párizsban történetesen. Erre az 1813. évben Gay-Lussac 's több nevezetes vegy-tudorok által meg'izsgúltatott, 's ma már gyárilag állíttatik elö. Az iod kékelHí szürke ( blaulich-grau), lev~J
kéklíe alakul, érez kinézésii, vízben bajosabban olvad-fel rniut aetli erhen és alcoholban~ a pap.ut
átfutólag barna s~rg~ír~ fe~ti, ~~lajdon, ~hlorhoz hasoulith.ató ,szag a yau,. me_ly ~, ~z?baba~~'. ~el."7
dául hol egy 11 eha11y wd-ferdok hasznaltattak, hol11apok1g a szelJoztetes es fostuJes daczai a l"
érezhető a' nyelnn e{!,y fan yar szúrü ízt, a' légcsőben nem sokára a' bévétel után egy kai·-:czolás é:zetet okoz; a.' tűz által beWle ibolya szín gőz fejlíídik-ki, a' J1onnan görög _neYét. Í!:'
nyerte, mely az ibolya-kék súnt teszi, .a' 1~ap Y~lága. és u~ elep;~ége ~Jtal ~i}m~ye n szetlrn~1h~ ·'
mely tufojdo11sc.í gim alapul a' Dag uerre keprn;i sol~tJa, a . k e.~~ny 1t c 11ek _a . l ege rzek ~u~ebb ~e1~lo~
jc' rn ely11d fo g va útet az eledelekb en lctezheto kemcny1to feJfe d ~zesere h nsznal.i~k: veldaul,,
J1a a' téj, vaj, méz vagy téjfel keményítő vagy liszttel össze len11e11ek keverve , es. 1g; „ m e~
forditva a' kemény ítőt az iod felfed ezésére lehet használni , mely al kalommal a' ken~eny;tos o!.vasztmány a' legkisebb m ennyiségű, például , egy tizezeredrész szemer iod által 1s vwla-kek
színre festődik , melyen alapul a' sympatheticus írásmód is.

1

Az iod működése , alkalmazása módja az iUető betegség ek · e11en , már a' szak gyült!s-

m

ben

bőYebben

megvitattatott.
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Em1itést érdemel azonban, 11ogy mielőtt az iod Courtois · ~utal előállittatott , már azelótt
sok ezer ember köszönte neki t-gészsége helyreállitását; mert a, természet számtalan úsvány''izekbe az iodot belé vegyítette, melynek köszönhetik azo1t vizek századoktól fogva az ő gyógyerejüket és hír nevöket, melyekből én itten csak Karlsbadot Csehországban, Hallt Felső Osztrákban, Kissingent Bajorországban emlitem, nem kételkedve, hogy efféle ásvány vizek, talán még
nagyobb mennyiségben ne találtatnának Erdélyhonban; akkor a, midőn ez az áldott ország a,
sós és savanyu Yizekkel oly dúsan bőYölködik, hogy méltan ellehet mondani, hogy egész Europában területéhez mérve alig lehet pá1ját találni.
Coindef Genfben a, tengeri r.övé1iy és szivacs hamvának golyva elleni hatós ~reje által
:figyelmeztetvén, hasonlitásból arra az eszmére jött, hogy mind kettő hatóságának a, bennük
már feltalált iodtól kell eredni, ,s azonnal kisérleteket tett az iodn~k a, gyakorlati orvosi-tanba feh,ételére; 's mihelyt az ő első kisérletei szerencsés eredményüek voltak, távol legyen, hogy
·azt titokban tartotta volna„ hanem mint becsületes ember ,s valódi természet búvár sietett már
1820-ba ezen jótékony fölfedezését a, helvéta természetvizsgáló társaság eleibe teijeszteni.
Nem sokára, miután az iod mint új gyógyszer, Coindet által felvétetett, megtörtént,
'1ogy minden golyYás , a' megbecsülhetetlen tincturából vett, mely által megtörtént az is, hogy
némelykor igen nagy adagban használtatván ártalmassá lett, melyből következett, l1ogy az orvosok csak féh-e használták ezen szert, bár ha jótékonyságáról megvoltak győződve, mig végre a, frank-, ángol-és németboni orvosok által az iodnak valódi aJkalmazása módja megállitatott, ,s az emberiség l1asz11ára közzé tétetett.
. Az iod ,s készitményeinek az orvosi gyakorlatba czélarányos béhozatalába.n kiilönösen e,

következendő érdemes férfiak fitradoztak ; mint J_.jugol, Buisson, Manson, Cazenave, Lemasson ,

Baudeloq._ue, Giiden, V\Teidler, Neumann, Asmus, Knod, \Vallace, Berton, Velpeau, 11-,ricz,
.Mayer, Moisisowits 's még ezeken kivűl sokan, kik részint külön iratokban, részint orvosi hírlapokban tapasztalataiknak eredményeit te1jedelmese11, közitélet és fo11tolás alá bocséitották, mely,
ügyfeleink közül, kik az orvosi gyakorlatot nem idiítöltésből, hanem valódiságból űzik, 's kik
meleg résÚétlel ·viseltetnek az emher életébe vágó ezen ·tan ha.ladása iránt, egyik előtt is oly
l1osszasan, mi11t a' Honderil l1i1111i látsza.tik , titokban nem maradhatott. Az iod uz ii szerencsés
eredményei kiiHtkezéséűl már 1836-ban hivatalosan felvétetett az Osztrák tartományi Pharmacopoeaba, és 18-11. a' katonai Pharmacopoeába is, mint egy tapasztalt gyógyszer béiktattatott,
mely fennebbi időktől fogya a' kölozsvári gyógyszerészek állitása szerint évenkéut még nagyobb
mennyiségü iod hasz11álfatott el.
·
~4.z iodnak több évi orvosi használatáról eddig elősorolt nyomatott értékezések, 's hh·a ...
talos rendszabások bébjzo11yitása után, valóban szükség feletti lenne még tovább vizsgálüd11i, hogy a'
különben houtilag énr.ií Ho11derü micsoda zavaros forrásból meríthette a, feunebb irt alaptalan tu·dósitást, a' következő elmé.1cz jegyzék elsőben 18!3-ban közhírré tételére:- - :,a' ne '.n _ értő orvos
„kezében oly veszedelmes, mint az ügyes használással üdvesnek lenni állitott jod gyógyszer ,
„természetét, hatéisnuídját 's eredményeit~ ta11ulmá11yai11ak fötá.rgyául választván, remélhetií, hogy
„a, honunkhan Erdélybe11 is annyira elharapódzott giirvélyes kórok ez új gyógyszer segitsé„gével biztosabban fognak gy6gyittatni ;" de 11em teki11tve, hogy nem csak az iod, hanem egy
más · sokkal ártatlanabb g~r1ígyszer is, egy értetlen orvos kezében a' betegnek nagy ártalmára
lehet, örvendek abban · a, kedves kiirnyülményben látui magamat, miszerint a' hontilag aggódó
Honclerüt megnyugtathatom, hogy szép l1onja, még sok értelmes és szorgalmas orvosokat mutathat elií , kik mielőtt méµ; a, Ho11derü a' vilcigra jöveteléről álmodozott volna, már sokkal ko1·ábban értették az iod czélszeril alkalmazását.
A' dolgok ily állásánál azt lehetne kérdezni, hogy történt tehát a:t.:, hogy ámbár az iod

tö~b évektől fogva gy~korlatilag használtatott, az idevaló közönség még sem tudott arról sem:m1t, hogy olykor Iod tmctui·a., lod víz és Jod labdacsokkal orvosoltatott?- Abból az egyszerü
okból , hogy az értelmesebb orvosok már 2000 évektől fogva elvű! tűzték-ki maguknak, hete-

geiket nyavalyújok alatt nem a' gyógyszertanra tanitani, l~auem 1'íket ~, lehet.öségig , tuto ,, ci~o
et jucunde meggyógyítani, 's mivel ügyfeleink k1izül egyik sem akart az wd gy.ugym~dl~al
litrmát űz11i a' német és fra11cziaho11i orvosok példá:iára, eg_vik sem alkalmazott az 10d kesz1tmé11yek has~nálatánál, minden gyermek elt"ítt szembe citlü kiilün élet-re; 1~let.
Csak is 1839 óta, midií11 dr. Moisisovifs a, bécsi or~'osok gyiiléséb~n e.gy irásbeli elő~
ad<isban felolvasta. hogy 6 évi vizsgáltídcisa után t~bb..~111t 800 betegnel.. u~y tapasztalta,
hogy az iod belsií 'hasz11ál~tá~1itl . az étkekbe1~ a', k~me1!y1tos t_art~.lm~a~at ~ernlm. kell, ke~d~~=
tek Wbb orvosok az iod kesz1tme11y6k hasznalatanal m~nden ke~eny1to ta1.talmu, eteleket nelku
Wztetni, és csak is bornyú-, marlia-·, csirke sülteket adm, ~n~!Y elet.mód, nuvel a beteg~e~ semmi ke11veret nem volt szabad enni, nem sokára a' körüllevok1!ek 1s ~agyon szemb~sz~ko .vo!t _,
's ebbtÍI következtették, hogy e1111ek a' gy11gymódnak egy eges~e.n UJ~iak kell len?•, a, ~~lkul.'
J1ogy ésak goJ1cloltak volna reá vagy tudták volna, hogy dr•. ~o~s1sowits ~zer~ gyogy?~odjat ~z;
említett 's ajá11lott hús étrenddel már 1840. az osztrák orvo~1 evkonyvek 22-dtk darab1aba.n te1jedelmesen köztudatra adta~
.
_. . „
.
Hogv pedig az ajánlott hús étrend, mely többnyire mmden b~tegnek., rov1d 1do al~tt k1. nossá válik"' az iod készitmények hoszasabb használatiinál, k~vétel ne~kűl -~mdeu nyavalyakh~11 _
a.' keményitŐs ételek tökéletes nélkülözésével , elkerülhetetlen. s~ük~eges-e? az, or~ro~-s.elw,sz1
sza.k-osztitlyban oda módosittatott, hogy a, betegek az iod ~~s~1trneny.ek. l~as~nalatanal rnkab_b
it' hús és gyümölcs ételekhez tartva magukat, kevesebb keny.er es.k~meny1t~~s ~telek~t eg~~nek,
különösen akkor , ha az mint rendelet megtartatik, hogy az iod bevetele elott es utana ket óráig semmiféle ételt ne egyenek •
Az eddig elé röYideden előadottakhól, melyeket inkább ~, „köz~nség hasznáé1:t , mint
tudományos teki11tetből ké11telenittetém el_üsorolni ~ mindeuki meg~yozod~etik.' h.?gy a~ 10?_ Ko;
lozsvártt is már több évektől fogva tökeletesen 1~meretes. volt, s. ~z ot~t illeto !1yavaly~kban..,
mint a' görvély, buja.kor, 's ezen két senyvek altal felteteleze~t ~d.ult kiltegek, a mon~?lak. k~~
ményedése 's megnao-vobbodása, golyva, csecs-, uyak-, honaJmmgyek, prostata ' .m~J, lep_. s
pete fészkek kemé 11 y~dései, görvélyes tüdővész 's több jde sorolhaMkban, a' megk1vantató v•gyázattal alkalmaztatott.
De minthogy az orvositan valódi gyakorlói, az ő úgyn.evezett !od ~yó~ymócljokbó!
sem titkot nem csináltak, melyet az () ~1yilt _orvosi r~nde~et~ik~el ~e ~ehet, b1zony1tam, sem ~z o
évektől orvosoltatott számtala.n betegeik nevsora koz lnrre tetelet ..luvatas~kka~ mege~yezonek
nem tartották az ő szerény mükö<lésök az idevaló közönségnek mu~d addig . ~· nem tarogat!atott mig a' 'Honderii kiadója azon különös fennebb emlitett eszmere nem JO~t,„ hogy az i~d
o-yÓgymódot elsőben 1843. mint újdonságot tálalja fel a' K.olozsvári?knak, ~' nelkul, hogy esze:
ben megfordult vo]na, hogy egy oly elsietett '~ egyszersmn!d ne~n 1.'Pa'!' ny1latkozatt,~I, n~m, csak
ezen föváros minden 01Tosait, hanem a' hom gyógytant is, a kul~old. sze~e elott l~~lazz~ -'
mely ellen nekünk közü11ségese11 , ezen nagyon tisztelt gyülekezet clott rnnep~Iyesen ov~st t~~
ni kötelességünk, mert különben ?', mi igen ~zott szerénysé~ünk~t na~yon konuyen gyavasagnak tartani, vagy éppen mondam lehetne: qm tacet, consentU"~ v1detm.
És most midőn az iodról irt ezen előadásomat bevégzem, szívb,ől kiv~nom, ~o~y ~, ~i
kedves és nagyon tisztelt vendégeink, az ide való gyakorló orvosokrol ~gy JOb~ velekedesser
m"nt a' milyent a, különben kedves Honderü rólunk hU"lelt, es hogy mrnd
' · k 1 · kb
te1Jene IOnJO a , 1
·
h
l 1· ' t
t
ek si)t
azok, kik éltöket a' sinlődő betegek segitésére szánták 2 ~o a ef?Y o Y .. epe s ne .egyen ~k
anyagot se s~olgáltassanak oly~s m~re, m~ly által ,az o ugyfele1k becsulete cso11k1ttatód11c , es
a' valódi gyakorlati orvostan meltósaga alaztathatnek.
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Grosz Frigy e s bölcsészet- orvos és sebész-tudor

tapasztalati észrevételei ,
magyar és erdélyországi szürke vagy úgynevezett belső hályog által megvakult
földmivelóken vagy azok gyermekein végbe vitt 500 m1ítény körül.
Terhes de szép orvosi hivatásunk , egy legnemesebb ága a, szemészi tudomány ( ophthalmologia) azon tudomány t. i. mely az emberi test csudatehetségü része körül működik. Ne.in
csak minden igazi természetbúvár, de a, pallérozottság legalsóbb fokán álló ember is a, szem- ·
nek életbeli tehetségeit , melyekkel isteni módon ezer meg ezer mértföldekre villámsebességgel kihat, csudálja és mindegyik a, profétával kiált: mily nagyok Uram! a, te munkáid. A,
leghatalmasabb, a' legnagyobb úr valamint a, legszegényebb koldus egyiránt keserrnsen érzi
az isteni láttebetség hiányát , de még is legmélyebben sujtja ezen szerencsétlenség a, szegény,
kézi munka után élő, ke_nyerét véres verítékkel kereső embert.
·

A: halált~l . a, szegény

n~m fé~, de b.orzad a, vakságtól. Gyermekét ha beteg, a, ~ó
l~tenre b~z~a, a JÓ Isten adta es el is vebeti , ha pedig szemei veszedelemben forognak , hatara ~eszi es. a, leg'!1esszebb földre viszi segélyért, és méltán
mert meghalt gyermekét az
anyaföldnek visszaadja, a, vakot pedig táplálnia kell és hasznát 'nem veheti. Világtalannak neve7:i a' s~egé11.y ~agyar paraszt. a' vakot, nem csak azért, hogy a' világosságot nem éh·~z
J1eti, hanem azert is, hogy az m111tegy a' világon sincs. A' szegény oláh orb"nak nevezi a'
vak embert, mintha mindentől megfosztva volna.
"

~a _eg):rész~Jl mi.. orvosok mint emberek szomoruan illettetünk édes hazánkban gyakran,
ln~alt a kozn~p kozt eloforduM vakság szerencsétlen Játványa által más részről orvosi tudo~~nyunkna~ ~p~n . ezen ágáb~n t. i. a, szemészetben büszkén emelhetjük fejünket, mert rend~~n~~ek mukod~se1 . a' szembant~}m~k. külön~~en. pedig a, szilrke hályog gyógyitásában oly tündoklok, hogy a legvastagabb kulso es belso halyogos elleneink is láthatják.
. .

'

1

!
;

1

i

'

Orvosi rendµnk a, szemészeti tudományokra nézve azzal is büszkélkedhetik hogy Aesculap tem~lorná~ak e~en olt~ra előtt az utolsó tízedekben' uralkodó sokféle orvosi gyág_vmódok
verbu11kosa1 megiel~nm, nem 1ger~ ~~rnek; vagy ha azt teszik: az egyenes úton is lábaik ficzr,zamodnak, vagy abrandokkal am1tjúk a' ritkasáO' után vadászl) féltudlisokat • hiában igvekszik
, h
.
,
ód
.
.
0
'
„
a aso.nszenv1 gyogym . ~gy 1gaz1 szürke hályogot elhárítani és a, műtéteit nélkülözni; hasztalan farad.oz. a_' ~a1rnlcsa11y1 gyógyszerész a' 18, olvasd tizennyolcz pengő forintos pilulák é~
~seppek kesz1teseben.
•
•
„ ••
Máské~ v~n a_' dol?g az . or~o.si tudomány többi ágaiban, W""t benső bántalmakba1i sinJ~d~ beteg akar~1. ".1odon is gyóg.>:1ttatott, h5t szerencsétlenül is, az .istenen kívül senkinek ezt
t~keletesen n_ieg1telm .~em lehet, es Jlater Abrahám a S. Clara szerint a, corpus delictinek
folddel dugatik-be szaJa, holott a' szem körüli működéseket mindenki megítélheti és a, szeren<·sétlen úntalan jajgat.
'
Sz.emészeti t~dományunk. haladása fels. királyunk atyásk.odása, bölcs kormányunk és igen
.sok. ~atósagu~k~a~ igyekezete es a, két testvérhonban igen szép számú, tudománynyal és embenseggel mukodo orvosok mellett szomorú kebellel érezzük, hogy édes hazánkban a' szürke

hályog általi megvakulás az álladalom igen szükséges tagjai közt, t. i. a, földmivelöknél nagyon
gyakori, úgy annyira hogy szűk körömben is ha csak hazámbai visszatértem óta, azaz 1830
óta 500-iiál több szü:.ke hályogi műtényt vittem végbe földmivelőken vagy azoknak gyermekein,
és ez alkalommal ezek körüli nehány igénytelen észrevételeimet bátorkodom az igei1 tisztelt orvos és természetvizsgáló urak elébe te1jeszteni.
A' szilrke hályog igen kevés kivétellel mind a, két szemnél

előfordult.

Az egyének száma 265 azaz kétszázhatvanöt, még pedig:
Bihar-vármegyéből
Békésből

•
Szabolcsból
Szathmárból

Zemplénből
Bereghből •

162 egyén ·
26
21
9
9

l.Jgocsából
Arvából
Hevesből
Gömörből

Morvaország és Galicziából
Hajdu kerületből
Kunságból
Arad-megyéből •
Sárosból •
Abaújból •
Máramarosból
Krasznából
Közép-Szolnokból
Kolozsból •

Eg9ütt szülö'tt luílyog

3 egyén
· 11

4
2
1
2
1
2

3
3

(cataracta congenita).

Egyiltt szülött hályoguak nem igen ritkán voltak és ebben fájdalom! 30 éves embereket
láttam sinlődni és ez~ azért leginkább, mÍ\'el a' köznép azon hiedelemben van, hogy az együtt
született betegséget gyógyítani nem lehet, tehát az együtt született hályogot sem.
Az együtt született hályogok mind hártyások ( cataracta me?1bra.?<l;cea) és annál keménye~
bek, minél öregebbek az egyének, úgy annyira, hogy olyakat is mutenyeH~m, m.elyek a, muszer alatt hangzottak mint a' cserép.
. Szemtekeg«ircsben ( nystagmus) mind szenvedtek , de a' 1iata1anabbaknál a, ?1űt~ny u!án
szerencsésen elmult. A' láttehetségnek a' lélek kifejlődésére nagy befolyása onnan is kitetszik,
hogy a' velök született hályogban sinlődő idösbb paraszt gyerm~kek cretinismusban szenvedtek,
és a, műtény után is keveset javultak.
Igen nevezetes tünemény az , hogy gyermekek, kik a, műtény alatt a, legnagyobban
fetrengettek, azon pillanatban , midőn a, szem a' hályogtól megszabadul és a' látszeren a'
fénysugároknak út nyílik a, szem beljébe, tösLént elhallgatnak és lecsendesednek.
Az együtt szülött hályogokat mindig csak feldarabolás által . az egyenes lap,o~ hályog!őve!
és mindig igen szerencsésen, csak hogy némely esetekben a, mutenyt ismetelm
kelletett.
~űtényeltem,

Eg9ütt született ltál9~gban szenvedtek és 111/ulén9t kiállottak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Balogh János
30 éves
Demeter András 22
Váry Szabó Éva 15 Grezs Viktoria
6
Kálmán Eszter
3 1/~
Nasza Mária
3
Bóra 1fi1eodora
11
Lindenfeld . Anna 11 kónapos
Kisvárday István 3 éves
• Juliánna 4 hónapos
-

Nagylétai
Abaújból
Békésből
Biharból
Biharból
Biharból
Kolozs.
Bihar.

Biharból

1839.
1838.
1840.
1842.
1841.
1832.
1844.
1839•
1843.

11. Szücs István
12.
György
13.
Mihály
14.
Gábor
15.
János
16.
Péter

A' lencserendszer bomályosodására néz,·e ,igen ritkán fordult elő, hogy a' szürke hályog
mind a' két szemen egyszerre fejlődött volna-ki. Es az különös, hogy a' jobb szemen ott vettem észre előbb fejlodni-ki, hol anna~ oka a' tengiélet hanyatlásában rejlett; a' bal szemen pedig vagy köszvényeseknél, vagy a' tengéletbeli bántalmakban sinlődőknél. Az eg)ik szemnek
hályog általi J10mályosodását a' másik szem vagy mindjárt követte vagy csak egy, két, három
év mulva. · Ha pedig- az egyik szem bályoga külső okból támadott, a' másik sok~\lr csa~ tíz
év mulva követte.

16 éves.
11
9.

Békésből

testvérek

'(·

1839.

4
1/2-

Az az 265 hályogos közül, 16 együtt született hályogban szenvedett.
Oröklött szürke ltályogosok

.
dult

(catar. hereditaria).

2. Pető Péter 70 éves keresztesi földmívelő, Biharbólt836. és András 36 éves fia 18-H.
szürke hályogtól megmenekedtek.
.
.
·
3. Csizmadia Mátyás .65 éve.s sárdi földmjves Bih. 1842. ~s öcse András 52 éves 184-1.
szürke hályogból kigyógyultak.
.
;'-· .Bóra Theodora drétyei K~lozsból együtt szülött hályogban szenvedvén ; atyjának két
testvere1 csak egy egy szemmel latnak.
A' vakon született hat Békési testvérek anyjának két testvére
vedtek.

szürke hályoghan szen'

~ehát 265 sz~rke hályogosok közt nyilvános örökletes készséget_( dispositio hereditaria)
13 egyenben vettem eszre.
.
·
J\..'
H

e m re ne, z ·lJ e.

A' fennemlitet~ szürke hályogosok közt volt 162 fé1·fi és 103 nő ennek oka csak ah--

egyéneknél for-

( causae disponentes et excitantes)

nézve ezeket lapasztalta11i:

földmívelő Biharból Istv1:in fiával együtt, ki 56 éres,

egy nap 1836-ban sziirke hályogtól megszabadultak.

Cill\ 'örege\lb

Az elókészltó és .iátnasztó oko'hra

. E' szer~ncsétlen örökséget nem ritkán tapasztaltam az általam műtény által gyógyítottak közt: . '
'

t . Oláh Mihál 85 éves keresztesi

e

A' tiszta lencsehályog cataracta lenticularis) közönségesen
és a' tengélet hanyatlásából származtatható. - -

elő

1. Több barna szemet mint más színüt tapasztaltam a' hályogban szenvédni.
2. A' közönséges nép öltözete_, étele, itala és lakása gyakran előké.szitő okok hazánkban a' l1ályogra.
·
3. Gyakran a' hely lapályossl1ga, hol a' szegény földmívelő egész nap lehajlott fővel kapál és kaszál a' napnak kitéve, 's ezáltal a' vér fejébe torlódik, ·előkészíti a' szemet a' hályogra.
4. A' hazánkban oly gyakori járvány hideglelés; - mert a' 265 közt alig volt 20, ki
~~~u~~~~

-

5. A' nálunk divatozó mezeigazdasági rendszer, melynél fogva a' szegény paraszt szinte
egész életét ~· szabad ég alatt tölti, és hüvösebb időkben az éij nagy részét tűzrakás körül virrasztja-át. Es e' miatt, ha vizsgáljuk egy szorgalmas föl dmi velő börrendszerét, minden csu·
.
dálkozás nélkül fogunk következtetni .a' hályogra.
. , 6. A' hályog lapályos helyekeni gyakoribbsi1gának okául tapasztaltam az erőltetett messzenézést is, melyre itt a' szegény paraszt gyakran kényszerülve van; ezáltal t. i. a' szemtekeizmok , szemhéjak és szemöldek összeszorittatván a' lencserendszerben a' nedvek forgását gátolják, és ebből következik a' szem bomályodása.

~an rejlik, hogy .a' férfi több kártékony befolyásoknak van kitéve a' sze~re nézve.

• .1

A' m utéti!/ m ó dját i ll e tó le g.

A' !.·orra néz'IJe.
70
60
50
40

évtől

-

-

-

85-ig voltak
70- 60- 50- -

21.
58.
79.
44.

30
20
10
1

évtől

-

40-ig voltak
30- 20- 10 -

23-.
18.
11.
11.

~bllöl ~itetsz!k , liogy ?0-60-ig !egtöbb ·hályogos volt, mert az emberi élet e' szakában, a tengelet (vita vegetativa) az egesz testben és különösen a' lencse rendszerében hanyatlik; .ezek közt _i~en sok nő volt, mert ez a' földmivelönöknél a' beköszöntő véniilés idősza
ka aum clymacterrc1).

e

Táj'ékt·a

l„apályos
Hegyes

helyekről

-

titfz'IJe.

181
84. ·

. , Innen ~ilágos, h?gY, a' lapályos tájék -, mint a' hol a' szem napfeljöttétóJ naplementéig
p1henest nem elvezhet, a halyogra nagyobb fogékonyságot .szül.

tő '

a~

A' kii~ételt ritkán , a' feldarabolást leggyakrabban, és a' hol ez nem vala végb~vihe~
ltál'l'oforditást alkalmaztam.
.

A' m ú t én !I e t' e dm éti !/ ér e

ti

é z f) e.

Bíztosithatom a' t. orvos és term. vizsg. urakat, hogy 100 közzűl 80 jól látott; 15
, és csak 5 maradt segítség nélkül.
·
·
·
Többször a' műtényt igen jó sikerrel ismételtem, . is egy. esetben a' szenvedő rimánkodására harmadszor igen sikeres műtényt tettem.
· ·
Egyébiránt a' hályog körüli gyógymódom részleteit más alkalo:rµmal leend szerencsém a'
t. o.rvos és term. vizsg. urakkal közleni.
Jelen csekély értekezésemet azzal rekesztem-bé, 's ezt nem büszkeségből, hanem hogy
a' gondviselés különös őrködéséből ai műtényi gyógy-idő alatt egy sem halt meg!

meglehetősen

56

57

Szil ágyi Miklós orvos-t11dor és k. tanár értekezése

a' társulatokról 's társalgásról.
Mit Ao·szo·nltetni a' td.rsulalol.-llak és tdrsa~t;ás11ak e1·kö"lcsi·, tudomá1t9os és politihaz" teklntetben l 's mit Nírlwt tőle tudús
11em tudós, 's 'lliit .1•
.f'ó/err
. '
0
az orvos l
. „ • ~' ,gye~·mek. e~even gyönyör élvezetet talál a' hozá hasonlók társaságában 's még élet-·
nelkuh bab1ait is sz1vehez szoritja; a' kifejlett embereket pedig a' hasonló élet- 's gondolkodásr?~onos ~ ~og~alatosság, egyező elvek 's meggyőződések, még a' táv.olban is egy lelki
harmomaba kottk ossze.

m?d,

. "· 'f ár~asá.~. az emberi lét és munkásság mezeje, társalgás az ő minden tehetségeinek kif~1.to1e, 1,elk1 er~Jenek pn~baköve, jövendőjének magnestője, és ha a' köny\rek néma bet?,tb~n a szerzo ~el~ületevel megelégedteu társalgu11k, mennyivel emeWbb 's jótékonyobb az élok s lelkesekkelt tarsalgás !
, N~pirenden. vannak, most a' nyilvános társulatok. A; tartós béke 's mivelt szellemtl
k?rmanyzas?~ egyik leg epebb szüliittjének tekinthetni az .ilyen jelenéseket. - Itt egy gazdasá-

gi egy!et, k1serletekkel mutoga~ja, miként lebesse·n a' földet kénszeriteui, mivelője kivánatinak
meg~das~1:a; ot~ ~gy .más, a' mult idők mohos emlékeit, porl~pte irományait keresi össze a'
h?~ JelenJenek. v1lagos1tására 's még jüv6jének is fényesbitésére; amott az emberiség lelki tamh!J•, ~z~ll~m1 szabad~ág 's felsöbb lét kincseinek birtokát v. Isten országát öregbíteni, annak
t~rjesztes~rol , ~enntai;ta~áról gondolkozni gyülnek össze, másutt megint a' természet baráti a.'
fo!d ~nya1 ~eblet feltar~~ , felszínén értelmes lakói elött kincseit ismertetni, szaporít.ni a' munka.~sag 's ~!delet meze~et, apasztani, kiszriritni, hól lehet a' szenvedések kútfejeit, törekednek e1·eJok sze:ent. - A~. bek~ nemtújének rnu11kéíja, korunk' réáuk vir;H.lott szüksége és jótékony
fo~_lal,koznsa ezen !orekYes. 'S ha természetes ezen pillanatlJan a' szemlélő elött azon kérdés
!elotlese, h.ogy, !1'1 -lehet. ezen tisztelt gyiilekezet czélja? épen oly természetes a' rövid . felelet
~~ i hogy ta.rsalgas,. a: mi .. a' szellemi közlekedésnek le~ becsesbb módja, 's lehrt küzvetett, azaz,
uas-vagy 1zenetbelt es kozvetlen, aza:z:, élőszüvali. Ezen utülscít töi·ekszem főleg átnézni.

,
A' .goll dolkozó minden vizsgálúd<ísai11ak tárgya az eml1cr: erre vonatkozik minden muukalata, ~zert hasz11álja fel tes1i, IPlki erej~t; dibe központosul minden foglalatossága .a;r, em.::..
her mag<~ból. ve~zi az. erény ~ájké.peit, a' bűn rémalakjait; tulajdon kebl~t mennyé ,;arázsólja,
v~gy 1Jokolla valtoztatJa ; az IJHU' s szorgalom bélátliatlan mezején mindig magát keresi, 's e':'"
zert oly kedves meglepetése milTön magát másokban feltalálja.

,
. A' 11 épnek _m~n: az egyes embneknek van életidejük, csak, hogy amazoknál a' szárnoJas s~~zado~kal tortemk, ezeknél évekkel. Mind kettőjökn.ek életrajzuk a' historia, a' mely ott
·~ezd o d1k , a Ml a' mese végződik. A' mi szépet jót 11asznost id,'est századok igyekezete ·
fürke'
· ~llitott elő, azt a' 'tőrténetek
·'
. ; . sze t e, .k··d'
· u~ ~s-~, a'll
e ?.za~Ja
tára ' rövidbe' foglalva, az élőknek'
k~ny elmes <Jtnez.esokre aJ:11lp, s igy a' jelenkor a' mohos századokkal az élő a' holtakkal
tarsalag. Ambar ezen ,kozle~edési módot is forró hálával emlitem, de ~em lehet nem sajnúl:'Jtom azt , hogy ezen t.arsalgusban mindig csak a' holt beszél , az élő pedig hallgat.

A. mennyiben a' tái·salgás czélja a' külcsönös felvilágosít<Ís és megeres , 's ennélfogva
némi vitatkozást teszen fel, annyiban .az irásbeli vagy izenet általi közlekedés hijános, mert a.'
kifejezések határai betükkel kití.ízYék 's életnélküliek. Bizony ítja azt a' történetfrás, melyhő l
bonmdva lcíthat11i, hop;y sokszor a' félreé1:tésnek mily retteuetes eredményei voltak, melyeket
két személy11ek egyiitti riívid beszélgetése meggátolhatott volna. Hányszor nem folyt ártatlmt
vér, melyet kevé~ szóvali felvilágitás, társalgás feltartóztathat vala!

A' szellemi kií:z:lekedésnek leghecsesb és hatályosb neme, a' személyes társalg<ís híg értelemben , főleg századunk szülöttje, a' társas élet szeretetének záloga, a' béke angyalának
ápoló karjai között.
A' d~joni t. t. a' mult században azon pálya kérdést tűzte ugyan ki, hogy: a' tudmmí11yok 's mesterségek helyre állása hasznára vagy kárára yolt-é az erkölcsnek? ..A.' genfi tudcís a:z:t állította, hogy kúrára YOlt, 's a' jutalmat elnyerte. Igy hát nem Yolna szükség a' tudományokra,, mestersegekre, sem ezeknek segédé1·e, a' társulatokra? A' felelet arra az,
hogy soha hamis űgyuek iígyesebh vécllője, igazságtalanságnak ékesen szólóbb pártfogója ;
'a' tudatla11ságnak tudósabb szószólója nem volt, mint ama pályakérdésre tett felelet.
Azt mondják, hogy a' személyes társalgás sok időbe, mulasztásokba, költségbe 's
kényelem f eláldozásába kerül 's hogy ezt írás vagy izenet által kipótolhatni. Ha az elsőt némiképp megengedem is, de az utülsúban nem egyezem meg. A' mi társalgásunkat illeti, iga:r.
hogy sokaktcíl egy kis lÍtazást igényel, de az útazások az életnek olyan töredékei, melyek
magukra is egy egészet képeznek 's az egésznek minden részeibe beillenek és azt érdekessé
teszik. Az élet olyan mint egy tájkép, melynek legvonzóbb pontjait az útazások teszik; mindig gyü11yörrel múlat rajtok a' szem.

A' személyes társalgásnak föbb szerepvivőji a' beszéd és az ábrázat. A' beszéd a:11
embernek kirekesztő joga 's a' léleknek tolmácsa, mely által a' hang megtestesül, a' tüdő~
lehr.llete lelkesedik, a' lélek szemlélhető lesz 's a' szellemi világból átmegyen az anyagiba.
A' beszéd sokkal távolabb áll az írástól mint az ének a' fúvó liangsze11ől, 's pedig mekkora
ezek közt a' különbség. A' hangnak számtalan módosításai mind meg annyi kulcsok a' mások
szíve megnyitására: a' hang által a' parancsolat kerelemmé, a' kérelem parancsolattá válhatik;
a' jelentésnélküli szók rettenetes értelmüekké lehetnek, az egész szótár értelme megsemmisittethetik. Mind ezt csak az élő szó teheti, de nem az írás. A' szó él, a' betü halt.
Figyelmet érdemel a' lehelletnek ,éltető melege is. Tudva van, mily nagy fontosságu volt
fogrn a' magnetismusban a' lehellés és ismeretes mily erőbeli hatásu két személy közt
a' leheUetnek össz etalitlkozása a' rokon - vagy ellenszenv ge1jesztésire.
eleitől

Egy mús fontos tényező a' társalgásnál az ábrázat, egy felette termékeny de nem eléggé ismert mező; melyen majd virágok viritnak, majd dudYák tenyésznek, majd gyiim<'ílcs(i.k
díszlenek, majd a' belső viharoktól eredő pusztitások rémitnek. Az ábrázat a' lélek tükre ezer
alap lemez.zel felmházya, melyek által azt mutat a' mit akar, de nem a' tükör megett, hanem
előtte. Azonban az erényes emberben a' lélek ablaka. Minden esetben az ábrázat a' léleknek
hív szolgája, a' ki segédei által pontoson teliesiti ura parancsolatait, 's hány segéddel nem
bir ő ! Valójában ki írhatná le betükkel a' szemek beszédét; az ábrázat izmainak számtalan
játékait 's jelentéseit, az ajkok mozdulatainak értelmeit ? Ezek ném<1k ugyan, 's még is
sokszor varázsuk a' bézárt szív redőit kisimítja, a' dühösséget lefegyverkezi, a, kétség~e esőt
feléleszti, a' könyörületlent meglágyítja, a' titkot hallgató ékesenszólással felfedezi, a' fenevadat megszeliditi. Ilyen hatalmas eszközei vannak a' személyes társalgásnak! Ezek után bátran állithatjuk, hogy:

Ne1:ezetesek 's mz"ndeunek szemfJe ötlók a' társo~t;ás11ak erkölcsi mit-ei ! Ugyan is
a, hasznos felfedezések 's különüsen a' magunk 's körülöttünki természetnek minél teljesebb
's határozottabb ismérete feJt.ik ki és emelik nagyobb mértékre a' népekben azon erkölcsöket,
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melyek őket nagyokka, virágzókká teszik. A' társalgás nyilvánosságot szü.l, a' nyilvánosság,
a' világosság testvére, a, világosság űzi el a' vétkeket; a' tisztult ét·telem vezeti erős karokkal
az akarat elhatározását. Akár mit mondjanak az elszigetelés barátjai, de a' mely vétkek a'
felnőtt 's megtehetősödött nemzetek kebleit dulták, a~ok már a' nagy népek életének bölcső
jénél csíráztak az egyesek vándor nyerseségében. 'S nem ismerték a' Romulus sánczai kiizt leteJepedett colonisták a' fényes Roma fényes bűneit úgy-é'? Igaz de a' nagy erény~k; áldozattal telje8
tettek 's szelíd erkölcs mivei is, melyek a' csinosodús kifejlődésinek szülöttjei , ismeretlen~k a'
durva népek közt, 's ha· Yétkeiknek s..:áma kisebb is, de .jellemök az iszonyuság bélyegét viseli 's idejöket az okosság ítélőszéke eliítt ohajtottá soha sem tette. De szükséges , hogy
a' mirnlődés nem annyira ez érzékek elpuhitására 's csupún a' szépmesterségek ismeretére, melyliiíl a' iuxus hydra nemei csirúzhatnak, hanem a' solid ismeretek te1jesztésire 's az igaz erényeket termií tudományok virágzására intéztessék. 'S ki tagadhatná, hogy ezek közt a' te1·mészeti tudományok már magukban neYezetesek '? 'S még nevezetesbek lettek napjainkban az
:iltal, ho.gy a' gondolkoz1) fők, minden egyéb ismereteikkel :s szemlélő tehetségökkel és egész szeretettel ezen tudományoknak fordultak és a' mesterségek, kereskedés felvirágoztatására 's a' nemzeti élet emelésére oly csudás találmíu1yokba használják fel, melyek az előtt hitelt
~em nyertek vol11a.
A' mit ezereknek pénze eszköziíl n3gy művek létre hozásában, azt cselekszi erkölcsi tekintetben a' szellemi erők összemunkálása és éppen itt mutatják bé a' közczélu
társalgitsok a' maguk erkölcsi eredményöket is.
, Összetett szellemi erő a' társalgás, mely oi·szágok rokonérzetü 's törekvésü polgárait;
egy nagy csalúdba alakitja; bennük a' nemes barátság érzeteit, közre dolgozás hatalmas ösztönét
'költi fel 's ez által felszámitbatlan erények eliloskolájává válik.
Midiín valamely uemzetben tudás, szerzés 's miveltebb éldelet vágyai nagyobb mértékben mutatkozni kezdettek, ii11ként állottak elő .a' külünhöző társaságok, mint ezen vágyaknak
vezetőji, toyább f~jt~j~ 's mind nagyobb eredményekben kielégit6ji is. Némethonnak és .H 'rancziaországnak, Angliának s me:ísoknak reudszerezett t. társaságai nem egyebek mint közpo11tositott erkölcsi e1·,) a' tudormínyok, mesterségek virágoztatására és közjóllét emelésére 's felszá;m ithatlan hatásuk .a' társalgitsi mód álta,1 t<irtén,ik 's a' hajókázás, kereskedés bámulatos fokra vitt tiikéletesitése 1:iltal eléggé bébizo11yult. · Igy látjuk ma is miveltebb országokban keletkezni a haswos irá11y11 társulatokat 's emelkedni ,á 'talttk a' kö 1, j<Hlétet, mint a' nevekedett '~
mu!i~ássá.gba hozott er~nyek11ek eredményét. Igy kezdődtek honuukban is, tekintsünk bá.r
szeljel, a' 1~emzeti ébredés haj11alárnl mindjárt casinók a' csinosb társalgásra, így gazdasági,
keres~edelm1 társulatok; sl}t, a' jóltevö kisdedóvó intézdek által, egész a' bőlcsiíig te1:jesztetett
:i.z elismert eszme hatása. lgy született kevéssel e..: előtt a' természet barátinak e' jelen társulata. De csak az. idő. f~jti ki a' magokat, id,) érlel gyümölcsüket 's ígv a' társalgis11ak irn-:
gyob.bszer~.i eredme11ye1 ts cs?k i?ővel fogják kimutathalni hasznos béfolyásukat. Ga..:clag a'
termes:lettul ho11u11k, de- ne tttkol,1uk- 11agy része lakóinak, szinte mi11t a..: állatok rrszvét 11élk'ül tapodják kincsei~. v~,írhatu~ tt•l1t~t a.' t<.irsulatoktól, hogy a' természet külön or~ze:lp;ainak ismeretehez suretet;. ebred s te1:1ed altaluk 's ennek hasz11os eredményei a' muukitssá.g minden
<igaira ki fog terjed11i, f~11ysugárok árasztat11ak a' homúlyra 's ösztön a' forgó eriík felköltésére.
.
Nem csekélyelJh .a.' hatás a.z eg_yesekre is. Az üröm, hánat, hara~, félelem, keYélyf'.eg, kicsin_Ylelkii~ég, remeHy ! elcsiiggeclt•s, s..:óval a' kedély, proteus alakjával a' szív tengelye körül forog, s ,gyakran a: kitű11tíbh é rzelem, a..: erkülcs hévmérlíjének teki11tetik. De mellőzve is azt, hogy a' hdély forrása a' sú,,, valamint a' bes..:éd életmütevői is, a' tüdők, rokono'>
~~o~szé~ságban a' meJJ üregébe l1elyezvék 's kölcsönös hatásuak, ennél fogva a' társalgáshau
fo reszvenyesek, nem tagadhatni azt, hogy a' példák vonszanak, a' beszédbe felvétetett cselekedetek új. erőt ~a_rn~~· . rrapasztalás bizouyitja, hogy sem valamely vétkes indulat kiirtására, sem.
az ereny sz1la1rd1tasara hathatósb .eszköz nincs, mint a' jókkali társalgás; ·
Csak a' mult században is a' különköd és eredményéül a' tudósok 's mivészek közt egy
szócska, egy eszme felett, a' legkiméletlenebb tusák támadtak; a' .fondorkodásnak, piszkoló-
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dás nak Yége hossza nem volt' 's ez i:Íftál csafádok feszes heJyezetf>e, férfiak e llenséges lábra;
álltak egymással szembe, koruk gyalátatjéira 's az utókor kárára . .E..: ma. nagyobb 1·észt megszűnt; Vé~jha egészen eltünuék! lUost a' legtávolabbiak is összeserflglenek, 's természetes, hogy
mindenki i1111epél y~s lelkülettel jelenvén meg, az erkölcs eliímuzdititsára a' leghathattísb befolyitssa' vaunak már az által, hogy csak jó példát mutatnak, toníhhá az <iltal, hogy az
értetle11srget' a' !Jotniukoze:ís szegletes kövét' jelenlétük elttholitja.
gyan is az iráshan és
ii:e11etbe11 . a' közlekedés fonalút csak az egyik fél nzeti, a' más pedig csak követi; ellenben a'
személyes beszélgetésnél a' tárgy kif~jtése 's iránya, kettőnek vagy Wbbeknek müve: a' ho..;.
mól y kérdést, a' kérdés feleletet, ez pedig felvilágosodást von maga utá11; a' nemtelen indulatoknak 11em marad akkora játékkürök 's a' kölcsönös bízalom 's tisztelet az erkölcs öregbit&sére szolgálnak.

e

rr,frsalgás az élet fűszere. A' túrsalgá~ csaknem . minden viszonyok közt, csakne11l
minde1111eniii ügyek vitelire a' leghatósb eszköz. Altala a' komoly tárgy vidámmá, a' játszi fontossá, a· tréfa való,,á válhatik. Ez a' léleknek képirói ecsetje, melylyel a' szív tájképeit tetszése szeri11t színezi; 's mily eleven színek ezek! anyagaik a' vér melegiböl kölcsönözvék, vegyületük a' kedély fornisából meritvék !

li~s kérdem ki az közlünk, kinek soha öröm keblét nem dagasztotta vagy szívét kesPrü bánat nem szorougatta volna? 's hogy mi neveli inkább az elsőt 's euyhiti az utólsót mint
egy egy czélszeril társalgás'? Ez az, a' mi a' várakozás unalmait elűzi, a' vágyak töviseit
megtompitja, a' szenvedés lánczát köunyebbiti, az uualom véghetetlenségit megröviditi, az éldelet pillanatait megnyujtja, 's ugyan mi egyéb a' barátság érdeme, a' szerelem kéjforrása, a'
liáz as élet paradicsoma , mint társalgás'? Ez midőn másokat boldogít, magát· legboldogabbnak
érzi; muukássága olyan mint a' .réteken csergedező patak folyása, mely megfris~it utjába11 minden nÖ\'é11yt, virágokkal hímezi útját 's ömleclezései mint a' harmat gyöngyei életet lehellenek.
Mily lelki éldelet a' Ielkesekkeli társalgás!
Megb_a sonlanak harMok , ellenségekké válnak testvérek, 's ha csak valamelyiknek szivét erkölcsi rothadás nem sorvasztja, egy személyes beszélgetés által még inkább lehetséges a'
kibéknlés.
Hatalmasok, nem hatalmasok, olyan ügyekben ·melyeket irás vagy m~gbízottjaik által
nem tudliak végre hajtani, a' személyes találko..:ást ohajtják mint végeszközt. A.tvitetett . ez a'
törvéuy mezejére is, a' vúdlií és vádlott szembesittetnek, 11ogy a' biró a' beszéd által megnyilt
szívrediíibe 11ézhesse11 türvé11ykezfünek. 'S hogy a' minek ékezete a' legkedvesebb, annak
nélkülözése a' legföjdalrnasabb, bizo11yitják a' mag<Ílly bü11tető rendszer rettenetes eredményei:
a' kétségbeesés és gyakori megtéholyodás; a' gouosztevők inkább választják a' kíozásna~ akármely nemét mint a· magáuossáp;ot. Igaz ugyan, hogy a' lJünös itt csak rosz daemonJa 's
kérleB1etlen lelkiismerete marrzonglására b-ízatik, 's ezért oly frtozatos a' helyzete. De ne gon"doljuk , hegy a' legeré11yesb ember is soká nélkülözhetné a' társaságot : azt mondta egy tudós, hogy ha a' meunyet minden dicsőségével láthatná azon feltétel alatt, hogy azt mással ne
közölhesse , nem kiYánná látni.
Az érzéseknek csalulem mindenike volt a' bölcsek közt vittatás tárgya, csak a' társas
elet szeretetét fogadták, 's ismerték el mindnyájan, hogy ez az embernek eredeti 's veleszületett
érzése, 's így eleitől fogva a' szívbe van oltva az erkölcsiségnek leghatliatósb emeltyüje, a"
társalgás ohajtása.- De nem kevesebbet

köszönlietni ennek a' tudományokra nézve is,
Kimerithetetlenek ugyan minden tudományok kincsei
je béláthatatlan is„
_

„ de a.• természet ismereteinek meze-
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Jelen századunk kitűnö kedvvel fekildt a• természeti tudományoknak. A' különböz!l
észtehetség ·s hajlam, ezen tudomány különböző ágaihoz vezette a• búvárokat, kik már
felfedezéseiket 's ezek feletti véleményeiket sehol czélszerübl)en 's talán. jutalmazóbban il'I
uem közölhetik, mint az ily társalgással. Eszmék költenek fel eszméket, 's ·az eszmék ezen
lönnyü cseréjében. szaporodik, tisztul a' tapasztalás; elvek meriilnek fel az egyes adatokból
melyek a' természet minden oldala ismeretének eddig titkos útjai felé is biztosahban vezetnek~
Egyesített erő , vizsgálódás , tapasztalás háritgatják a' közbejött nehézségeket, egyengetik az
akadályokat, 's mind ezt a' szakembereknek ily bizalmas társalgása 's ebben felhívott rnunkássaga .leghatósban segíti elő hasznos eredményekre, melyek már tudósnak, nem tudósna •, hasznosok, mindenikre nézve érthetőkké 's gyönyörüség forrásává is válhatnak.
Maga a' természet szólít fel minden lépten az erők egyesítésére, mert, ugyan minden
jelentés nélküli-é a' munkás hangyák társasága? 'S hát a' méheknek ernyedetlen· szorgalma,
rnudszerezett rnunkájok, csuda épitésök, mintegy törvényszerű rencltartásuk, egyesitett hatásuk,
.köztársasági életök uem ébreszt-é oly eszméket a· szemlélődő lelkében, melyek az ihletéssel határosok?
Eg,Y embernek, élet~ ~-~_vid, érzé~ei. csalódható~.' értel~e ko~·látolt. 's h.a a' tudományok
a. megh~-,onlas ketelu fegyveret is gyakoroljak, maJd ele, majd hatra suJtván vele,
ugy bizonyosan s1syphusi munka napszámosai. A' tl:j,vollét ·s ismeretlenség könnven fékeértést húz maga után a' tudományok nagy kárára 's ez leginkább érdekli a' szenl'lélődési é!ll
ten~észettudo~uínyt ~11int a: félreértésnek legbővebb forrásait. Egy tekintélyes férfi sokszor összetiporta egesz szazadok tudományos gyűjteményeit, egy két elvnek félreértése miatt 's vas jármába fogta a' köYetkez6 rendezéseket, hasonltllag érthetetlensége által. De csakugyan voltak
olyanok is, kik barátsági viszonyok közt mivelték a' tudományo'kot, közlötték egymással elveiket', köz erővel dolgoztak Miuerva templomában, 's a· hól a~ különböző nézetek meghasonlást
szülhettek v_ol11a, ott, egy barátságos közlekedés, beszélgetés eredményéül, az egyetértés olajf1ga alatt fng_\'et kötöttek. Nem említem azon tisztes 's mindnyájnnk előtt ismeretes férfiakat
kik karöltve fáradoztak a· tudományok mezején, de azt állítom , hogy ezek rövid életük ala.t~
több jót tettek a' tudományoknak, mint egész századok tudós czivakodásaikkal, kölcsönös megczáfolásaikkal, ingerült visszatorlásaikkal a' critica paizsa alatt a' mely alig teljesítette valaha kötelességét, az igazitást. Azt mondják, hogy a' critica ~-osta, mely csak a~
szemé~t.el bibe~ődik. Mások az . erősitik, hogy istenasszony, 's tulajdon lépiből él , rászkóros;
c~aládJ~ra .. n~zve / hogy atyj~ a'. tu~atla?súg, anyja. a' kevélység, nénje az irigység,
huga a kozvelemeny, gyermekei pedig a zaJ, szemtelenseg, ostobaság hius~i cr önké11yü ha,
' pe dantsag,
'
'
dmTasag.
'
11 yen társaságban bizonyosan nem
. örömest
' múlatuak
b '
tarozas,
a' múzsák.
De hála ~z~zadunk nemt?jének; korunkban ez sok részben másként van. - A' bírálás fegyvere,
i~elxne~ elet ~okszor epebe ma!·tva 's csorbim használták, Jwgy a' dgás szaggatással törtenJek, ma mar (legalabb a' miveltebbek kü:tt) ha élesre köszörülve is de mérgezetlen haszn<il~dik; a' ~·osta. szabályszerüb~ 's a' ko11kolylyal együtt ·nem hullat ke.?esztül annyi búzaszemet.
E~y" neh~ny ev ó~a alkalmasrnt. le~·o~nul_t a:t idege11kedés chi11ai küzfala; a' társalgásból kölcsonos bizalom sr.;armazott, baratsag1 viszonyok szihrődtek · a' tudomá11yos vizs1Y<íl<íclásokban eJéforduló homályok az egésznek értelmi fáklyája által feJvÍJágosittatnak; a' kis~·lrt<>k szövevényes ösvénye kigyomláltatik 's a' rokonszenv köz~zélu terveket tűz-ki a' közpoutositott erőnek.
•
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1~nvelo~
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:'--z e1:edményeket tekintve, ezen közlekedési mód divatba. jövetele óta, csak öriimérzést
az élettannak veg}tannak újabb
időkbeli oriási lépéseit.
' :
'
f~1ezhetunk-k1: elhallgatva egyebeket, legyen elc'g emlitenem

_ " Ne~, politikai e~.en tár~ulatnak czélja, de Tamtok politikai liasznai. Mint az öblös tükor tuzpo?tJaban ,~~)'.esult sugarok, omian Yilágot és meleget fejtve-ki, hajlanak vissza, így a'
ho~nak mmde? taJekiról, egy helyre gyült szakférfiak új világot és meleget gerjeszthetnek az
eleikbe vett targyakra s az egesz polgá.rzatra nézve hasznos ismeretekkel lelkesüléssel oszlanak szét ismét saját műtáraikra.
'

Itt tájékozzá.k magukat a' már bébizony~lt és a' mé~ bizonyt_alan 's. ~l!eg!1atároz~ndó .t~
pasztalatokra uézye, 's kiilönböző helyek 's hajlamok s~ennt. meg is. oszt1a~ a mu~kat, ~it~1zik a' szempontot 's a' társalgás által szerzett szemelye~ is~erets eg, .. b1~alom . s barays~g
összemunkálása segéd karokat nyuitva
gazdaosüker remenyevel
lelkesitt ab termeszet
;i
'
0
.
. .
. buvurait. - Itt a' keresetnek egy új ága, vagy ~'réginek könnyitese, amo.tt. az em en~eg ~esti ,vagy
lelki f~jdalmira egy gyógyszer lőn kimutatva , a' tapasztalat gyülesileg megv1zsgalva s az
arcanum elte1jesztve.
Sok csapások látogatják és fenyegetik a' földné~ét egy egy. betegségben , ?,-iely mint ~·
rák te1jed a' nép testében, vagy mint egy méreggel teljes fojtó s~e~ vonul keresztül~ a~ o~·sza
gokon , 's ha azt meg nem határozhatják is az orvoso~, hogy m1kent lehesse~ az ?ldoklo angyalt lefegyverkezni , de ha azt megmutatják, hogy mit .nem kell . ellene tenm,, mar ~t; nagy
nyereség; a' tévútaknak n~egismerése, az igaz iisvényhez1 k~zeledes •. N~gy a' targya„ s hat~s
lehet munkálata a' társulatoknak 's minden előlépés felszám1thatlan aldas a' szenvedo embenségre 's polgárzatra.
A' társas életben a' jóllétnek egy fő kelléke az anyagi érdeke~ éb~·edez~s.e és ~iztos~
üisa 's ha mondhatni hogy a' tudorpányok mezeién a' különböző velemeny elenk sot epes
'
•
. de·~
k k'
csatát' icléz elő, melyben
sok
tenta foly , úgy azJ is igaz_, h.o gy .az. e11 eu k„·ezo" anyagi. er
összeütközése miatt, sokszor harcz támad, melyben ernb.en .~·crt k1melel;!e11~l ontanak . . ~~y. ugyet, melyet két idegen kormány vagy birtokos, földrn1~el?, ker~skedo .. kozt, ~em az ~do altat
szentesitett törvény tisztelete el nem iga.zithat , sem a' ketseges k1111enetu per ~elelme fel~e ne~n
szak'aszthat, egy személyes találkozás, külcsönös felvilágosítás, a' szemelyes beszelgetes
Yarázs ereje elenyésztet 's ez által indulatos kitörések csillap~dtak le soks~01·, ~elJ:eknek P;redménye csalhatatlanúl gyászos lesz vala. Sehol sem oly v1lúgos a' talalkoza.~ e~, b.eszelg~
tés bathatóssága, mint az anyagi érdekek mezején. Harmincz .év óta en?ek tob~ JOteko~ysa
gát élvezte Ji:uropa, mint az előtt 100 év alatt, a' mióta t. 1. a' korman,rok kozt az -~gy~k
igazítására az alkudozások alkalmazvák küldöttjeik által. Az ipar, keresk~cles, nagys~eru m~
vészet oriási haladást tettek a' mióta a' válalkozók 's más érdeklettek mmtegy. sza~al)~szeru-:
Jeg 's gyakran tanácskoznak', egyezkednek. A'„ sze1!1élyes találk~zits és beszelgetes altal ~
legzajosabb indulatok lecsillapodnak, a.' legellenke;i;obb erdekek eggye forrna~.' megh.asonlott sz1vek egyesülnek , a' béke virágzik, ~· kö~ jó gy~rapodik. Század~nk ~' ~zovetk~zesek ~orsz~
ka · a' felséges uralkodók mentek elore fenyes peldaval, szent szovetsegokkel a boldog1tó ~e
ke' fenntartására 's alig záratott bé Jánus temploma, számtalan és min~enn.~~ü. társul~t?k letesültek czéljaik kivívására. Ezen olcsó 's hathatós módsze1· az ügyek igaz1ta~ara ele1t?l fo~va
a' legdivaÚ1sabb minden viszonyok közt, p. o. fé1j 's nő, apa 's gyermek, ur
cs~led ~oz~'
valamint barátok testvérek szomszédok rokonok közt. Igaz ugyan, l1ogy neha a De1stei'
· . de, csakre is útaztatja a' ' nő kedves ' fé1jét, 's gyakran
kell emlékezni az arabno„ n·1ades rell"e,.
ugyan az árnyék a' testnek léte!ét,, nem .pedig se~mis~gé~ tai.iusitja~
r?sszalnók-e . a. n~p~l!
a~ért, hogy a' lepke a' gyertyanal megegette sz~r~1yalt ? Batran allithatJ.~k, hog.f k~rnnl~ cl
politikai t~ren tett haladását leginkább a' közlekedes1 módnak , a' conferentiaknak koszonhett.

:s

:s

Könnyű volna megmutatni, mily jótékony hatása „volt-, az. ér~eklett~~n~k találk?.~ás~ 's
érdekeiknek összeillesztése, a' törvénytudók, kereskedok, földmivelok, mu~eszek, buak sat.
kö,.;t, c:téljaiknak elérése 's a' köz ha.szon ~inígo_ztatása vé_ge~t-, Ezt i,nello~ve csak azt emlitem, hogy a' leghasznosabb, intéze~eket, a l~p.;s1ker.~seb~ j~v1taso~~t s ~ l~gmagasz!os~~~
eszméket az utókor boldogitásara, nund ezen muhelyboJ, a tarsalgas1 megv1tatasokból a ko
pontosult erő hatása által nyertük.
Ön ként foly ezekből, hogy jövendőre is , mit t:árliat a• társalgástól tudós és ttem
tudós.
· A' beszélgetés által gondolatok cseréje történik
eszmék ébresztetnek, mely~k kiilö":ben nem születtek volna. Mint az aczél 's kova, összeütközés nélkül, semoai eredmenyt nem.
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1nutatnak, de üsd őket illiileg össze, 's tüzet gerjeszthetsz, mely jilltevöleg világit, úgy sok~zo1· két eszme csak rövid találkozásra, egy érintkezésre v<ir, hogy a' legidvesebb gondolatokat szülje.
A' lélek minden keJlékeit , mint a' test is anyagát a' természetből gyűjti; a' társalgás
l1aso11M a' méh müködésibez: mind eu Yirágról mézet gy~jt; a' mag ánosság olyan mint a' pók foglalatossága, magából szövi hálójút. N em moudom eu, hogy a' gyüjtütt anyag feldolgo:r.ására
·s rendezésire , hasznos ne volna a' mag<iny , s(ít a' Jeg r. zélszerübh ; de a' tartós elzárkozás
tévutra vezet, önzővé teszen 's elbúsit; mindenek felett hibás lesz az emberismeret 's hijános az
ítélet; pedig a' hiedelem a' tudatlansilg magzatja, 's édes atyja a' csalcíd<.isok számos családjának, valamint a' kétkedés a' tapasztali1s gyermeke, 's nemzője a' vizsgálódásnak, min.d ket1-en az ország határszélin laknak, amaz ki, ez pedig béfelé tekintve.
A' mik a' növényorszá!!;ban a' magok, azok a' szellemi világban az eszmék; mindenik
lilivelt földet kíván, mindenik a' jövendőre útasit terményeivel, 's mindeuiknek meg' an a· maga csalfa kalendárioma. Mint a' gabonamaguk szegényt, gazdagot szerencsésitnek, úgy az eszmék
tudóst, nem tudóst bol<logitnak 's a, társalgás miut a, leggazdaságos b 's biztosabb v etőg ép minden áron megsze rezendő. De itt egy megjegyzést bclturkodom tenni: a' társalg<1snak még egy más elosztását is
adhatni, u. m. nyilvános és titkos társalgást. A' titkot használják, a' megbukott eszmék érlelésére, tilos terve k létrel1ozására, cselszövények elrendezésére, 's néha ismeretlen de hasznos
gondolatok 's válalatok kitis:r.titására ,s l1onositására. Már ezen l1asználata is a' társalgásnak eléggé
mutatja basonlithatlan hatóságát; melyet ügy tekinthetni mint hősi s zert: az értelmes orvos kezében, életet tart meg 's boldogit, a' kontáréban halált szor 's nyomort áraszt.- A' mi társalgásunk tökéletesen nyilvános~ eszköúire, muukálatira 's _czéljára uézrn : legközelébbi feladata a' személyes ismerkedés , a' divatos útazások11ak egy czélszerü 's jutányos potlt>szere. A' munkálatok a' ny ilvá nosság védszárnyai alatt történnek; az irá11yt a, kürülmények parancsol1) tör\7énye jeleli-ki; tényezők leszn ek a' jó szi111dok 's központosult erő; a' czél a' kiiz jc) gya ra ]Útása; a' működésn él őrködni fog a' közvélemény ; hirás kod11i az eredmény , mely eddigelé
kedvezőleg ítélt, a' mi az igazsággal megegyező 's a' dolog természeté ből foly; ugyan is az
ily találkozásokna l mindenik fél nem csak magát becsüli, han em másnak jogait is tartozik tisztelni,
a: kímélés türvényei egész kite1jedésökben életbe lépnek , az i11dulatok háttérbe állnak, a' nemesebb érzések átveszik tulajdon szerepüket 's mind enik fél azzal kiYán kedveskedni a' mi lel..,...
kének legbecsesebb szellemi birtoka. A' gyakoribb találkozás által, a' bárdolatlauság pirul, az
indulat vak tüze csillapodik, a, szeszélyesség alapot keres, a' fo11dorkodás meg11émul, az ármánykodás megs zégyenül; a, kölcsö11ös ismeretség által az elbízottsitg mPgalázódik, a' félénkség
bátorságg á válik 's igazságos mérleg ké1J űl a' tulajdon 's idegen érdem sulya meghatározására, az er~ölcsi érzések tisztulnak , tökéletesbednek; a' tudományok mezejéu szövétnek gyújtatik a' homá ly felvilágitására ; a' kísérl etek sz<iYeYé11yes üsYény ei kiegyenlittetnek, tágosittatnak, a' kiviteli munkás erő közpo11tosul; hatüsa sokszoroztatik 's kamatja felszámithatatlan Iessz.
Kereskedés, földmivelés, mester~ égek, tudüs„ nem tudós, majd mint .segédek, majd mint a' haszon osztályosai jelennek meg 's mint egy mozgásh_an levő erőgép kerekei, mindenik a' maga helyzete szei·ént részesül a' mu11kában 's aunak eredményeibeu.

Mit vá·d utfnak a' társalgá.~tól főleg az or«·osf)k 'l
Mint a~ távol országokbafll útazott, hazaté1ie után szemlét tart . holla tájékán, összehasonlítandó a' látottat hazája terményeivel; úgy térek én is vissza . a' szemlélődés messze vídékei-·
röl, az orvosi mezőre gomlolatimmal. .Majd vidámon, majd elfogódva, öröm 's szomoruság között, a' mondandók sokasága miatt csaknem elnémulva tekintek az ismert környékre. Az orvosi szak mintegy nagy családot képez, melynek külső viszonyairól többször és többen gondol"koztak és nem ]eszen talán czélszerütlen belviszonyainkra is egy pillanatot vetni.

.Jól tudjátok ti tisztelt ügyfeleim, hogY: a' m.e1y sebeket ~z~ksé~~s kutasz .. ál~al kifüt:készni ha az alkalmaz:wdó sze1· 's a' békötes czelt akarnak er111, faJ, de szukseges; es
a' kutdszt nem a' kiváncsisitg gyönyöre, hanem a· gyógyítás t.örvén;e vezeti: a' legelsö orvosi szer a' bajnak megismerése, a' nélkül minden munka kontarkodas.
Az orvos a' más szakbelieknek nem minden jogait élvezi, de minden kötelességeiből részesííl és azonkivű.l új tisztek is sulyosodnak -dllaira, m ~lyek~ek. telj ~s it és~ a' t~rsas, élet j~
talmazásainak körén kivül esik ,s csak az öntudat szereny erzese altal elesztetik. AllapotJa
sikámló, jövendője kétes, láthatára borult, foglalat.ossá~a ---:-. - de n_em ----;. nem szólo~; Azt.
mondja 1\iephistopheles , hogy a~ ori•osl?s .szeltem~~ ~onnyu f~lfo~m : '1 t megta:w~a!°.k a
nagy r/s kis iiilágot, /wgy ismet e/felejtsetek. líi ki ta~uel a rm~ le/,et.- J!e a ~t a ;ele11
pillanatot liaszttálni tud.fa, tsz az űgyp,s ember. 'S hany Meplustopheles nrnc~ a . gya~or
lat mezején! Ha· erkölcsi 's tudományos tekintetben valahól szü~seges a' szoros vizsgalat, ugr
bizonyosan az orvosi karnál az, 's még is - hol van több selejtes ?
Tudom én, hogy minden dolognak legalább két tényezilje v~n , hogy a' ments~.g~kben
termékeny önszeretet hajlandó a' hibát magán . kivül keresni. Arról is meg vagyok gyozodve,
hogy a' · bajnak fő gyökere másutt rejlik, 's legalább iliaco~ intra m~ros et .~xtra peccatur. De
az egy ik fél vizsgálása kérdésem kürén kivül fekszik, tehat csak hazom elott seper.ek;, ~zoi~
ban szívemből ohajtom, hogy egy nálamnál jártasahb 's tapasztalta~b dol?ghoz erto v1z.sgalatára méltatná ezen kérdést hoo-y micsoda, Yiszonyban úll az orvost tutlomanyos mesterseg "·
mesterséges tudomány a' stalus ~inden rendeihez? mik köteless égei? 's lehető jogai? _Mi. a:t.
oka kogy sok jc.í törvényeinkre nézve nincs semmi végrehajt1) hatalom, 's hogy ezek mkabb
hotr~inyok mint j(Jg védlői. De visszatérek tulajdon bajai11k vir.sgálatához.- 'l'a~adhatlan, hogy
a' bonyolotlutt hitzi · viszonyok 's családi aggaszttÍ állapot,, az orvos. hely~zetet sokszor goi;~
diusi göccsé alakitják. De az erkölcs törv li nyei min.dig ~ertl~.etetlen telJ.esedest para:ncsol~a~, s
úgy törtéuik-é ez mindig ? Nem látuuk-é naponkent lctezo vagy ke1nelt orvost te.kmtelJ:~ ,
kéuy ürilag bitangolni a' tiibhi ·ügyfelek elöme1.1etele es zkii:r.eit? . Praxis. ~~ad/1sz~to.t mmd~nfele
feo-yverrel a' ny ih,ános olcsárlistól kezfre, egesz a' ravasz elmen czkedes1g s a fino~1, vallvoniTás ig? Nem történik-é gyakran alacsuny iM hizelgés által kegyelem k~ldulás? Recept ll"as? melyet nem a' nyavalya 's nem is az orvos bélátisa_, l~a~1~m a' beteg. k~ny~ p~rancsol? ~mc~e
uek-é folyvást a' gyakorlat mezején, kik l\lercurt ~madJa~? N e'? ?IJ~Sittahk-e. gyakran tlsztm~k
a,' részvét képmutató álarczája alatt , csupa nyereszkedcs forrasava? 's pedig ez meghaladja.
a' l\linerva madarának mentségét. l\Iég mess.ze vihetném e' rajzolást, sed p1:aes.tat .motos componere fluctus, csak azt emlitem: tudva van, hogy a' n~.gyobb város.ok?a1~ ~eves. eve~ óta az
orvosi mező világszerü szabad vásárrá vált, melyben 11emelyek a' k1valtsag1 levei "1:lffie alatt
mind ent árub'a bocsátottak; 's épen ezen gyászos irány meggátlására alakultak a, tarsulatok'
n:elyeLben az áruczikkek érvé1iyessége felett, erkölcsi szemle tartatik.
Foglalatosságunk az é!et sokféle tűneménye_iv~l bibel~dik~ 's kite1je~ett ez~ .m~.nt a, na.~
természet és sok oldalu szamos tapasztalatokat 1gcnyel; s faradozunk-e tehetsegu,nk szennt
ezeknek ~yüjtiigetésében? Régen meg van mondva , hogy az élet rö~id; a' mesterse~ h~o~~zu~
az eset siirgetií · az itélet ba1·os · ,s nem sokan alkalmaz'.t.ák-é a' pubhcum kedvencze1 kozul a
' recepteket .betegeikre,
'
..
nyiígözve betanult
mint a' katona-k!ipenye~~t az UJOncz1;a
, me1Y~.t ne~
reá szabtak volt? Pedig itt élet 's halálról van a' szó.- Ugy varJ.a s.oks~or .a sz~nv~do, 0 1vosa véleményét mint a' g)rilkos bírái a ítéletét a'.t. utólsó törvényszeknel; s hatba a bll'ó meg'
,
d'as ere dmenye
.
cserélné szerepét' ? 's maga válnék
- J ? Rettenptes lehet a' kontarko
, 's a, h1'b "'
. következéséűl itt embe1:, élet 's vér púrolog-el !
Az ilyeneknek sergéről mondhatni, hogy olyanok mint . a' Persák táb.o ra, . m~ly?ek egy
része gyalog, a' más szekérből öldökölt. ]1~lféle kuruzslókk~l volt sz~rencsetlensegok _ismer .ségben lenni azoknak, kik orvosaik választásakor azt szoktak mondam: csak ollan 1vos~ ki-:
vánok a' ki már egy temetőt népesitett. Kivánságuk fájdalom! teljesedhetik, s maguk is a
szeger; függő edényh e eshetnek! ·

°
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Ne ringassa senki magát a' tudatlanság védka1jai közt, 's igyekezzék azt a' mi a' tudomány határin belől esik, sajá~jává tenni (mert több ez mint a' nagy rész hiszi), 's ekkor,
ha újat nem fedez is fel, ment a' . vádtól az okosság 's lelkiesméret ítélőszéke el'őtt. De a'
jóslat bajos gyakorlatának könnyűvé tétele ;iltal nem lehet az igazságot kijátszani; ezen mesterfogás már ismeretes, t. i. minden beteg eset felett szomoru kimenetelt jóslani 's ha a' beteg
meghal, igazolva van az orvos itélete; ('s különben is a' kinek hűlt tetemeit hantok fedik, az
nem fogja őt idéztetni, 's akármit mondjanak a' folé11kek, a' Charon csónaka még seukit sem
hozott a' Styxen vissza); ha pedig a' beteg meggyi>gyul, akkor- akkor Aesculáp maga magát
feljűlmulta, a' lehetetlent telj esítette. Ezen hamis értékü érdem gyakorlásáért jogosítva érzi
magát a' közönségnek egy része hasMértékű jutalommal fizetni, az az: ha meggyógyul a'
beteg, azt természeti erőnek, vag_v, a' mi vallcisos érzésnél fogva jobban esik, Istennek 's ha.
a' legczélszerübb 's lelkiismeretesebb ápol<is · mellett is, természet töiTényénél fogva, meghal,
azt az orvosnak . tulajdonítja. '11eluit a' 11agy köpenyeg alá mind a' két fél bébúvik 's a' deválvált pénzt forgásban tartják. '1\1tlomá11yos tekintetben elhallgatom az egvmásra küvetkező sv.stemák myriassát, melyek mint a' kö1111yü felhők a' viharok szárnyain, jó°Ítevő esőt hozva vagy
menyköveket szorva toMdtak elő az idt'í jellemének lehellete szerint és sebesen lefolytak miIÍt
a' vizek habjai, csak azt hagyváu magttk után, a' mit belőlök a' jelenlét lelke meríteni tudott.
Encyclopaedicus korunk mindent átkarolt 's örökiti magát a' zsebkönyvek tizenkettődrét csinos
'kiadásáb~_n, .szellemi ~ziilöttjeit, ~.ég a' .nyo1~orék?kat i~, t?kéleteseknek bélyegezi; egyes alárendelt torvenyek.~t foelv~knek ki<~lt~tt ki,; a tudakoss~g altal . felporhonyitott kedélyek fogékouyok l.ettek az u.1. c~~~a~ felveves~re s te.~·mettek a systemak mint .gomba a' trágyás földben; a rei~ds~er dicso1tese1:e felszóhtMltak d1pnentesek, vagy is dilettansok, sőt az egész parte!·r~ 's a ~1llanat emberei ':.endégs~er:pet válal.!ak az új s~ínhelyen, sőt n.~m.elyek ügyfeleink
k?zul nayszamosok.n ak. szegodtek a divatos szornyeteg gyarn mellett 's tortentek csuda curak ! Ki nem emleke.zik a' sokféle pathiákra - korunk igazi pathosaira?
·
. D_e. ~aga~~1~tatl~n, I~og:y . épen e:e1! időbe1~ tö.rtér~tek, Mmu!atos . haladások is az egyes a.:..
datok gyüjtogeteseben s a kiserletek tov1slepte osvenyen; s pedig csak ezek a' maradaudó be·csilek, melyek~t minden. kor. kür~lményei szerint fog felhasználni. Majd midőn a' g e1j munkálata, csende~e?i~, ~~ ~reJ~dz~s c~illap.ul, a'. színtárok eloszla11ak a' zajpiaczról, a' munkások ha·z:I;ter~ek mutereik~·o~ s a Justona ~i.~rl~gebe rakja a' nemes érczet és salakot 's raugozza a'
l>aly~z~k n~un~ab~ret, akkor„ fog ~itu1!11J, hogy a', társul~tok munkálata ha töredék is, „ de nagy
-h_ec.sü , me~ t ~ mt. rendszernnket llletL , az nem a termeszet rendszere, hanem az idokor szülo!fJ~; az at~ezhetes esz~öze, :a.gy is az eszköz nyele; bizo11yi~ják ezt az egymásra követkeZ?, -~ e?ymast a, !udomany ha.Jl~kából kiküszöbölő re11dszerek; 's nem is lehet máskép, mert
b?vul ;a t~paszt~las, h~lad az ertelem, 's változni kell a, nézetnek: · mi csak a' tűueményeket
v1zsgalhat.1uk, a ter~eszet re_ndszei:e pedig az örök erők mive; de a' véges e~me a' véghe~et!ent fel nem foghat.1a.. Es ti _,,olc~al'lük .! gyt~jtsatok világot a' titkok országában 's mi dicső1t!n f?gunk ~alhatatlan~agg~l. ~s t~ elme11czek ! a' tudomirnyok kö1myü lovassága! tö1jetek útat
a. ~l~.1~osop~1~ fegyve~·evel s ~m hatra ue1~ m~i;aduuk. ~e hogy ti, . midőn a, bizonyta.Ja~1ság
hmai]aban z.a.tonyo1~ ulve pa•.~~atok ·rngy IPghaJotokon lelJegtek a' sz1rtek felett 's a' vizsgálat h?rgonya~ a' ke1~zet felho~hez _akasz~jittok; _akkor a' tapasztalás veszélyes tengerén lassan
evezoket kmJongassatok; ez am tohb mmt a' Diogenes rongyaiból kiáltozó kevélység.
~e b~r mi lassu ~s a' l1al~dás; a'. ?'1unkától semmi egészen fel nem szabadit. Igaz,
·hogy neha a. s~eret,ett. no. elf?glal.Ja „ a l1a.1~e!<ban. csak nem valamennyi muzsák helyét, pedig
maga_ ~em m111d1g a; tizedik, s m1don az elo fohántok nyüzsgenek 's zajongnak a' tanuló asztal k~rul, akkor ba.1osabban halad a' szemlélődés; de épen itt leghatályosb a' társalgási modor es soha sem szabad azt mondani: én már nem szoktam olYasni. 'S hátha méO' némelyek
_azzal, is menti~ az orvos! i h~gy kár volna néki egy betilt is olvasni; mert csak z~várba jőne
a masok fonak okoskodasa altal 's elrontaná szép geniejét. Ob Moliere lelke! jő] közinkbe
me11 lesznek elegen a' kik néked ülni fognak.

Fájlaluám ha valaki félre értene: igaz, hogy· a' fellázza.dt J;:edélyeknek · jelök a;' munkéÍs
~inoz-galom · az elŐre törekvésnek kiszámított eszközei a' szövetkezések 's a' közpo11to.s-itott e·i·1)kí1ek h~tásai sok oldalu eredményeikkel bélyegezvék; de a' kitiiziitt c~él sok helyt van elmozditva állásáb1íl 's az igazsúg megközelitésii·e ferde útak választ.vák. Am munkálódjék min·deuki bélátása 's tehetsége szerint, senkit sem gátolnék; véléményem szerint csak a' türelmetlen él'demli a' mások torelmetlenségit; de ha valahól szükséges a' megfontolás , úgy bizonyo-san az összemm1killó erők igazgatásában az, különben a, zavar elkerülhetetlen; 's pedig itt nem
-~1alászatról van szó. Hogy pedig komuk tömérdek munkálatánál hanyagul vitetett az eJűreszámitás 's hiányzott a' szükséges rend, azt kö11nyü átlátui annak, a.' ki egy figyelmes pillanatot vet a' tudományok 's mesterségek korunkbeli fejlődésére : nem m01~dom mennyi idő, de mennyi erő pa.zaroltatott egy egy tapasztalat sikeritésire ! Igaz, bögy ebből mind jó lehet: a' hibából fejlő. dik ki az igazság; az éijeli sötétséget napvilág követi; az eijedés után áll elő a' szesz ; d~
sok erö 's vele sok idő elveszett. .A.' kik tehát az erjedés korszakából hasznot nem húznak,
~azoknak vigasztalása legyen a' német költő mondása: A' t·égzés két ajá11dékot adott a' lla1
:landókuok: a' nm.é11yt és az élde.letet, a' ki az egyiket hirJa, 'IW kit:áuja a' másikat. 'l i !
kik élvezitek a' pillanat kedvezéseit; mondjatok le a' jövendőről, kivánságtok megtestesült, birtoktokat az anyag mértékei határozzák. 'fi! kiket a' remény lelkesit, nélkülözzétek nemesen
a, napok díjat, koszorntokat. a' muzsák fonták; jutalmatok az idő számításán kivűl esik !
Rövidbe foglalom a' mondottak értelmét: a' legterhesb foglalatosságokban Jegsziikségeso
az erc)k központositása. Az orvosnak legkamatozóbb a' társalgás, semmi oly hathatósan nell•
munkál1ídik , mint a, példa: a' jcíra ez a' legerősb ösztön; a' rosz kiirtására a' legsikeresb eszkiiz: a' tiltó törvény csak vigyázóbbá teszen a' rosz gyakorlásában; a' bilntetés igazságtalan ,
süt botrányos részvételt ge1jeszt még. a' gonosztevő iránt is; a' csi11ős gúny csak a' mive!tebbre hat; de az eleven példa mindenütt fogékonyságra talál 's magával ragad; ezt pedig
n.' czélszeril titrsalgások a' legdazdagabban szolgáltatják , melyekben különböző koru, miveltségü 's hajlamuak részésülvén, a' kímélő elnézés hajlandóságot, a' kölcsönüs közlekedés bízalmat, az egyformaság barátságot szűl 's ez által a' különvéleményü a: töb~sé.ghez simul? ~,
hiba észrevétetlen kijavittatik, a' köz jó gyai·apodik, az elsatnyult orvos1 tekmtely 's becst.iles
helyre úll ; 's már is azon önkéntes, megelőző szives fogadtatás , melylyel űgybarátink évenkénti egybegyülései fogadtatnak, kezes a' lelkiesmeretes fáradozást követő köz becsülésre 's ebben az egyes érdemeket kísérő legszebb jutalmazásra nézve is.

A' túrsalgás által az elme tisztul, a' köd eloszlik, egyes gondolatok megérnek„ melyek
az egyéni lélekben, csak mint villámok a' sötét éjjben czikáztak; megállapodnak 's rendet alkotnak az ötletek, melyek az egyesben mint a' caleidoscop csillámi egymást űzték 's fényv~k
ságot okoztak. '11ársalgás által főleg az orvosnak mindennemii tapasztalatai szaporodnak 's 1gy
nézeteit a' természetből meriti; elveit az igazságra alapitja, a' homalyokat eloszlatja, a' betegség sok alaku nyekét jobban megérti, a' szenvedés szavait méltányolja, megismeri m~gat, br. csülni tanulja űgyfelét, tisztelni az emberiség jogait, 's ha az emberhől diploma által o.rv~1s lett,
az orvosból társálgás által ember válik. 'llársalgás által a, túnya a' kényelem ~~i:náJ~ról fel. rázatik a, közönbös a' részvétlenség lanyha ka1jai közül kiragadtatik, az elfogult keplmab?l felócsul, 'a' kevélység megtörpül, a' szükkeb~üség. lélekzelni kezd, .szilárd~ az ~aka1~at,,_ tag~l ~;
tudomány mezeje, tisztul az erkölcs 's mmd ez, nemcsak a' resztvevok szu~ ~oreben tor.te,:nik hanem az· erkt1lcsi világ legszélsőbb határáig hat. Mint a• csendes víz túkrebe vetett ko,
elő;zör csak maga körül okoz ~ajt, de az után a' habok. mind .t~gosa~b t~gosa?b .lmllá1'!okkal
a, felűlletet 's ha csendesebben is, de csakugyan az egeszet atovedz1k; ugy a tarsalgas varázs ereje a' társulat szűk köréből kihat lassanként a' Jegtávolabbakra is, átöleli az„ egész e1!1.;.
beri nemzetet , feleleveniti a' multat , személyesíti a' jelent 's magvát hinti a' jövendőnek •. Mmt
az anyagi világban a' ragályok a' fertőzés által, úgy te1jednek a' szellemiben az eszmek az
ihletés által. _
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. A' társaig?-s által tadós, nem tudós 's főleg az orvos a' tudomán okra ·
lusl t rn1:hat '1 's. meltó ' hogy a' ki hivatásánál fogva gyakran bibelódik a'yholtakk:fve [$kazdagukle 1et tarsa agion az élőkkel.
, m1 or csa

n vala

Vé~re még egy pár szót , 's hogy a' mit 1" - k
·tam, azert bocsánatot kérek.
e oszor e

mondanom, azt utóljára hagy-

Testvérhon távol vidékeiről jött minden ran
kr f
l
d
·
. részint pályatársaim !
gua · iszte t tu ósok, természet baráijai !

's

Erdély orvosai részökről őszintén 's szívem lán
I · 1 •d
·
tek meg, bogy a' szeretet 's tisztelet tá1·t kar·a· l fi
efe;e I vezellek ·titeket. Győződjezuk a' barátsági 's testvéri kézszorítást a' m·~ iva ?g:i un
e~net~ket 's ~álával visszánoz'
· 1 rnege1ozo1eg tanus1t reszetekrol az ide útazás.
Mint az innepi ismert harangszó hűvösen hat
'
·d „
,
els~állott is, a' hallgató szende andal itsba meriilve fimeg' s .m•. on ~aga .a .szellők szárnya!n
elroppen ugyan a' társaság körébe d~bájere·e k. k fYhelmez, u~ ~ baratsag kedves hangia
ni~ése öröm könyeket áraszt jetelilétök ked~es ep: : t a~Y,ott !l' sz!vben, mely~knek felelevesag templomába , vezet.
'
se e e eJt 8 tarsasaguk az ereny 's bóldog-

gn:t

"d . vk8:kih_a _mindenben czélt érne óhajtásunk 's törekvésünk 1 mine'l
vo nene - -ozottunk !
·
több barátsági köte.lek szöÁldás, köz haszon koszo111zza társai ·

k t1M

l·

·

„

.~ge e~edes fűszerezze együttlétünk röriségre nézve l1asznos füzérré kösse őket az ~s::t ~f ~aJ sz~tosz l~ndó ~~rátokat, 's az embe-

- vid idejét! Kedves emlék varázsolja megint Íasun a, ·
~

1

o . 1smeretseg e ert czelJa.

A' ter1nészettani, földrajzi, csiliagászi és etltnographico- arc~aeologiai szak-gyülés

J egyzökönyv e.
1

September 3-ik napján reggeli 8 ó · k .
b
.: ·
, ·
gyetértéssel megválaszták gróf Kente'
Jót~ of1 .egy „egyulven a tisztelt tagok, elnöknek köze,
ny t zse. . ur. eoh 1nagy sága't·' Jegyzoue
·
. „ k pe d'ig hasonlólag
természettan
. e'I"oszóval Hoffman Jo-naczot
o
• '
anarat. itt e yben.
Ezek meglevén elnök eő nagyság · · t k . k. .
ván. hogy bár mi n elven értek h
~ az er e ezm ~vanóknak szabad tetszésökre hagv·vetkeztében béiratta{
ez essenek' azoknak neveit a' laistromba béiratta, minek k'Ö-

'I'. Incze Ferencz táblabiró.
T • Székely Mózses bölcselkedés tanár.
'}.'. Szabó József.
Dr. Fodor hunyadvármegyei főorvos • .
Ez után a' gyOlés az élet..:áll~tta „
k" l' b
,
.
•
tartott értekezésnek hallgatására át
. m sza ~ es .e' a, pap1rról Kubinyi Agoston által
}'erencz úr előadá a' már '11 ömösvár~e;ven' enne! .veg;eztevel a' kirendelt teremben t. Incze
e o vasott eme1etet a' mágnesröl.

11

E' közt a' fiivészeti gyülésnek küldöttsége véleméuyt kívánt, valjon nem lehetne-é a'
rég használt és ismeretes idegen szava~at könnyebb érthetés végett ez utún is megtartani, vagy
némely iróknak zsarnoki kivánsága szerint, mellőzve a' ré :.. it, tiszta magyar szavakkal és
nevezetekkel kelljen-é élni; mire válaszoltatott, hogy a' nagy gyűlés fog róla határozni.
lJátván azután a' szakgynlés, hogy t. Incze Ferencz urnak értekezése igen te1jedelmes,
's végig ofrasása hosszabb időt kiváu, azt határozta, hogy a' Kolozsvárt létező 3 természettaui
tanár t. Farczádi Jüzsef urnak közbejöttével bírálják meg az érdekelt munkát és véleményöket elniik eö nagysága a' jiivö esztendőben tartaud'S n. gyűlésnek küldje meg.

2. Prof. Székelv Mózses természet- és szellembölcselet czimtl tudós értekezését feJolvasván, azt a' gyülés J1ángos éljenezésekkel fogadta, egyszersmind szerző úr megkéretett munkájának egy tudományos tár által közrebocsátására. '11ovábbá egy természetvizsgálói társulatnak alakitá.sa inditványoztatott.
,

3. A' füvészszakban munkálkodó Ercsei József úr a' gyftlésnek minden tagjait egy
általa irt Tordavármegyei F :orárnl megajándékozta; miért a' gyülés nékie hálás köszönetet mondott.

4. Dr. Fodor Hunyadvármegye főorvosa 1-ör, Zsigmó vagy Zeugma városáníl;
2-or, Déva városának régiségeiröl; 3-or Gredistye vagy kerités nevo nem rég elpusztult ,
falunak, most pedig erdőnek vidékén általa felfedezett nevezetes épületekről és más ritkaságokról; 4-er Hátszeg vidékén, 5-ör Kalánfaluban talált régiségekről; végre Várhely vagy
Sarmizegethusa nevezetességeiről nagy figyelemre méltó értekezést tartott 's egyszersmind
nyilatkozott, miszerint egy archaeologiai társulat alakulását ohajtaná, mit elnök eö nagysága
is pártolt és az értekezötől ajánlott régiségeket is a' n. muzeum számára hálás köszönet mellett elfogadta.

,

Asvány-, vegy- és gyógyszertani szakülés

J cgyzökönyve.
. i-s,; szakiilés_ september 3-án 1844.
Közgyülési alelnök ·Kubinyi Ferencz a' szakülés megnyitiisa előtt ezen szakosztályhoZi
elnökül Debreczeni Márton erdélyi k. kincst. tanácsnokot, titoknokul pedig Szentkirályi Zsigmond erdélyi tartományi bányász - törvényszéki ülnöket ajánlja; mire miután azt a' szakosztályi tagok
közakarattal elfogadták volna, az elnök székit elfoglalván, felszólítja a' tagokat, az azon szakosztályban tartandó értekezések béjelentésére.
t-sö szám. Knöpfler Vilmos szaki tag olvassa: Nagyág földtani, bányászati és természetbistoriai helyleirását német nyelven, azon előleges Jelentéssel, hogy jelen értekezését az
illető magyar műszavakhan járatlansága miatt magyar nyelven nem készitheté. Az értekezés felolvasása után Kubinyi Ferencz azon ohajtását jelentvén, miszerént kívánatos
lett volna azon ásvány nemekből melyek az értekezésben , mint a' nagyági környék
földképeztetésének 's ásványnemi tartalmának kiegészitő részei felhozattak, példányokat
nyujtani bé 's erre az értekező ezen ohajtásnak az illető példanyok utólagos békiildése
általi teljesitendésit igérvén 's a' béküldendő példányokat egyszersmind az erdélyi nemzeti muzeum birtokába ajánlván

•
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az igen érdekes értekezésnek a' .közgytllésbeni felolvasasa 's a' rnunkálatokbani
felvétele hatarozattá lön; az illető példányok béküldetése iránti ajánlat pedig köszönet-·
tel fogadtatott.
_2-?r·. Csás~ár Zsi~mo?d szaki t~g i~d_it~ányb!1 l10zza: miszerint ezen szakosztályi
~ n!es altal a.. ge~log!a es ~eogn?s•a; kozotti bata1·vonal szoros tudományilag jeleltetnék
~· s ~zen k1Jeleles altal ny1ttatnek ut azon zavarok eloszlatásara melyek a, geologiai
ertekezesek ,s leirásoknak már csak elnevezésében is gyakorta m~tatkozhatoak.

~i~.e._K?bi~yi ~e~enc~ ajá~ásár~ az in.di~án.yba hozatott kijelelési terv megkészitése ~ ~ JOVO kozgyul~s elebe ter1esztese, az rnd1!"a:nyozóra ,s n.ielléje Szentkirályi Zsigmond,
Rernrsch A~o~ton es Bartha G7u!a sz~kosztaly1 ta~okra b1zatott, oly nyilvános ajánlással,, h~~y e tar~yban ~z~kosztalyi elnuk Debreczem. Márton ki>zremu11kálását is vegy'ék
haszualatba. A megb1zas elfogadtatott, az elfogadas pedig köszönettel fogadtatott.

-~-~r:. U~yan _csak. Cs~zár ·~sigmond. előadja azon. észrevételét, hogy a' n~gy
g).ule~ altal~ szak?sztalyo.zasban a vegy- es gyógysze11am szakok, melyek szoros tudo1.nan~1lag a termeszettam sz.akboz tartoznak, valamint multkor úgy je.lenleg is az ásvány
e~ foldtan.hoz . soro~tattak? miben az aty~fias tárgyakbeli értekezések, viták ,s elme surJo~~o~ s1k~rere nezve len~eges akadályt látván, az ezen tudományokbani elv egység
eleresere vegett annak az illető szakosztályozás kijavitása általi elháritását inditványba
·
hozza.
~ely }szr~~éte~t a_' .szako,sztaly _egyez? akarattal helyes.elvén, végzés~ lön: hogy a,
~~akosztalyozas k1Jav1tasa a legkozelebln nagy gyülés elótt testületileg is hozassék a..:
Janlatba.
4. Vajda Ferencz al-jétrai arany-váltó bémútat az erdélyi nemz. muzeum számára két
darab iratos 'l'ellurium ( Schritfertz) ,s egy igen tiszta jegecz alakzatu termésarany ásvány darabokat.

~ely becses µ,jár.~dék~ a~„ bém.utatónak sz.ives köszönettel fogadtatván, . a, bémut. ~tott
d~1aboknak egy elore a gyuJtemenyek teremeben közszemrei kitétele ,s az után az erdélyi nemz. !11uz~~1!1. szám~ra ~tad.ásuk határoztattak, magát az átadást pedig Kubinyi
Ferencz kozgyules1 ~leluok valala magára.
5. Bartha Gyul.a a:z: offenbányai k. kohónál ellenőrködő érczkémlő bémútatván ugyanazon k. koh6~atnal alkalmazott ~ohómester Mihálovits Károly igen érdekes közleményét
az a1:a?y,. ez1!st !a~·talmu. ·f~kete erczek mi11t kohói termesztmé11yek arany tartalmának hi~
~.anyi.tas altal~. k1~al?'8zt~saról, a~ illető. · kiválasztási munkálatok termesztményein<!k kituno Je~.le~zetu peldanyaival, magat a' nemet nyelven irt értekezés lényeges tartalmát szóval eloadJa. ·

~ire a, te~mé.sze~lényi ·példányoknak mi~t . az offenbányai nagy kohók sajátjának köszo?et me~!~tti v1ssz~~zolgal~~· tá~a után .a· jeles ér:eke_zés.nek a' mu~kálatokbani kiuyom-2
ta~~~ ha.t~rn~tatott s a~· e~o~duuak,- ku~ek ~ecses szakismereteit kitüntető ebbeli alapos
eloadasa a targyat kello · vilagban mutata elo, köszönet mondatott.
6. Or~ostudo~ és pest-megyei föorvÖs Barra István előadja ·a~~n tap~sztalatait melyeket k?~eleb_b1 ú~~z~sáb_an. a• .'fiszántúl N. Váradig #s innen a' nagy Bárótságon át
Kolozsvan~ foldt~m es fold1~met tekintetben gy.4jtött, mind szintén saját elméletét is a,
h?m?k. torl~ok kep~zt.etese iránt, igérvén ezen előadásának még a# közelebbi'közgyülés1g 1rasbam benyuJtasat.
-

Mi után lrinyi János szaki tag ezen előadás béfejeztével a' magyarhoui ismeretes
Sziksó-~ivirágzás inínti véleményét elöte1jesztette volna
végeztetett, hogy Barra István előadása miután irásba béadatik, nyomassék ki a'
. munkálatok sorában.
•
·

• 7. Zipser .András tudor azon meteor vas iránt értekezik, mely köze!ebbről Szlaniczán
Arva vármegyében uradalmi mérnök l\Teiss által a, Magura hegy talapzatánál, sajátlag
Szlanicza és Zubrohlá.v a közt vaskörei turzás · alkalmával találtatott ,s ama, név alatt később bányászi tanár Haidinger által is kihirdettetett; az értekező úr a' kérdéses találmány
leírása mellett megemJit.vén azt is , miszerint azon helyeken ez előtt 200 évekkel te1jedelmes vasgyártás űzetett , ma már igen sok régi vas van f9rgásban, mely ugyanazon
helyeken találtatott 's valóságos meteor vasnak állittatik. Ertekezését azon figyelmeztetéssél végzi : hogy ezen ,s más találmányok mi előtt meteor-köveknek mondatnának ,
~ővebb vizsgálatot érdemlenek.
A' vete~·itn ásványtudósnak ebbeli értekezése köszönettel fogadtatván, a' munkálatok
kinyomatni határoztatot~.

sorába~

8. Az élet-állat és növénytani .szakosztály küldöttség által jelenti, miszerint a' .term~
szettani műszavak önkényes és különböző magyarítása által okozott zavarok elkerülese vegett inditványt kiván a, közgyülés előtt. teuni az iránt: hogy azon deák és görög mű
szók, melyek a, tudományok ezen ágaiban Ew·opa szerte minden nemzeteknél divatban
rn.nnak, tartassanak meg, és kéri a, küldő szakosztály ezen inditványáuak pártolását.
'

Mire a' küldöttség eltávozta után abban lőn állapodás, hogy az élet-, álla- tés növény. fani szakosztálynak adassék tudtára, miszerint a, szakosztályi gyűlés a' kérdéses i1.1. ,· ditvitny megtételének útában ug.1'an, mivel azt eg~'ébirúnt is méltányosan nem tehetne,
nem áll"· de magát az inditvány tárgyát 11em pártolja, többek közt azon egyszerü ?kból
sem, 1:ehogy ;:tz által a' termész ettani míísza vak magyaritása, melynek l~hető k1cs.a pongá,gait az idő alkalmasint helyre igazitandja, idves mozgalmaiban akadalyoztasse~.
Ezen tudatás megvitele Császár Zsigmond és Manno Alajos szaki tagokra bIZatott, kik
is küldetésükben eljárván , arroli jeleutésöket azonnal megtevék.

9. Gróf 'Vass Sámuel szaki tag olvassa az erdélyi
zését.

Mezőségről irt földismei é11eke-

. Melynek a, közgyűlés előtti feloh'asása és muukálatokbani kinyomatása határoztaték.

tO. Timár József szaki tag értek.ezik az alsó-fehérmegyei tÜi'i

gyógyvízr~l.

·

Mely értekezés köszönettel vétetvén, azon rcsze , mely a, kérdéses gyógyv~z vegy_bontásának eredményét tartalmazza, közgyülés előtt felolvastatni, maga az ertekezes
.pedig az irományok közzé tétetni és kinyomatni határoztatott. ·

11. Bélteki Zsigmond tudor és m. vásárhelvi orvos értekezik. bizonyos ·kövületeknek
kiadott ásás - csontok iránt , melyek Maros-sz~kben Szentgerlicze h~tárán t:iláltat~ak
általa Rhinoceros csout-kövületeknek tartatnak, előadván ezen é1:tekezese rendiben a Rhinoceros állatnak leírását 's azon éghajlati változásokat, melyeken földgömbünknek ö.zön' 'Ízi 's egyéb általános munk~latu természeti · forradalmak által keresztül kelle menm.

:s

A' talált ásás-csontok szorosan megvizsgáltatván, azokat a' szakosztályi. tagok e~y~~
zö véleménye kövületeknek nem tartja, ,s mivel azon kérdés eldöntése va!JOD a, bem~
tatott darabok Rhinoceros maradványai-é vagy sem~ miben ezen szakosztaly maga veleményével az utolsó szakhoz csatlakozik, az állattani osztályt illeti; határozta~ott: h?gy
a, felolvasott igen . szorgalmatos dolgozatu értekezés irattassék át az állattan.1 os~taly
nak bővebb vizsgálat végett; egyéb iránt a, találmány tudatás.a köszönettel vetetven.
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12. E1·~sei J.óz.~ef Torda, megye erdósze bémutat nebány példányt nemes Torda megye .FI.óraJa czu~.iu .gr: Ke'?ény. József eő m. ·ind}tván:yából készült munkájából, a' szako~z!aly1 tagok kozti k1osztas vegett, felolvastatvan elolegesen ezen munkájának bévezeteset.
Mely szives ajándéka a' szeiwi;őuek köszönettel vétetik 's a' szakosztályi tagok közöte
azonnal kiosztato,t.
13: Hauchard József kolozsi k. helyettes kamaraispán bémutat kőszén beltartaTmu kós~. .peldányo_kat 's ezen bémut~tá~át azo? véleményének felolvasásával kíséri , miszérinC
kosó~ak s~.en tartalmNa ·?em mas~ent, mmt ~zon, fad~rab~knak ~ melyek a' sólúg jegec~ede.se. ~lo_tt abba to.rtenetesen Juthattak, a. sólug es szikla retegek közt kérdésen ki. v~ k~feJlodo~ galvamcus . erő. általi szenesedéséből származhatott: mire azonban Gross
Fridnk szaki tag azon velemenyt nyilvánitá, hogy a' kérdéses szeneknek már szén korukban kellete a' sólúgba vegyülnie.
, Az é~·tekezés e~en való?an . ~rdekes találmány iránt a' közgyűlés előtt felolvastatni 's
a .m~nkalatokban km:ron_iatm h~tar~ztatott, a' b~mutatott példányok pedig. átadatnak az erdelyi n. muzeum szamara_; koszonet mondatvan a, bémutatónak ezen szives ajándékáért.

, 1.4-. ~ross Fridrik tu~o1: n. ':áradi or~·os ~rt~kezik az ásványvizek fontosságáról mind egészsegi m1~d st~tusg~zdasagi tek1,ntetben s mmtan a7..on okokat fejtegetné melyeknek nagy részb~n tulaJdO~~thatm, h~gy- a' ~et ~fagyn;rh~n ásványvizei kellőleg n~ jövedelmeznek, inditva~yba h~~z'.1'.. ~gY, kul.dottse~ k_i~ev~zes~t, mely a, ho~i ásványvizek ismertetését évköny'.'ekben _kozlm r.e „tet~tm eszkozolJe s mmden hason ertekü jelentéseket, ismertetéseket és
ertekezeseket idonkent felvegyen.
. -:'-z ig~n jel~s értekezés , melynek némely helyeken hmnoristicai folyama a' gyűlés
k!faradt fi~yel~et kedvesen ~br~sz.té-a' nagy gyűlésb-en felolvastatni 's a' munkálatokban
krnyomatm hata1:oz~at~tt; az, mdi~anyra nézve azonban oly megjegyzés tétetett, hogy egy
~.zoq. tart~lmu md~!van:y ~ar a beszterczei munkák közt előfordulván • emennek sikere
UJabbJ hatarozat elott bevarandó lenne.
'
t

„
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es

~lanno

Alajos orvostudor jelenti , miszerint az a1-senicummali mérgezés leo-újabb

le~?1zt?sa~b k~n_i mó~Járól tart~tni szándékozott értekezését azon okból kéntele1~ köz-

ve~lenul a ko~gyules elo.tt. ol~as~1 fel,. mivel ahoz oly természetes vegykészület kivánt.at~k, me_IJ: huz~m~sab_b idei~ lenyegenek változása nélkül a, kűllég béfolyását ki nem
~IIJ~· . K~n , teba,t a . k?zelebbi ~özgyül.ésben ai1·a ajánlást tétetni, miszerint ebbéli értekezeset tostent a gyüles kezdetevel, mikorra vegy-készületével is előálland, olvashassa fel.

Mire a' kivánt ajánlás megteendése határoztatott.
. .Eze~ .után Fo~or . An?rás ~rvostudor értekezése, jelen nem léte miatt a' közelebbi szakoksztáldyi gyulesre hatar~z!at.'ran , a szaki tagok a, gyűjtemények teremébe sereglettek a' kiraott arabok megszemlelesere.

..

l{nöpfler Viln1os ·értekezése Nagy ágról , földtani-,
bányászati- és tern1észetrajzi tekintetben.

B évezetés.
Erdély, minden természeti gazdagsággal. oly .bővön megáldott hazánk egyes tudósok és
tudományos férfiak lankadatlan szorgalma daczára is annyira ismeretlen még a' legújabb idők
ben is, hogy méltán terra incognitának nevezhetni; és ez csak, azon egyszerü okból történt,
mert Erdélyben hiányozt{tk a' tudományQs clubok és összejövetelek, melyekben az egyesek által fáradsággal összegyűjtött nyers anyagokat feldolgozni, kifejteni és köztudatra hozni l~he
tett volna; miáltal másokban is a, tudományos vizsgálatokhoz kedvet ébresztve Erdélyt elsóben
önmaga, azután pedig a' kűlföld tu~ományoson megismerte és teljesen méltányolta voln~. ~s~
most kezdik egyes emberek e' hon némely részeit fáradhatlan vizsgálódásaik által a' ...sötetseg
chaosából kiragadni és felvilágositani, 's remélhetni, hogy a' jelen gyulés ,s annyi tudós ter·mészetvizsgálók összejuvete .által a' tudományos ismeret fáklyája az egész hon felett felviláglik .
A, jelen gyülés által felébresztett átalános impulsus által ragadtatva , valamint l~lkesit
ve ezen érzettől is, hogy a, honnak bármely kicsin tekintetben is baszn.~lhassak, el~~tai:ozta~1
. a' nagyon tisztelt tudós gyülekezettel megismertetni Erdélynek egy pontJat, mely saJ~t.saga s
. álladalmi hasznossága által megérdemli, hogy átalánuson ismertes~ék; egy oly pon.tJat m~ly
mint geognosiai mind pedig mineralogiaí tekintetben igen fontos; melynek hasadék~va.gy er v~zonyall'a
különös tekintettel kell lennünk, minthogy ezek elismert tárt_typussa az erdelyi hasadekok nagyobb részinek, melyek egyéb iránt 1rngyon sajátságosak; egy oly pontról szólandok, II!ely
hányászi tekintetben is Erdélyben első rangu és melyet r.lassicus szei·kezeténél fogva minta
gyanánt lehet tekinteni ..

r

I I e l l e i á s.
Átalánoson ismeretes, hogy Erdélyben az Alsófejér-, Zaráod és bunyadvárm~gyei hegyekben a' leggazdagabb aranybányák léteznek; még pedig az utólsóban a' Maros JOb~ · 1rnr~
ján levő úgynevezett Csetrás hegyvonalban, melyet délről a' Maros, észak.ró] a, JJOrkm:a1 volgy.~'~
ze, észak-kelet és keletről a' porkurai vízzel egyesült almási patak, nyúg?tr~l pedig a, KaJan
pataka határoznak; melynek négyszegfelülete minlegy 6, hossza pedig 2 merfoldet tes:1;~n. ~zen
oriúsi fölusáncz Nagyágnál ké11ezi a' délkeleti hegycsornót, és innen Csertest, Ma~ura es Fuzes
felett Boicza felé vonul, melynek közelében fekszik a, második vagy északnyugoti csomó, mely: ből egy más vonal Zdraholz és Ruda felett Czebéig te1jed. Ezen közép hegyso1:nak legszebb
csúpjai a' Nagyág és Boicza melletti két Csetrás, melyek a, tenger színe felett mmtegy 4092,
a, Maros színe felett pedig 3-173 lábnyi magosságra emelkedtek.
Ezen hegyvonal délkeleti véginek nyúgoti sziklás lejtésénél, egy magos és , meredek
hegyek által keritelt hirtelen lejtősödő hegyzáratékban fekszik Nagyág, a, tenger ~zme fel~tt
mintegy 2245, a' Marosé felett pedig 1627 lábnyi magossan; következőleg ez# egrike Erdely
legmagosabb lakott helységeinek, melynek regényes fekvését a, Maros alsó vo~gym.~k l~g~a
gyobb részibűl lehet látni. A' magos trachitkúpok, melyek meredek oldalaikkal . es kofolyasaik-
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kal feny~%et~zve tornyosulnak a' völgyek és nyilások felett·- a' szép mezei kiHtás a
·
Maros ~o~gyere el ~.gész~n a' bánáti hegyekig, és a' c~lossal Retyezáttal hü~zke há!~s~
h~v.asok1g,- az egyro~..egy1g zsendelylyel [edett, részint hegynyilásokban részint meredek he ~
tov~ben e!s~ortan, f~~to! cs?poi:tokban fekvo, zöld kertekkel környezett tiszti Iakházak·- a' ro gy
e?'?sz _nyilaso~at k,itolto b~nyasz halmok (Halden J különböző színezetökkel és a' sok munkat~:~~
: lfap1 munkasor ! ta.kantó~ szorgalmas foglalkozásárnl' egy bámitó egészet képeznek mely
tö1tie:~sen meg epo benyomast gyakorol minden idegenre és a' látogató szemeit gyö~yörrel

e

7-er -Vízmosás Alluvium). A' völgyeket csak azon külön1JÜZI; k~iromok és porond-szemek töltik el, melyeket a' patakok mosnak le és gyűjtenek kisebb nagyobb mé1·tékben rakásra.
Ebbiíl aranyat is mosnak.

0

Geog nosi a.

1

. E~en bányás~ati tekintetben oly fontos hegyvonalnak geognosiai 'f"iszonyai sok oldalulag
megvizsga tattak 's a' felkutatott sziklanemek a' következők:

A.

1l é te g e s !. épület e k.

1-b:n 1g!!ag-p~la (Thons~hiefer). A' Cseti;ás hegy déli oldala a' Maros felől na on
szo,vetu es zs1ros selyemfenyü , szürkés , világos zöld és fekete színü a ~ a~ól
::~t 1!'de!! a ~~ros bal pa;tján fe~vő ar;yagos palabegy fö tömegéből te1jed át a' Na„~! árka
1 arg.
armaga nevü falunal talalnak benne egy nagyon vékon
h"t 't
t
~·
hasonlólag igen csekély vastagságn keselykö (Grauwacke) fekvetet. y grap ' -re ege ' aztan
,

~ekony

2 or Sze
' r ··u
· f, " E
Harótól -kezd~em~~1:: fel;'o~·n;{'~s~
·.~·b k~t1 r~sdzi.!1thaz . imént emlit~~t pal~heg.yböl kieme1kedő és
1
Jh
"l . ul
.
.
m a
eiJe o egydarabban Jon elo • reszint pedig a' pa-

~u':i~~~~élt~:. tok~:~~ Ve~~ Jó~?r~l he~yvonal.at ~ád~tc>I Gálbináig; azt~n Boiczitnál és Kre. ?
va .~ a1magana mmt nehanv ol11y1 vastag réteg '
' . '
· · · r"l ·
::~k~son~alna/ . porphihal ~áltogatva j6n e]ő. S~ürkés, tümiitt és lino~ vse!1~e~b<fio·~~~. \~f/s~

mellett les mpe~zts/!bat -gykongbysJorok vonulnak ra1ta keresztül. A' rápolti völgvben és 'Boicza
ncze 1e n eu so - ar augot üregeket alkot.
·1 b. J
.
magába veszi 's a' föld al· tt . , d .. 'b·
.
. '. .01a. ~e ett e~y J y ar ang a' patakot
kéméndi 'sat. borvizek ezen.1 m~;zkZ~~I lPor;,~:~\i. A gyogy1 erczes vizek ' valamint a.' J1arói'

n '.

n

3-or Ve 1·es és fejér lwmok-kó 's agy"g kite1J"ed a' dombok v"de'ke"t "l
..J" "d 'k
csaknem legma
bb
f ..
.
,
. '
1
1o
az eruov1 e
kögomol
t k 1osa
pon J)g ' e~ ez a porplurral együtt leginkább el van terjedve. Ebben a'
1
mosatok YCG~schi~~~5 ~~~~at ; ..~tan m~gya_r? nagysá~M! ökiíl- és ~ö nagyságuig uüvekedő kő
tok kőmosatai
uarz kó~~~a egym~st a ~omokko es a~yag-~·etegekk~I. A' kőgomolyza
stein) "tk. ' q "t ' 1 k palla ( K1eselscl11e,_")' szaruko ( szekelyeknel feliegkova Hornnéha p'
a~ granki ' me ye ·el t 0 Y tömeg burkol, mely néha a' kőmosatok roncsolt részeiből .
1g . nom ovacsporra e1egyült agvagból
S· ·
fi · ·
·· k · ·1 •
·
'
sötét és barna piros. Némely hel ek
"'
a . ' _zm~ eJer, s~ur ·e, v1 ~g?s :-old, :ilágos
jül kerül hogy a' homokkő
/n az agy~g ~ t~bh1 alkotó reszek rovasara annyira felFranzen;erbstoln és Bernl1ardlai!fo~011" ~~ ~~ya/?g:i. e~ tiszt~ agya§7gá . válto~ik' mely utolsó a'
vetek jönek elő N
.
' .- - g) • eszebe is beretegesulve talaltat1k. i\Jmt másodrendű fekga és gyps. .
agyagon a gorog egyesült templom alatt, földienyves mészkő, agyag-már-

:.J.

:u

!

4-er Másod
' „..,, "
·
' k " (M
·
addig Jwl a' h
-;;e~"" i{;_' .cs1ga:m~sz. ·o, . I uschelkalk). Ez találta·tik Varmagától délre egész
nak; ~erethiniákeg~: ·d' ~k ar ~s. _te1 ~d ..ekle lejte~e~; ~enne következő kövült csiganemek talál tat'
1 1a , venenca1 1a , modwlak es turbinitek.
·~
5-ör Gyps Vármagá 'l
l·
~
jön elő meJ nebán h .. l na . az agyagpa ara teruh:e egy finom szemecskés gyps-spathkö
"igen szép gyyps-rako~ás uJ~~yekl~_)'•Mhossz.u, 'ln~gy~csBkahszep gypsspath k1istályokat rejteget. E~y
o agurana is a
o old felőli odalon.
6-or Mésztcjték (Kalktuff) C k • b •
k' · k ; · d'
. ·:
köre szorítkozik.
.
• sa a anpata 1 es emen 1 völgyekben elterjedt més~-

B.

Tii 111 e .t; e s kép 1"i letelt.

1-ür Porpld1·. Ezen gazdag aranyereket mag<HJa záró képiilet te1jedelme igen jókora. Nagyágtól eh erjed Honditl, Magura és 'l1oplicza felett Füzes és 'l1resztyia felé; onnan
pedig a' boiczai 's kiirüsbányai erdővidékbe. Bajos dolog ezen porphirokat jeIJemző pontosság.:..
gal megnevezni, legalkalmasb még a' szokásban levő züldporphir ( Grünsteinporphir) 1ie,·ezet. AlkoM része mezei spath és mezei kőtömeg némi festő anyagokkal egészen át meg át
vegyüh·e, tnely tömeg mezeispath , szarufénykő kristályokat rejteget. Színe .hamuszín, zöldes
~zürke , Yilágos és sütét zöld egészen a' barnaságig; világosabb fajtái kisebb keménységüek
és szilárdságuak. A' küliinüsen. jellemző alkotó részein kivűl a' kovacs, mág11eskő és a' soha. sem
hiányzó szénsava11yos mésztartalom is méltán számitbatók ezen. porphirnemek kitűnő ismerteti')
jelei küú. A' tömegbe apró darabokban beragadt vaskova tört.é netes vegyült•t gyanánt tekintendő. Geognosiai helyzete ezen mind szÖ\'egre, a' szemek finomságára, az alkotórészek minőségi re, tümegük tömüttségére és szilárdságára, mind pedig színére nézve oly igen különbiiző
porphirnemek nagyon csodálatos 's minden más országok porphi1jaitól megkülönböztető jellemet
viselnek magukon. Ezen porphir képület rétegzése vagy hasadása nagyon rendetlen 's csaknem minden hegyvonalnál külö11büzö. Elő jön a' porphir Nagyág mellett egy Hajtó uevü hegyen tekealaku váladékokban is; ezen szilárdabb porphirból álló tekék újabb porphir közé bw·koltan szanaszét hevernek a' tömegben. . Porphirbrecciák sok helyen találtatnak béfekve a' porIJhirba, valamint a' márgába is.
.
2-or Tracliit. '1,ümött nvegesült vagy földes mezei kőtömeg, nvegesült 's szét rep e~
dezett mezei spath, darabos és elmállott külalak és a' savanyokban nem pezsgés , a' nagyági
földben előforduló trachitok mindenikét 'jellemzi, ámbár mindenik hegyben más más viszonyban.
A' kőtömeg veres, barna, szürke:?öldes vagy fekete színü , tümött, szálkás, vagy szemes sok
sejt-likacsokkal és kicsiny üregekkel teljes; vannak benne szarnfénykő, kova.cs és csillámkő kris~
tályok is; a' gyá.Ju Gyúl i-n, Purgulyátii-n, Csepturáron, Lespedázon, Szarkón, Ederreichon és
Gainászán létezők, mind nagyon különböznek egymástól. Csaknem mind ezen trachit fajokba
van magneskő elegyülve, sőt ·még megtört pomkban is találhatni ezt magnessel; ezen oknál
fogva hatnak ezek oly erősen a' magnestőre, hogy a' compass egy trachit-élre helyezve igaz.i
éjszaki irányától órákra t<ivozik; (_lsakugyan minden csúpon más máskép. A' nagyági tJ:achit
részint különböző irányokban szét van repedezve , hol azt<in koczkás darabokból látszik össze~
állrn, mint a' nagy Calvaria hegyen; részint nagy, de vékony lapokra liasadozott, mint a'
gyálu Gyúli-n; i·észint pedig egy központosan hámló teke alaku váladékban jelen meg. A,
trachit lapok, ha kopogatják, jókora hangot adnak. Ezen trachit hegyek tűnnek ki a' többek
közül , kiváltkép11en meredek külsőjökkel, meztelen vagy sziklás és kMolyásos kupjaikkal. A'
gyálu Bulin, valamint Csertestnél is a' Gainászán nagy üregek vannak a' trachitban.
3-or Momlolakó, jó részt el van terjedve , még pedig a' Csetras hegyvonal mind két
szárnyán Fűzesd , Krecsunesd és Boiczától kezdve a' gyálu Mara felé, toYáhbá Vojámil egészen az almási hegyekig. Mint a' trachitok, úgy ezek is szoros kapcsolatban vannak a' zöld
porphirral. Ezeknek egynemü tömegében közönségesen mészspath-, pár.si11tföld-, (Griiner<le)
thilbit- 's gyakran szarufénykő- moudolák különhöző nagyságba béfoglalY1ík. Ugy látszik,
hogy. a' monduJakőnek sem rétegezte sem hasadása nincsen. Eres üregekben sőt még fés~
kekben is rejtegetnek a' mondolakövek, jaspist, opáljaspist, cl1alcedont, kovakövet, carneoJt es
igen szép achatot, különösen V ojánál, V alemicanál és 'l ekerőnél.
1

Sok helyeken tapasztalhatni, hogy a' porpbir észrevétlenül átváltozik igen jeles trachittá,
a' nélkül, hogy ez utolsóból valami külön rakodvány mutatkoznék ; szint így változik át a' porphir, szövegét lassanként változtatva mondolakővé is.
10
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A' Csetras-hegyvonal érczbeli .' s különösen aranybeli gazdagságának fészke · a' zöld porphir, mondolakó és porphirbrecciák; de a' trachit soha sem. · Ezen hegyek legfőbb virágzó bányamivelései ott vannak , hol a' porphir a' réteges képületekkel határosul. Mindenütt igazolva látszik az, hogy a~ porphir az érczfészkek szomszédságában nagy változásokat . és szétbomlásokat szenvedett.

A' porphirbeli érezek, melyek bányászi nyerészet alá jönek,
ezüst, réz, ólom és kénkövecs (Schwefelkies).
,

következők:

arany, tellur,

Ezen érezek a' hasadékokban és emeletekben fordulnak elő, melyeket itten sok bányákban hajtanak. A' viszonyok analogiájából következtethetni, hogy a' Csetrás hegyvonalban még
sok hegynek kell lenni, melyekben még sok arany érezek fészke rejlik.
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A' Nagyág legközelebbi környékét alakitó szikla nemek : a' zöldporphir, veres homokés tracbit. Az itteni tellur-.erek ágya, a' görög nemegyesült templom hegye, a' völgytorok
tulsó felével határos Szekeremh- hegy töve és a' Fresinata- hegy lejtőjének egy kicsi része.
Bár mily nagy az erek száma, mindnyájan keletről nyugotra vonuló, 400 ölnyi hosszu, 360
öl széles űrbe szorulnak össze. Ezeket ·n égy osztályban sorozhatni: 1-ső főerek, 2-ik mellék
erek, 3-ik réteges erek ( Schichtungs klüfte) és 4-ik elkülönözött fő- és mellék erek (Hangend u. IJiegeud 'l1rümmer). A' főér a' magdalé11a, mely a' völgy irányában keletről nyugotra
vonul 's a' melyet a' többiek nagyobb részint keresztben szegnek; ezen magdolna ér már is
200 ölnyinél tovább ismeretes a' vonulására nézve és közel 200 öl mélységre ki van dolgoz,.a. A' többi erek oly közel vannak egymáshoz, hogy egy hálóvá látszanak összebonyolodni ;
összetársulnak , áthúzódnak egymáson , átvágják , keresztűljáiják , eltolják , kitéritik és
darabokra s:t.:egdelik egymást. Az egész mivelés határai fáradhatatlan okszerii vizsgálatok által kivált az újabb időkben nagyon kiszélesedtek. A' felső erek nagyobb része a' i:nély~ég
ben elenyészik és itt újak állnak elő. A' sok függő és fekvő többnyire gyöngysort ke1>ezb töredékek, noha csak vonalnyi szélesek, még is rendesen gazdagabbak miut a' főér és tovább
te1jedésökben gyakran igen gazdag tellur-fészkeket ( Butzen) képeznek. Maguk az erek is
rendesen nemesíilnek , ha velök egy ily gyöngysor egyesül ; ezen gyöngysorok az ér közelébe
vagy. több erek közt rövid de g~zdag ér~zfekhelyek hálój~vá 's ?o~o1yagává ':álnak , , ~i e.gy
valódi emelethez nagyon hasonltt. Csupau a' maguolna er 2-3 lab vastagsagu, a tobb1ek
csak nehány hüvelyk sőt csak egy egy vonal vastagságuak.
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Ezen e~·ek töltelékit tes~ik :. agl.ag, hegyi kristály, selenit (pris.ma alaku gypshal?id~
braunspath, meszspath, meddo-ko ( Glauch) és agyagos gomolyzat fele anyagok; tovabba
manganspath, mangaufénykií , kén kova , termés arsen, realgar, tiszta kéu, szürke pizsgolcz
érezek, ban~a és veres zinkfénykö, fak1íércz (Fahlerz), ,Jlomféuykö, üvegércz ((ilaserz), lemezes tellur, fejér sylvauércz és termés arany.
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Rbből

A' szürke, fejér és sárga tellurérczek arany és ezíist· tartalma közép szitm szeri!1t

80-120 lót aranyos eziist egy mázsá.tól. Eg.v márka aranyos ezüstben van 100-~50 dcA' lep;újabb itlöben egy árokban az érc.zfekvet eddig ismert határain kivűl egy bányát nyitottak, melynek érczei 1-100 Iot aranyos eziistöt tartanak. Bébizonyitott dolog, bogy
az aranyböség inkább a' felszínben a' délkeleti határnál fordul elő, ellenben az eziist tartalom nagyobb bőségben észak-kelet felé bé a' mélységbe vonul.
11i1r arany.

az olvasztás , verés ~öltsé
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Tá jirás.
.
Nagyágon min egy 800 házban 3000 lakosnál több lakik, kik mindnyájan bányászatból
elnek. Van benne 3 egyház, egy rom. catholikus, egy görög egyesült és ·egy görög nem
.~gyes~lt; ~ovább~ 2. no~malis~?la., t. i. eg~ . ~~árnapi ~s e.gy bányás~-~skola. ~' ~agrági hi:
'atál all ti; k..banrak .es .erdok 1gazgat"ós~gabol,, eg~ebar:rn~ az erdelyi tartomanyi banyaméro
(markscheidere1) es banyat-engedelmezo b1ztossag ülese is itt van. A' nagyobbára németeklJöl és oláhokból álló lakosság szüntelen változik a' bányászok mindenféle országokból bé- és
kiköltözése és a' bányásztanulók minden 2 évben történni szokott változása miatt kik nem
.(·;sak Erdély legtávolabbi vidékeiről, hanem a' Bánátból, Magyar, Csehországokból Steiermarkból is 'sat. jőnek. .
. .
'

NeV.e 1ö in t.ézetek.
. Minde~ tud?mány, mUvésze~. söt. a;z ipa~ is csak úgy emelkedhetik magasra 's úgy tehet fenyes S7.okelleseket ha szakmaJok uant hon vonzódó 's lelkes egyénekkel bir. Ezen elv
.ve~ére~te a' ~agyági bányász nevelőintézet szerkezését, mely a' sok akadályok és nehézségek daczara is eros akarattal és kinemfáradó kitartással keresztül vitetett és a' mostani fényes állására emeltetett.
, Mihelyt e'h_agyja .a' gyermek a' normatiskolát, felvevődik az úgy nevezett vasárnapi is.k?laba, me~~n~k a osztal!a v~n, melyeknek tanitói a' végzett jelesebb bányásztanulók, kiknek
nmcsen fizetesok. Ezen 1skolaban, melyben most a· magyar nyelv tanulása is bévan vive a'
tanulókat 18 éves korukig a' bányászathoz szükséges minden előkészületi tudománvokra ~k
tatják, és arra fő ~ond vau~ hogy a' tanulók szigoru erkölcsi és jogszerü magaviseletet s~játitsana.k.
A.zon t~1~uló~, · ~1k .ezen. iskolát különiis magok kitüntetésivel végzik, fel vétetnek aztiin a' tu~aJdonkep1 banyasz-1skolaba, mely 5 tanfolyamra oszlik, 's 2 1/2 évet foglal el.- Mathesis űr
t,an ,, trig?n.ometria, bány11;mérés', mineralogia, geognosia, bányásztudomány, bánya.kezelés,' raj:r.
·es erczkiserlettan (Prob1rkunde) azon tudományok, melyeket az itteni bányaigazgató hivatal·nokok egy része fáradtalan kitöréssel a' tanulóknak nem csak előád, J1anem velök be is tapuh.at. Egy jórészt telje~ ásvá~Y: gyüjtemény, mely a' bányásziskolábo?. tartozik és a' gyakoi:1 alk~lom, melyben banyamereseket tehetni , czélszerü képezést ád nekik. Az itteni bán~as~ !uvataln~.ko~k~li társalg:ts, v.alamint az idevaló alapos felvigyázat példája és a' magok köze be~1tt .elle~o~:kodes, tudomanyos, erkölcsös, emberséges és szorgalmatos gyakorlati bányászokka kepez1 oket.
Ezen · czéls7.erü szerkezetnek 's egyszersmind a' tanulókkali illendő bánásmódnak az
a' követ~ezmén~e / b?gY, ki.ilünb~z~. o.1:~zágbeli jeles fiatal emberek, kik e' p<Uyára szánják mag~kat, a. nagyag1 ba.11.Y~.s~askolat 1a9ak; hogy egy bány<isú fclvig)«Ízat képződik ki, mely
~mden k1g~nd1!lható k1v~natok11ak tel.1e.sen megfelel és a' mely,- mi az egész országban hiányzik,~ a' ba~1y~zatnak „b~zonyoson ~~eszen más rngalmat adaud. Ennélfogva a' nagyági búnyásztanul?kat mar ·~ sok f~lu~at~lo~ kenk. különböző bányákl1oz felvigyázlíknak, 's erősen kűld(id
nek 1~ sze1ieszet, annal 1s 111kabb,„ mivel tudva van, hogy ezek nem csak elméleti ismeretekkel b1rnak, hanem az által , bogy ok a' bánvában, mint gyakornokok dolgoznak, a' báuvászattal minden ágazataiban gyakorlatilag megismerkedtek.
.
•

·_T ermészet h is tori a.
• . Minden tu,~o.mány?~ közt a' természetbistoria bizonyosan a' legtöbb és legszebb szellemi elvezetet ny~Jt.Ja úzomek, mert ez vezet bé minket a' természet titkaiba 's ismerteti meu
velünk az ő törvényeit; ez segit minket összehasonlításokat tenni 's ezekből hasznos követ~

keztetéseket húzni tanit meg minden dolgok becsét méltányolni; .ez vi~sgál át' fr. le é~ os.ztá-,
Iroz minden tereO:tményeket, emeli fel és nemesiti a' szellemet; igen is, a' termeszeth1stona a
tudományok kiralynője.

A' fennebb említett ásvány-gyüjteméuyen kivűl Na~yág még ~övetkező ~yüjtemé~.yekk~l
bir: bányaigazgató Franzenau Józsefnek egy telje~ p1llan~ó-; . (lep1dop!e~·olo~1s~h) gyuJteme11yével, ki egész gyüjteménye Jaistromát, valamint 1~em1 1.egntka~b nagrag1 peldauyokat. melleket elhozni szerencsém volt, a' nagyontisztelt gyüles elebe te1Jeszt~m el. ne~ m~lata. Egy
másik csakugyan pillangó gyüjtemény van ellenőri irnok Angy~~ J:nos ur btrtokab~n. , Egy
3-dik az én tulajdonom, és egy 4-diket nagy szorgalommal gyuJt„.F.u~hs, od~ való banyll;Szta11uló• . Nekem van egy madár gyűjteményem is, melynek összegyuJtese1:e 3 ev •Í~~ sok fara?tságot forditok. Bátorkodtam nehány ritkább nagyági példá!1yo~at a;' tisztelt gyul~ke.zet ele~e
terjeszteni, valamint a' nagyági érmeneteket kitöltő ri~ka ~mer~k neJ?ely ~zeb.b knstalyos?d~
sait. Bauholzer bányásztanulónak van egy bogár-gyüJtem~nye is, ~.•!yet .en e~ ~n.gyal ur is
kezdettünk gyűjteni. A' vasárnapi iskolának egy nevendeke p~k-gyu.}temenyt is ~~~1tott. ossze.
Ezen felül nekem van egy kis csiga- és l1énzgyüjteményem is. l\fmd e.zen gyuJt~me.nyeket
lankadatlan szorgalommal és nagy szenvedélylyel gyarapítjuk naponta. l\f 111d ezekbol latható,
mily nagy becse van Nagyágon a' természetbistoriának. 's mily sokan hódolnak ott ennek•
M

Sőt irodalmi tekintetben sincs Nagyág hátramaradva, mert minden báuyászti.sztnek van
egy kis könyvtára. F'ranczenau bányaigazgató úré igen szép és n~gy, '~ nekem is va~ egy
könyvtárom, mely több mint 400 kötet könyvet 's nehány ezer aczelmetszest foglal magaban.

E?.en értekezésemet, melyben az igazság híven van · rajzolva, . azon ajánlatommal r~
kesztem bé hogy l1a a' nemzeti muzeum felúllitrn és rendezve leend , nem fogom elmulatm,
parányi erő~bez képest, gyűjteményemmel hozá járulni.

~'.I i e )1 a 1o v i e

z J(ároly

cs. k. kol1ón1ester: az aranyos ezüst tartahnu feketerézércznek ,11iganyitás általi felkészitéséröl.

A' mint tudva ·s a' hutászat tankönyveiben előhozva is van, ~· fekete, rézércze~e~. '
melyeknek ezüstön kivűl arany-, avagy csak 12 lótnyi ezüsttartalmuk IS van s a~on ·}<lv.ul
még olmosok is, a' szok~tt higan.yi~ási módon felkészitni nem le~e~ett, m~rt a' mara~~k ~md~~
sok nemes érzet tartott vissza, k1va.lt aranyot, melyet nagyon tokelytelenul lehete~t. a. ke~eso .
vel összektitni. Enuélfogva az aranyos ezüst tartalmu fekete ré?.érc,z ar~n~atlamt~ara s .~
züstleuitésére örömestebb használták az ólmot az úgynevezett aszaM es ~zuro munkaval (Dau1111d SaigerarbeiO, mely kivált a?. arany kiválasztására nézve sokkal JOvalmosabb?ak mutatkozottt. Ue ez sem adott tökélyes eredményt; azonkívül ólombeli nagy ves~tessegq;el' m~g
költséggel és hosszadalmas , időemésztíí muuká.kkal járt. Mivel tehát a' hutaszatbeli ~ll;lad~s
egy joYalmasabb módszer találását igényelte, és mi.vel. ~,. hig~nyi~~s, h.a .az. arany~t~an~~a:rl:~
ezüstelenités tökélyesen sikerül, a' legolcsóbb felkeszitesi mod; UJra nemi hagany1ta;s1 kis
tek tevődtek uálunk az idevaló aranyos eziist tartalmu és olmos rézérczel oly módon, mIDt ~s.u~a .eziisttartalmu, nem olmos rezekkel szokás bánni. De ez a' próba azon igazs~.g .me~erosite~ere
s~olgált , hogy így a· dl~log uem sikerül, egyszersmind pedig azon meggyőzodest is nyuJtot-
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ta, hogy a' dolog nem kedvező killtését a' pergelés módja okozza, mint a' mely a' só ~
vasgálicz hozátélelével nem ád tükélyes eredményt. A' pergelés czélja ugyauis a' fekete rézérczbeli réznek, vasnak, ólomnak élegesitése és az aranynak és ezüstnek hal vagitása ( chlorisálása) és a' kéneső annál teljesebben kiveszi az aranyat és eziistet, minél tükélyesben eléródik a' pergelés czélja. Ez okért ennek elérésére szolgáló eszközökröl tanakod,·a, ezeket a' salétromban véltük feltalálni, mely egyfelől éleny ( oxygen) tartalmánál fogva a' fémek elégetését oxydatioját) eszközölheti, másfelől pedig a· konyh'asó elbontásával az arauy és ezüst halvagitását segítheti. Az eredmény megfelelt a' várakozásnak, me11 a' rézlíszthez, a' szokott 12 °/o konyhasó és 1 °/o vasgáliczon kivűl még 3 °/o salétromot is Yegyitvén, a' pergelés szembetűnőleg könnyebben és tökélyesben megesett, mint az előtt a' salétrom hozáadása nélkül történt 's eze~1
környület a' réznek sokkal teljesebb aranyatlanitását és ezüstelenitését húzta maga után, úgy hogy
a' feketeércz, melyből korábban az ezüstnek csak 7 5-85 °/0 -ét, az aranynak 50-60°/o -ét
kaphattuk; most már 95--96 °/0 ezüst és 80-85 °/o aranyat adott. De minthogy 15-20 °/o aranybeli veszteség azon esetben, ha a' feketeércz aranyban gazdag, még igen érezhető; tehát
még most is, csak a' szegényebb tartalmu rezet lehet higanyitás útján fe1készitni, még pedig
tapasztalás nyomán azokat, melyek ólomban 10 fontnál, rézben 80 fontnál, és 16 Jat aranyo§
ezüst tartalom me1Iett 10 dénár aranynál többet nem tartanak; kisebb aranyos ezilst tartalomnál csa.kugy an többre mehet az arany tai1alom, úgy hogy 10 Jatnyi aranyos ezüst tartalomban
15 dénár arany tartalom is lehet. Minthogy már az ily érezek maradékai, a, pergeléskor salétromot használva , mázsájában csak 3-4 dénár ezüstet és 1 dénár aranyat tartanak, holott
a, salétrom használata nélkűl 3 lót ezüst 2-4 dénár arany is maradt bennök; miután továbbá az
ily réz mázsájának aranyatlanitása és ezüstelenitése a' nemes fém veszteségét is belészámitva
csak 10 p. ftba került, holott az aszaló és szűr{) muukával, egyéb roszalmait fel sem vé,,e, 25
p. ftban á11, tehát mi1iden mázsán 15 11· ft. a, kiiltség kímélés. Már, hogy ily nyereséges,
higanyitásra alkalmas fekete rezet kapjuuk, legczé]szerübbnek tartók a' fekete réz érczeket egy előleges munkával, aranyban gazdagabbra és aranyban szegén_vehbre választani, az által, hogy a' durva réz olvadékot, (Kupferlecb) mielőtt rézre lebocsátnók, elébb kovacscsal és az ólom Jebuktatására
durva vassal (Roheise11) megvegyitve, 3 tűzzel kiép;e~jük és lebocsátjuk durchstechen), midőn egy
kevés rész fekete réz esik ki, mely nagyon olmos és csaknem a' legtöbb aranyat magában foglalja;
holott a' nagyobb mennyiségben kapandó felső olvadékok ólomhau mind szegényebbek és f 0 tűz
zel kiégetve, azután rézre lebocsátva higanyitásra alkalmas rezet nagyobb mennyiségben nyújtanak. A' fennemlitett előmunkával kapott, aranyban gazdagabb érczet elébb szűréssel (Saigerung) a' felesleges ólomtól megszabadítjuk, aztán kénsavan11yali aranyatlanitás és ezöstelenités végett' mely módszer a' higanyitásuál költségesebb' de az aszaló és szűrő módnál jutányosb) félretesszük.
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~z~n~int ; ~:~ 111 : módon kipergelünk, az alatt a' már ki~~rgel~ és ~ihütött ':egyiteke~ ·l~gy / 0 :
malmon meglehetös finomra őröljük és az egész h!l'lom ~.1egetese utan , ~z _igy _n_ie~01. ot.t isz
tet másod ízben részenkint és éppen oly módon mmt elsobe~1 , me~pergelJiik, akko2 .jztai e~y
2
nagyobb kömalmon a, lehető legfinomabbra . örölj~ik. Ezen fino~ lisztet egyszerre O ~- ~3:
zsán i részekben 8 °/o rézgömbökkel és 1 °/o rezlemez dar.abkak~al, meg ~~ - 6
ont .v•z
zel
10 vedres *) higanyitó átalagba . tesszük 's szokasszermt egy óra1g lassan for~at
juk. ~után minden mázsa rézlisztre 60-75 font kéneső jön "s az átala~ oly sebes for~asba
indÍttatik, hogy négy minutum alatt 30at forduljon. 1~ óra ~ltelte ~tán, mial.att az ~r~~y es eziist kivonása megesik, kifüitjük · az átalagot es . me~mt mas ~or~z1óval . toltJ.~k me~'
úgv hogy minden 24 óra alatt bévégzödik egy porcz1óvah munka. A. k~p.ott ke~esot' megmt
a' ·szokott módon 7-8 egymásba dugott gyólcs és parkét zacsk?n ats~mJük, ~. be~~: ,ma-:
radt amalgamát őz bőrökkel kifacsa1juk, aztán ö~tött vas harang ke~zill~~ny~en kiegetJuk :éza_
kiégetett ezüstöt graphittégelyekben öszveolvasztJuk. Az aranytól es ezüsttol megfosztott
lisztet tócsákban felfogván közvetlen kovarézre (Gelfkupfer) 's azután tisztált rézre (Gaarku.pfer) dolgozzuk fel: Olfenbányán aug. 30-dikán 1844.
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Mintlwgy már a' kevesebb aranyta1ialmu réznek salétrommali higanyitása oiy nyereségesnek mutatkozik, miszerint 100 mázsa feldolgozásával a' k(Htség ki1nélés mindjárt 1500 p.
fira hág, de még sokkal nyereségesbnek jelent.keznék, ha az ara11yat is ará11ylatilag éppen
úgy mint az ezüstet, 80 -85 °1<> helyett, 95-96 °/0 -ig kivehetniík; mely esetben aranyban
gazdagabb rézérczeket is jórendin lehetne haszonnal higa11yit11i; tehát az a' kérdés : mikép lehetne e' czél elérését eszközleni? mikép lehetne a' kiégetéskor .az arany halvagitását még jobban tökélyesbitni, mely által felette ,valószíniileg a' kénesőbeli tökélyes Iebuktatását is kilehetne vinni 1 ,·agy végtére, micsoda adalékot kellene még a' higanyitó J1ordóba tenni , hogy az
arany jobban kibukjék a' nélkűl, hogy réz is buknék vele, vagy hogy a' módszer igen költséges lenne~
·

A' mi az aranyos e.~iist tartafmu fekete réz érc,,; nálunk már bévett higanyitásánáli további bánást illeti, ez a' csupa ezüst taiialmu rézérczek higanyitásánáf szokott móddal egészen a' pergelésnéli tllzelésig és némely kénesőzésbeli fogásokig tökélyesen megegyez; azért
csak rövid Ieirását adandom áttekintés végett.
Két máua rombolt és szitált részlisztet 12 °/o konyhasóval, 1 °/o vasgálicczal, 3 °/-o salétrommal, mind finomul megőrlötten jól össze vegyitüuk 's egy kramerféle lánggal pergelö kemenczében a'

Z i p s e r A n d r á s , a' szlaniczai
meteor-vasakról.
Magyarország azon országok sorába kezdett állani, melyek met~or-:tömege~. feJlelé~ében
mawukat mások felett megkülönböztetik. Ki nem ismel'i a' ti·encsin megyei budatuu leI.emen)t'
vagy a' horváthorszáwit melyet a' magyar o. és t. Ill. gyülésén elömutatni szerencsem va a.
A' legutóbbi leleménl, :.iit tudunk, az ~rva-meg_r:ei, 8~l~niczai .. . Szabad~ágot ve~zek .mag~m
nak iránta némely dolgokat ~öz?,lni. ll'.!ar ezen ev a1m.hs.e eleJen. tudóstt~ .engem di; FJ!tt3~
Jiptó-megyei főorvos' hogy az 0 közeleben nagy menny1segben lele11ek te•!'1,es rasat. ds'kmu.A
járt fel is doldozák. Kértem tőle nehány · darabot, de, csak ~' kegyes ohaJtassa ·.m~i .~. e • zonközben Haidinger bányásztanácsnok úr llécsben a lelemenyt . oly módon tev~ hn~.e' h?g.y
azt Jehete hinni mintha gyűjteményeink a' szlaniczai meteor-vassal oly szerrel ,kt!ofnanak. alhMdni a' 'tiogy ~zen ritka természeti tűneménynyel még soha sem. ..A.zo nb~n a . 0 ~g beg:szen
1
~ r~a~\1-a
máskép üli. Weiss urasági mérnök úr egy vaskutatás alkalm,ával Sz ~mcza es
közt akada arra.
lelemény, azt mondják, hogy a' Fejér-A1·va árkaban heyert kies tt t e •~ ~
0
úr egyenesen meteor-Yasnak nvilatkoztatta, miben meglehet, hogy egy poros~ 1~'
•
Ea a
lenni segített , megigérvén néki, hogy a' Jelt érez lótját 3 .Pe~gö forintjá~a e sz~~zi. . ~e~
fénye~ nyerészkedés béréűl megkapta az új találmány egy ~e~~et' d.e azt~n !1em
vissza?
a' lelő ellenben, ki egyéb iránt barátságos ember, oly boza Jarulhatatlanna Ion, ogy semmi
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8. bécsi kupa. A' bécsi kupa az erdélyi kupa is
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77 14144 bécsi köbhüvelyk.
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~ron "e15.y dar~bo~liká~ ~előle n~m .adna;, ennél fogva a' selmeczi kamara gróf v. S eh w e i t ze.r
ur kozlese, a _ki Ha1dmgei· banyasztanacsnoknak egy 14 h>tos dal'ahot oly hozá téttel küldött
hogy a' mennyi kell , annyit kaphat belőle, némi igazitást igényel.
'
~eg; . kell jegy~znem , „hogy épp~n azo.n a' ~elyen, hol ~' leleményt napvilágra segiték ,
1:hurzó ide~eben) tehat ez elott valami 200 evvel 3eles vasvero és egy nagy kohó voltak h,ajtasb~n., Mily .~onnyen ~eg~shetett, hogy nehány darab öutütt ''agy kalapált vas a' .l1'ejér .A~·

va. ~rkaba ke1;_ul~ 's a' v1z alt~l elmosva elfoglalt~ a· kavic~ közütt mostani helyét ; jóllehet egy
masik, az elso~el. sulyo~abb erez, melyet elkerek1tett, formatlan gomolyagokban kaptak , ugyan
a~on helyen. ketsegtelenűl meteor-vas lehet ( unbezweífelt - seyn dürfte). Em~z dr. Demián ba~atomn~k, ar~~-megyei physicu~n~k közl~se .szerint .hosszuk~s szemes, fekete és ezíist képÖ
apró. re~z~csk~kkel, ve~es. H.a1d~nger banyasz tanacsnok m· talán egy ilyet vizsgált meg.
~gyeb ira~t ugy !atsz1~ , hogy a. szabadon álló tömeg .hoszasan ki volt' téve a ' légkör hatásanak, . ~arna vaselecsv~z~ggel (E1~e.n.oxydhydr~t) van ~evonva, mely között aczélsziirke fémes
lemezkek fek~zenek. Hai~mger azt alhtJa, hogy a legkülso barna héj gödreiben apró Vivianit kristály,okat ~ett. es~re. · „ ~gyeb irá~t, mintl~ogy gyengén fe1rágatott felszínén a' \\Tidtmanstátt-féle
keple.tek t1sztan elo~II:inak, b1zon~ossag~al. lehet !°et~or-vasra húzni következést , melyen a~
!'1'1s~aly?s. alkat az imitt. ~mott az elegedes altal m.ar meglehetös könnyen leváló részek törésén
1~ lat~.~1~ , oly. megszontassal azonban, hogy bajosan leend minden érez, a' mi Szlaniczáról
a .gyUJtok kez~be jut , .m~teor-vas; mert e?1ez~ csak egy~s, kerek , otromba , nehány font su1~'11 g~mol~agokba!1 tala~tak; holott egy masod1kat az elsoböz közel a' kavicsban, mint egy 3
lab melysegre talaltak es szegnek , patkónak kivertek.
.
A' szl~n~czai m~teor-vassal tett eWleges kisérletek a' nickelt mind alma.szín 7..öld nickeloxydhydrat kepeben, mmd fekete kénes uickelbuktatvány állapotába~ előállitották.
•. ,
V ~g:~zetre 1 mikép juthatott ezen új lelemény a' jelen helyére, · mikor indult hozánk való
ntJara,. mmo elemi esem~nyek között, mind ez jó rendin örökös homályban marad 's arra ser~en~ rnmke~ , hogy kettoztetett. 1i~!ele~mel fürkészszünk J1asonló lelemények után , annyival is
~kabb, mivel ez alkalommal is 3ott be egy sulyos vasgomolya a' muzeum s7.ámára ezen felirattal: „Gredistyei ósAajdoni t:as ," mely közelebbi vizsgálatot érdemlene még ha talán nem
is felelne meg a' várakozásnak.
'

Barra Is t v·á n pest1negyei főorvosnak földtani és
földismei útazása,a' Dunától Pest-, Csongrád-, Békés-,
Bil1ar megyéken át a' Körözsig innen Kolozsvárig.
A' mi az alacson lelkeknek por, göröngy:
A' bölcs szeme előtt lehet a' drága gyön gy.
MÁRTON JÓZSEF.

Ha a' te1·mészetvizsgáló a' földteke ké1·gének azon részén, melyen a' két testvérhon
fekszik, csak felülegesen · néz is végig , nincs hely , hol egy tömérdek hatásu természeti forradalomnak, felfor~ulásnak, háborgásnak , dulásnak, összetöredezésnek, e}hamuhodásnak és egy
ezen mozgalmokból eredett fenséges természeti rendnek és új életnek lábnyomát ne láthatná.
Ennek megmutatására vizsgáljunk meg egy· darab földszakot, tapasztaljuk, hogy mindeniitt más.
más sajátságu földszín, terület és réteg tűnik elő. Egy húzást veszek fel szinte egyenes vo~
nal irányzatulag a' Duna partjától a' Körözs partig, innen Kolozsvárig• .
A' Duna keleti partján a' föld agyagból, homokból szinte egy arányulag vegyült keményen össze tapadt hajdoni iszapból létesült, a' következő ronaság felett mint egy négy ö1nyi
magasságu éjszakrúl délre nyuló agyagpadot aJakit, melyben elég mennyiségben jelenkező kisebb, nagyobb kopott agyagvelő mész (lithomarga) és karcz ( quarzum) gömbök vannak férűlve. Ezek a' tulsó magas partot alkató karcz, töm és agyagmészkő hegyekből több természeti háborgások estekor töredeztek le, a' víz. erőszakos hajtó ereje által simára kopva az emJitett még akkor lágy, sáralaku iszap közé a, víz tömeg ereje által verődtek és éke]tettek be.
Ezen agyag-padtól mint egy három mértföldnyi térségen quarz-és mészkavics és porond te1:jedt el, a' földbe mint egy két ölnyire bé hatva. Ezen apró kövek a' YÍZ hajtó ereje
ú.ltal eddig hajtatván , minthogy a' víz hajtó ereje csendesedett,. ide lerakodtak , a" könnyebbek
pedig mint a' fö,,ény és agyag odébb hajtattak és távulabb lévő helyeken minekutánna dara!>
ideig a' vízben úszólag lebegtek„ iszapalakban a' fenékre leülepedtek.
·

•) ~e is s ú~ t~t~olódzásai. okait 's át~lábao a' kérdéses vas tömegek. fölfedezése kórillményeit, közele~hrol maga klf~Jte. L •. w1en~~ Zeitung mart. 3t-kér{)l 1845. (>78 lap. Ha értekezése a' vastömegek
hovehb ngy sz1gorubh 1smeretere valamit adványozna, ide áttételét ce'élszerünek véltük volna; de
nagyobbára személyes érdek kfüül foro& 's így a' kinek kell elolvashatja az idézett helyen.

&erk.

Innen kezdve mintegy 4 mértföldnyire a' földkéreg jó fekete termő földből van alkotva. ·
Ezen fél tllnyi termő föld alatt ugyan ilyen vastagságu könnyen pórM nagyobbára mészből álló
úgy nevezett csapó vagy fejér föld fekszik, melyet az odavaló szegény néptömeg mész gyanánt szokott használni. Ez alatt mint egy két lábnyi vastagságu mészszel vegyült finom fövény foglal helyet. Ez alatt találtatik mint egy 3 lábnyi sárga vereses agyagtömeg, melyek.
állománya közt sárga földes vas (fermm ochraceum argillaceum) pázsit vas (fenum cespitosum).
Ez alatt kisebb, nagyobb vastagságu földtőzek (turfa) állati maradványokkal (mint p. o. csillag korálded sic ! ) madreporites) jelenke-.lik.

e

Ettől fogva kis Körözs ; Vadkert, Tázlár, Kötöny, Jakabszállás, Ma;jsa, Kístelek helyekig, Szegedtől Czeglédig, kisebb nagyobb halmokból álló homokpad látható. Ezen vid ék~
ken jó mélyen Jeásva szinte az emlitett föJdrétegekre akadhatni azzal a' különbséggel , hogy itt
a' földtőzek-terület az , iméntinél jóval vastagabb és hogy sok helyt a' homok dombok körül elmállott tőzekből létesült ; mintegy két lábnyi vastagságu terméketlen fekete porhanyó föld mutatkozik.
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Ez a' látvány azt bizonyitj~, l1ogy a' bon homokos sík ronaságain elsöbben tenger feküdt , mely a' különböző világtájékokról jött folyók által hordatott kopadékkal hossza sor évek
lefolyta alatt be telt, az után tó maradt helyében. Ebbe éjszak és délfelől több nagy folyamok belé folytak , melyek közül a' Duna, 'fisz a, Bodrog, Hernád, Berettyó, Körözs, Maros ,
Szamos, Kraszna a' több beléjek szakadó apróbb patakokkal ma is meg vannak. Némelyeknek már csak nyomdokai látszanak. Az ezekbe folyt nagy víz tömegek a' magasabb hegyekről kopadékukat sok ezer éveken át hordták bé az emlitett nagy tóba 's azokat a' mint esésök
változott, sebességök csendesedett, folyások megszünt, különböző helyeken lerakták: t. i. a' béömlés helyén a' nagy darabokat, az után a' kisebb nagyobb gömböket, az után a' porondot, távolabbra már a' homokot, végre a' finom fövényt.
Innen bizonyos az , hogy azon földrész, hol Magyarország és Erdély nem különben a'
többi határos tartományok feküsznek, tenger lakhely volt, de annak legmélyebb feneke ott volt,
.hol most Bihar-, Zemplén-, Szabolcs-, Borsod-, Heves-, Kis és Nagy Kunság-, Jászság-,
Csongrád-, Pest-, Bács-, 'l'emes-, 'l'orontál-, Arad-, Békés vármegyék foglalnak helyt. Ezen
rész még az után is, midőn a' többi felemelked~tt részekről a' tenger vize eltakarodott, sok
~deig mélysége miatt tenger vízzel telve maradt, myriad évek lefolyta alatt tölt ez bé annyira
a· mint van, ezer meg ezer esztendőkben történt természeti forradalmok , háborgás.ok 's dulások által. '1,ömérdek évek lefolyása alatt tördelte össze a· természet , az ezen mélység felett
magasra emdkedett kőszálakat, sok ezer esztendők alatt morzsolta porrá , hogy velök
ezen mélységet bétölthesse. A' magass hegyek oldalából sokszor rémitö esőzések által
nagyra n~velkedett folyók kopadékukat erre. a· helyre, mint valamely mély tóba hányták és
hordták be. Ezen helyen végtére egy nagy tó maradt, melyben a' részint még most is létező, részint a' már egészen eltemettetett nagy folyók béfolytak 's lassanként a' föld messzi tájékáról magukkal hozott különböző nagysága, alaku, sulyu kopadékkal ezen nagy tavat bétöltötték.
.
Az em]itett nagy térség körül kanyaruló hegy lánczok közt sok )lelyen láttatnak nagy
árkok, az érintett térségbe béható bészakadások , melyek mind megannyi régi már bétemetűlt
nagy folyók medrinek uyomdoka és sírhalma. Az ezeken bérohant hajdani nagy vizek az itt
· volt tengerbe ]1ajtván a' beuuök úszó állapotban levő anyagokat, a' tengert lassanként bétemették: először Mvá, végre száraz földdé változtatták.
Bizonyos az , hogy minekelötte az emliteit tó egészen bételt volna, már k<izbe közbe a'
béfolyó vizek által a' vízből kiért homok- és agyag-halmok származtak. ~t\z ilyen halmok a'
nagy folyóvizek irányzatát módositották, egyenes folyásuktól féke térítették, több apró patakokra szaggatták, melyeknek nyomdokát mostanában ér11ek nevezzük. Ezek a' YÍz szabad
folyhatásának akadályt vetett domborodások nem hogy kisebbedtek volna, sőt minden áradáskor
n1agasabb~ltak '· midőn . egyszersmin~ tövök és alapuk kerülete is terjedt és erősödött. Az ilyen
l1egyek kozt mmdenfele kanyarult v1zfolyam újabb meg újabb földréteg alakulásnak és dombemelkedésekuek szolgáltatott alkalmatosságot.
~, homok hegyek láncza külünbféle irányu körnlaku kanyarulatot képel, mely közt mélyebb s1kságok feküsznek. Az ily kerítés irányzata homok padok által körül kerített völgyes
helyek, mind megannyi sok ideig vízzel telt tó fenekek voltak, áradáskor az ezekbe kiömlött
ví~tömeg, a' mederbe vissza nem folyt, hanem kunt maradt, melynek -ide 's tova ingadozó mozgasa, sokat tett a' homok hutzkák, csűrök alaku készűlhetésére. Még többet a' gyakorta kiömlött nagy folyók hullámja, mely a' csaknem mindenütt ellentálló homok butzkák közt keresztül kasul folydogált. Így történt a' homok hegyek származása.

. Ezen homok hegyek közt több árkokra , melyeknek száma Vácztól Bajáig 37-re menyen. e.s. e~:ekre ak~dunk .' m;lJ".~ket e&ész a' Tiszáig nyomozhatni, ezek által a' 'I1isza és Duna ~eg1 1doben ·' m~g- t. 1. 'I raJanus a Duna medrében volt és ·a' . víz. szabad foly hatásának akadalyul szolgalt kotomegeket nagy ügygy el ba]al széljel nem törette, egymással gyakran kö-

zösülésbe jöttek és az említett térséget vizökkel béöntötték; de leggyakrabban történt ez a:l;Oll helyen , hol a' homok halmok legsűrübben mutatkoznak.
Végre az emlitett homok padok alakjá~a~. mó~ositására a_' ~;:üt.ln féle égsarko~ felől fojt
esők földrengések is mely természeti tunemeny ezen videken gyakon esemeny, kezllettől fogva riagy béfolyással 'voltak, mert ezen homok butzkák, hegy~k, eredé~kor oly mag~
sak voltak mint most az irlándi és ly biai homok hegyek' de lassankent megk1sebbedtek' mi:
diín t. i. r~szint erős szél, részint záporeső, részint földrengés által lassanként az alatt fekvo
mélységbe lefúvódtak., lemosódtak, leomlottak.
1'zelek

Mint feljebb ·is e~litém, ·a' homokos vidéken több egész a'. Tiszáig. ny~mozha,tó ~ár el~
nyészett folyók medrei nyomára találunk. Ezek bé. van!1ak telve mmtegy ket haro*m 1.abnJ:ll'a, nemely helyt vékonyabban, bizonyos szivacsalaku ~~szkovel, ~elyet az ~da~aló ~oznep sar, vagy
pöfeteg mésznek és sárkőnek nevez; áll ezen ko-n~m: szenszava.s me~~ele~bol, a~yagból, homokból , vasrozsdából , közéje csilla lemezek, növeny levelek , edesv1Z1 csiga hazak Yannak
8zorulva.

Az ilyen kövek repedékesen vannak egy'?ásr.a r.?'kva, a' ~é~agok. közzé ~gy.agso~ van
bétömve. Ezek az édesvizű folyók, patakok, vizteh volgyek partJaiban es feneken is talaltatnak) valamint bizonyos gödrökben is.
Az ilyen gödrökben régi idő tájban mészszel, ~övénynyel, vassal? sava~kal bírt édes~íz
foglalt helyet. Mivel a' víztömeg sok századok. lefoly~s~ al~tt cs~ndessegben allott, ll}S~~nkent
apadt , az emlitett részek egymás ellen vegytamlag mukodv;en , S~Jtesen ler~k*odtak. ~pulet ~
lapnak használható, azon megjeg?'zés~el, hogy ha szárazon nem all, me11 külonben szelJel po1lik, nedves földben ellenben kemeny allapotban megmarad.
.

A' Kis 'releki határtól kezdve Mindszent-, Deregegyháza-, M~~os:-, ~~aha. -? Kigyos-,
Gyula-, Sarkad-, Gyán-, Szalonta.; Gyapju helyekig, Arad megye deh .~eszetol ~gesz *~01:sod
éjszaki részéig · igen jó termékeny fekete f~l~ t~1je~ el. .~z;n föld felul~.tesen, tobbszon ~r~
dások által kimosott iszapból, megrothad.t nove~y1 res~ekbol s ,a,z ezek~ol szarn_ia~o~ , te1 m~
kenységet okozó földsavból ( acidum h·um1cum) all. Melyebben beasva szmt oly v1za_r 1 ~tege~
re akadunk, mint a' milyenről fentebb emlités volt, azzal a' különbséggel, hogy a' foldtozek itt
már ritkábban található.
Gyapjutól kezdve elsöben porond, továbbra kavics, a' Körözs vidéké~ ~ár n?gyobb kar~z
és mész gömbökre és darabokra akadhatni. Ezek annál nagyobbak, mmel melyebben leas
az ember.
Nagy VáradtOl kezdve Kolozsvárig a' két honnak bérczes vi~ék~ [öldta~~ te~~tetben
nevezetes és meglepő. Ezen tájékot többféle egymásra halmozott köJ~~bozo nemu kotomegek
már . több ízben össze tördelődzött és viszont össze _állott darabjai alakitJak.
A' nagy váradi és bihari hegyek mint a' bérczes vidékek kez~ete feljúlról _jó m~Iység
nyire agyagrészszel és mészszel dús tennö földből áll , mely alatt mesz, agyag es kai ez dr
rabok mintegy két három lábnyi vastagságu réteget alkotnat. Ez ala,tt hasadó agyag, pa a
( argilla fissilis) rejlik. Ez a' föl~al~at. folytatódik Ujlak-, Jen~-? Orvend-, Lugos-, 'l,elegd-, El esd
valamint nyugotról Pestes-, 'I elk1 es Pócsalak helyek hata11n.

ÉlesdtőÍ kelet felé Felsó Pestes körül egész ~.ömeg karcz szirtek tűnnek ,eló, hol üve~

készitő yár is létezik. Ettől kezdve Tinód, 'l,óti, Osvény, Görgény, 'l,op~, Baród helyeknel

egész a'gKirályhágó aljáig a' feljűlről apró d,~rab mész és karcz darabokból alkatott hegy folyam,
alól átmeneti és juramészből áll ( Jurakalk, Ubergangskalk).
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8-IA„ Kiralyliagó ejszaki oldala '\"'alamint a„ keleti és déli is csillámmal vegyes ilyen nemn
Innen a, csilláspala ( schistus micaceus) egész Bucsáig és Fekete-'l1ó határáig te1jed: itt pedig újra egy atmeneti mészből alló nagy kőtömeg tnnik elő. Ez
köz nyelven Fekete márványn.ak nev~ztetik és kifaragva „s finomitv11 sírszobornak és más efféIe műdarabnak hasznalható. Innen kezdve Fekete-Tó hatiirán űjra a, csillás pala jön elő és
egész Csucsa hataráig nyúlik , hol ezen szirtnem újra mállá (gneisum) válik által, mely köalkat egészen az úgynevezett Szászi,észig te1jed el. Ezen két kőtömeg közt részint éralakuJag béjegülve, részint nagy szegletestört darab idomokban kopatlan karcz vagy békasó darabok
foglalnak helyet. A, rétegek közé béjegiilt békasó-ér a• csilla és mái leülepedése és réteges
lerakodása alkalmával fagyott a' más kőnem lemezze és teríilete közzé. A, nagy darabok a'
:m ég akkor fermállott karcz kőszálak letöredezett kisebb nagyobb részei , melyek akkor jutottak
ide, mikor még a• csillámos pala és ~ál lágy állapotban voltak. Csucsán innen Kolozsvár
felé az említett kő hegy folyam közt megint palás agyagba schistus argillaceus) átmenő kőda
rab jelen m~g. Ez azt jelenti , hogy ott mélyebben fedélnek való palás agyag rejlik. Ettől
nehány ölnyire magla (granit) tekintetil érdep (Trachites) és ettől nem meszszire kemény sulyos
zöld kő (Grűn-Stein) ötlik szem eleibe. Ez a' szfrt-nyujtvány egészen a, hunyadi határig te1jed ,
ho~ott is megszűnvén, ettől fogva egész a, sárvásári határig nagy kiteijedésü , középszerii termó fülel foglal l.1elyet. Itt pedig a, föld felületen egészen Pányikig az úgynevezett durva mész
( Grobkalk) eleg magas begy alakban tűnik elő, mely kőnemet ház , más épületek és . útak
készitésé1·e használhatni.
könemből van szerkesztve.

Földismei jósolhatás tekintetében a, veres fövény kő igei? ~e~ez~tes. a' .rr.en~y.~be~ t. _i •.~z
ily nemü kősziklák környékén mindenkor valahol nagy menny1segu koszen es kovult allati 1 eszek rejlenek.

ásvány-földtani szem.pontból · vázolva, czegei gr. Wass Sain u által.

A'

J\fezöség , gazdasági 's

e

. . Gy~rö Yá~~rliel~tol balfelé az úgyne~eze~t ~yerőfi szöktetőjénél kez~ődik a, kénsavas
meszelegbol letesült mesz hegy, melly feher tomott alabastromnak neveztetik ( Gypsum densum). ~~z f eljülről porlékonyahb a, hó és eső víz behatása miatt, de belőlről mélyebben t. i.
föl~be1~ egés~en t~~ött mész gyurma, ~elyböl szép fehér kifínomitható, sim_itható és kiféuyes1theto mmdenfele mudarabokat · faraghatm. Ez a' mészkőnem több
kevesebb megszakadás
közb~n ..egész.en ~a~y Kapusnak közepéig nyúlik. Hol feljűlről ezen klínem megszakadva látszik,
ott a fold melysegeben szakadatlanul folytattatik.

Tudva van e, tisztelt gyülekezet nagy része előtt, mi sok figyelemre, ,s '?en~yi b?-várlásra méltót rejt keblében szirt-koszoruba foglalt hazánknak földe. ,~ valóban, as~any fol?tanilag és földismeileg annyi érdekest is bir előmutatni Erdély, hogy e, tekmtetben semm1tsem ketelkedhetnénk Europa legjelesb országai közé soroz1ú.
Nem czélom itten az édes honról részletesen kimeritő értekezéssel lépni föl; ezt isme1:etimnek korlátoltsága sem engedné meg; csupán egy darabja ismertetésével teszek hát próbat ,
néhány általános vonásban.

a:

Van a' regényes fektil kis Erdélynek egy része, melyet kietlen e~yforma~~ga:- ·~ hogy
úgy sz1íljak: egyhangusága- némileg unalmass~ tőn. De. bá~· ~, termes,zet külszepsegekkel
nem is áldá meg: ásvány- földta1~i 's gaz~asá.gi oldalról ele~~~ erde~es. ~rte~ Kolozs-, Doboka-, 'l1ordamegyék ,s Marosszek azon reszet, mely „~ezoseg" neven 1sme1etes.

~, közt .a'. m ~szbegy közt több helyeken més~törek (Breccia calcarea) és pénzded
( num~uhtes) cs1gakbol alakult hegydombok jelenkeznek. A' mésztörek szegletes, kopatlan
egy~assa:f o~sz:r~gadt apró darabokból áll, melyek azt mutatják, hogy fü akár vízi akár tűzi
tei·meszeti erolkodes na~y tömeg mészgyurmát pillanati idő alatt apró darabokra roncsolt ,s egy úttal u~yana~on .helyen ossze forrasztott. A, pénzded csigafajából létesillt hegy a, hajdani tenger v1z ei·eJe altal mosatott rakásra és szénsavas mész mint raganyag által össze ta1Jadt.

A, Mezőség külsőleg nagyon is saját . szerü... tán a, mag~ nemében . egyetlen. Hogy
tiszta fogalmunk legyen : képzeljünk egy hullamzatos alaku, csekely magassagu hegy- vagy
inkáhb domb-lánczokból álló földterületet. E, dombok kiilső alakja tekintetre is figyelmet gerjesztő; tudniillik éjszak-keleti oldala általánosan midegyiknek szem~etünől~g .menedékes, holott
a, délnyugoti ige11igen meredek, mi - ha nem csalódom- azt látszik tamta~u, hogy az .egykor csálhatatlanúl létezett universalis elemi vihar ezen vidéken dél-nyugotról eszak-kelet ~ele vonuló irányban zúgá el világ romboló, vagy tán uijá alakitcí erejét. Le~~~ább az . erdeklett
körülményből lehetne ilyesmire gyámokokat össze szerkeszteni; igen valószmu ~gJ:an is' bo~y
ama, roppant természeti revolutionak ereje a, keményebb alkatu földrészek _,s oskepleteken 1 0hama irányának kevésb nyomait hagyhatván, igy fejlődött legyen ki e, ~ombok. mo~d?tt a~ak~
záta. Miután azonban ilyes nézetem bővebb kifejtése egy egész külön erte~ezes.t kivann~ • , a
helyett, tisztelt gyülekezet! ez úttal legyen elég figyelem ébresztésűl a, mar mondott nehany

~agy Kapus kö~epén a' hegyláncz meszes alkotása megszűnik és e• Jielyett fövénykö
( a~·enai:ms) .hal!11ozatok.. Jelennek meg. Ezen kőnemuek részei már régen . pillanatban történt termesz~ 1 ~ulas, al.taJ e~s1:ben .szegl.ete.s darabokra tördelöztek, azufán teméntelen évek lefolyta alatt re~zmt. a . viz hajto ereje, re~zmt szél által ide 's tova bajtatván apró sima fövénnyé koptak , s vegtere kovasarns vaseleg (Silicas feni) által üsszeenyveztetvén kőszirtekké váltak.
.
Hói a, tiirek k.?sziklák megkop?lt de egymá~sal összer~gadt kövecsekből állanak, ott tud11~. ~el1et, h~gY. az. e_lso~en ~zegl_et:s ~e:~zekr~ tö1:t darabo~at sok .helyeken sok idő alatt hajtotta,

~~1g_e!te ~ v1z e1eJe es mas korulmeny, m1g erdes feluletök ·s1múra kophatott.

A, hol az ily
k~sz1kla !orne~ek o.sszer.oncs~lt,. de s~egletes alaku kövekből ~i.llanak, ott tagadl1atatlan, hogy
mmd az oszetordeles, mmd a v1szonti iisszeragadás hamar és ugyan azon helyen történt.

Felülről. érintésben van ezen kőtömeg hasonló nemü és faju kövecsekből álló poronddal ,
mely felett mmtegy fél ölnyi vastagságu termő föld van lerakodva, mely Kolozsváron alól

messzire elterjed.

•

szó.

E, dombok észak-keleti lankás oldalát -

kevés kivétellel- vastag fekete termő, kön-

nyü földterület födezi; a' dél-nyugoti meredek oldalt }Jedig többnyire kevés hegyi homokkal

vegyitett sárga agyagföld.
Az agyag-teriileten belől itt ·ott homokkal burkoltan egyegy homok. kő-gömb' k,~k e,
dombok nagy része - belül- nagy homok-torlatként tűnik elő, mely helye~kent csaknehl. 0 ek
ménységig egybeáJló ,s vékony palás földterületekkel van átmetszve • . Neme.ly" ~om ancz~
heljében pedig vastag teriiletekben fejér palakő vagyon, mely a, külső leg ,s ido vISzontagsagalnak kitéve, hamar elporlik, de rögtön használva, jó épületi anyag.
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E' fejér pala-kő, alsóbb területeiben, mind több-több homokkal vegyül, 's így aláfelé
mindegyet szürkűl 's ily állapotában - keményebb alkotásánál fogva - az idő mostohaságain is daczol. A' pala-alakzatot e' mélyebb belyzethen is megta11va ,, területekben mutatja
magát 's gyanitható, hogy mélységnél tiszta homok-köbe megy által.
.
A' homok-torlati hegyek pedig aránytalan magasságu homok- és pala földterü1etekállanak. De hogy e' változatos szerkezet mi mélyre hat~ meghatározni nem lehet, minthogy - legalább eddig - sem ké7.i munka, sem vízmosás nem jutottak e' terület-képletek
aljára.
ből

A' mondottakból. látható, hogy a' mezőségi domblánczok tömege általánoson vizalkott~
föld, hegyi homokból 's pala-toiiatokból. A' kőterületek pedig egykomak lehetnek a' homoktorlatokkal.
'

A' mezőségi domblánczok között keskeny völgyek ágaznak szét, melyeknek nagy része tó, vagy nádas mocsár! a' kisebb rész,- mi használat alatt, 's tökéletesen kiszáraztva
van , - rétnek használtatik 's igen jó szénát terem.
A' mezőségi keskeny völgyek nagy részét elboritó. tavak régibb korban mélyek lehettek, . mint azt a' hagyomány, 's mindenütt mutatkozó iszaplás tanusitják. Jelenlegi mélységök
azonban r,sekély, mi Jegmagasb vízálláskor is alig éri el a' 24 talpot. Nagy 1-észök pedig az
őket fentartó g.átok alapzatánál sem igen mélyebb.
. , E' ~avak ~öbbnyire az éve.n át, Iehttll~ eső~ és: Mvízből. ':eszik táplálékukat, mely körülmeny m1att szat·az nyarakon k1folyasuk smcs, s ahg van nehany tó mely nagyocska forrásokat rejtene kebelében.
'
Eze~ t~va~ vi~e éde~; ~agyobb, kisebb mértékben mindegyikben iszaplevegó vagyon.
Hogy va]arm asvanyreszt re1tenenek magukban , alig hihetni. Ennek vizsgálatát igen nehézzé
teszi a' sok növényi 's állati rész, mikkel e' vizek terhelve vannak.

Lecsapo1ás által, mi a' csekély mélység mellett most már könnyen elérhető e' tavak
kövér, iszap borította medrei sok évtízeden át csaknem fáradság nélkül is legdúsabban kamatoznának a' földésznek. Igen hihetően tőzeket is ta]álni lehetne ezen úton mi a' tüzelékben
nag)'.: ~z?kséget érző egész Mezőségnek mondhatatlan könnyebbségére vol;a. Egyébiránt e•
m~zos~g1 tavak , csaknem min~en k~tségen kivűl . e' vízalkotta földterület hegyei között alakult
m~Jys.egekb~~ µa~·am~r~dott. v1.zekból képződvén, a' környéki hegyekről leöm1ő vizek lassanke~t iszap~lJak, s nehany evtized beteltével - véleményem szerint csaknem egészen elenyesznek magukra .hagyottan is.
A' Me~őség földteriíletének nagyobb része könnyü, fekete termő föld , néhol kevés a-

gy~ggal . vegyitve, ~elyben nagy termékenységénél fogva minden gazdasági növények igen
szepen d1~zlenek, -, ige? a' .ga~011a, „vetett füvek, úgy a' repcze is. Hol borten)' észtéssel tesz-

n~k, pr?bakat '· a' fara~sa~ot JÓ es eros bor jutalmazza.. Széna a'. legjobb minőségö. Marha- 's
k1~~lt JUhtenyesz!esr~ IS i~e~ alkalmas, a' Mezőség, legelőínél fogva. Mind e' kedvez_ő körn~ul~te~ m~llett IS a Me~os~g gazdasaga parlagon hever 's rendszerezett munkás szorgalomra
varm lattahk, e' hon gyar-1pan-a alkalmasb többi részeit termesztrnényi szükségeiben bőven

födezendő.

. Különös, ho~y Erdélynek eme• gazdag termékenys~gtt földe a· Jegnéptelenebb. 'S J1ajdanán
sem igen lehetett nepesebb, legalább ilyesminek az őskor semmi nyomát nem bagyá.
Mi lel1et e~n~k o~a ~ Az éghajlat alkalmasint nem. Tán inkább a' tüzeiék-hiányt tftr.
tek nehezeb,ben os~1nk? U gy hiszem , ·hogy az erdő nem léte csakugyan lehetett némiképen
o~a, ez~~ neptele~~egnek, n~m ug~an a' tüzeléki szükség, mint azon körülmény miatt, hogy
a kopai halmok oskorunk verrel belyegzett villongási közt legkisebb menhelyet sem adhattak.

E' vidéket J1ajdonán nomad-népek lakhatták, kik földmiveléssel" nem go:miolVa., baromtenyésztéssel foglalkoztak.
Különös az, hogy az erdőkkel bövölködő kis otszág ~ppen azon része szükölködjék leginkább erdő dolgában, mely földjének jósága szerint a' fát oly jól növelhetné. 'S nehogy azt
véljük, mintha tán régen a' Mezőségnek is volt volna erdősége. Báh'an állitni merem , hogy
e' vidéken nagy kiterjedésü erdők soha sem léteztek; mert a' mellett, hogy a' nagyobb te1jedelmü erdők kipusztítását ott, hol bányák és gyárok nincsenek, csak a' nagyobb népesedés
föltételezi: sehol a' Mezőségen őserdő nyomaira nem akadhatni. Azon kisebb erdők is, melyek majd minden mezőségi helység határán találtatnak , emberi szorgalomnak .köszönhetik létezésüket.
Hogy a' mezőségi vidékek erdőkben nem gazdagok, az, a' föld jósága mellett is ennek
természetéből következhetik. A' mi kevés erdőt vagy türbető gyümölcsöst láthatni a' Mezősé
gen: csaknem kivétel nélkül a· dombok észkos oldalain tűnik fel. De ezt sem lehet általánosan
minden észkos oldalról állítani. Annyi bizonyos, hogy a' mi éjszaknak nem fekszik, kivált ha
gyümölcsös, hamar kipusztul.
Én a' fák e' kövér földben nem tenyészésének okát különösebben a' föld könnyil, ritkás
természetében látom rejleni. Ugyan is e' földnem a' nap ereje által könnyen átjárbató lévén 's
így a' fiatal csemeték a' nékiek oly szükséges nedvtől könnyen megfosztatván: már gyenge
korukban elmecsevéznek , többé erőre nem kapandók.
Hogy ez állitás nem alaptalan·, bizonyitja azon feljebb is érintett körülmény, miszerint
a.' nap erejének kevésbbé kitett éjszaki részek kedveznek inkább itten az élőfáknak, és bizonyitja másfelől az is,. hogy szárazabb években a' mezőségi gabonatermés silány szokott lenni,
midőn nedves években bő aratás jutalmazza a' földész fáradalmait.
Van ugyancsak két oly fanem , melyek e' szor1lS értelemben vett mezőségi földben is·
szépen diszlenek. Ezek: a' közönséges ákácz és a' kőrizsfa. E' két fanemmel . a' parlagon
heverő, kopár oldalokat béplántálva, · megbecsülhetlen erdőket lehetne előállitni a' faszükségben
siulő Mezőségen. Ez egész mostaníg jámbor ohajtás volna; de tán néhány iparkedvelő gazdáink vasszorgalma az erdő növelésre nézt is megteszi a' kivánatos kezdeményt. E' honfitársaink
egyike közelebbi években a' selyemfa tenyésztésével is próbát tőn itten 's úgy látszik, hogy
e' fanem is szereti Mezőségünk földét 's égalját; legalább a' próba tevő gr. Béldi Ferencznek
ns Kolozs megyében kebelezett báldi és mél1esi uradalmaiban a' sok ezerre menő csemeték ,
~s a' több éves termő fiatalok is igen jól tenyésznek. Nem lehet a' ns grM ezen szorgalmát
dicséret nélkül. hagyni. Ha reményeiuknek a' kezdemény meg fog felelni: a' mezőségi selyemfa-tenyésztés egykoron hazánk statusgazdaságára néz: fényes eredményü lehet.
A' mi hazánk e' föld darabját ásvá11ytani tekintetben illeti: bár sok mineraleval nem bir
is , figyelemre nem éppen méltatlan.
Só, az ezzel annyira megáldott Erdély ezen részén is, bő mértékben találtatik, jelesen
Kolozs és környéke a· szh'ályos agyag területek a]att szép kősót mutat fel.
Ásványos vizei közt elsőséget érdemel az olvasztó erejéről ismeretes kis-czégi forrás.
Kis-Czég ns Kolozs megyében , egy éjszakról délnek vonuló dombláncz nyugoti old~~
la alján fekszik. E' dombláncznak egy mellék- és a' lielységtől éjszak felé nyúló ágaz~ta d~h
-0ldalá11 a' falu mellett négy forrás mutatkozik k<izel egymáshoz, melyek ugyanazon terme~~etü
eknek látszanak. E' fomtsok egyike ki van ásva és rakva fával és ez buzogja föl az enntett
gyógyvizet. E' forrásoknál a' föld felszíne sárga agyagföld; a' forrás nem o1y bő, a' föld
színétől 5 talpnyi mélységen alól mintegy 2 talpnyi vastagságu kék pala-réteg van, mely ke1·eken körül a' mondott gyógyvizet apró csöppekben bocsátja ki.
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E' gyógyvíz sok évek óta ismeretes és· nagy mértékben basználtatik belsőképpen is. ,
A' benne lévő ásvány részek közül főbbek a' kénsavas szikag, a' kevesebb mérszénsavas mész, szénsavas magnesia, kénsavas magnesia; sósavas szikag és timsó.

fürdőnek is.
tékben levő

1/~

Ugyan e' dombláncz mentében, K. Czégtől délre
órai távolságban, a' keleti oldalon,
egy kelet felé lenyúló ágazatnak dél feliíli aljában , az emlitett megyében kebelezett Domh
helység határán van egy más ásványforrás is. Ez a' közönség előtt nem ismeretes. E' forrásra semmi gond nincsen forditrn. Még kiásatlanul buzog fel a' fekete földből. Forrúsa bő
'"s magával iszapot hoz fel. Alkató részeire nézt a' k. czégihez hasonlit 's bővebb vizsgálat
után vár.
'

1

'

Ezen forrással általellenben , ugyanazon dombláncz nyugoti részén K. Czég és K. Sármás közt egy rét közepén, az előbbi fo1Tástól 1/2 , K. Czégtől 1/4 órai távolságban, k. sármási
határon van egy másik gyógyvíz is, ez a' fekete isz.apföldből nagy erővel tör fel; forrása igen
bő, meglehetősen mély kútja egy kivájt vastag fával van falazva. E' kút medrét a' köszvényben 's fekélyekben szenvedők sok sikerrel használják ferdőül. Alkat-részei hasoulók lehetnek
az előbbiekhez; egyébiránt a' számtalan honi ásványvizeink sorában e' kút forrása is vizsgálatra vár.
Ug_yancsak ns Kolozs megyében, az előbbi dombTánczczal _párhuzamosan elnyúló egy
másik dombláncz észkos oldalán K. Czégtől 2 '/2 órai távolságra, Olves nevü hely határán ismét két gyógyforrást találunk. Az előbbiekhez hasonlatosan ezek is olvasztó erővel birnak.
_Alkat-részei épen azok, mik a' k. czégi forrásé, csakhogy itt főbb rész a' kénsavas magnesia.
Ezeken kivűl figyelmet érdemlők még ns Torda megyében a, nagy-csáni, Kolozshan

a, patai határon találtató, kisebb 's nagyobb mértékben olvasztó erejü számos ásváuyforrásaink
is, melyek mind eddig figyelem nélkül hagyatva bővebb ismertetést igénylenéuek.

A' Mezőség mint fennebb is említettem, nagy szükséget szenved a, tüzelékben 's e, hiány
födezésére valamint fa, úgy kőszén is csak kicsi11y mértékben mutatkozik. Mert bár a, Mező
ség több vidékein kőszén találtatik is, de oly formában és mennyiségben , mi sikert biztosíthatna, még eddig nem fordult elő. A' köszén itten csak is fészkileg mutatkozik a, homok ·
torlatu dombokban; megjelenik a' . fennemlített majdnem kőkeménységü homok között is kis~bb
mértékben ,s nagyobb darabokban a' homoktorlatokat átmetsző agyag-pala területeknél. Igy
mutatkozik ns Kolozs megyében a' botházi és n. uyulasi határokon; Maros-székben a' szabédin,
Dobokában a' feketelakin 's lejebb a' Hódos-tó kifolyásánál, hol már az erdő is bővebb kezd
lenni , gőczi és czegei határon.
A' Mezőségen, eddigi tapasztalatim szerint, a' kószénnek két neme fordul elé. Az egyik a' homoktorlatokat átmetsző pala-területekben jelenkezik, nagyon is kemény alakzatban.
Ez az úgynevezett Brqunkohle. Ktilseje nagyon hasonlatos a, fához. Ilyen a' szabédi„ n.
nyulasi, feketelaki és a' gőczi.

•
A" másnemű kőszén a, bomokto:riatoknál tűnik föl, de nagyon kicsin tömegben. Ez az:
ngymondott Glanz-kobleltoz közelit.
•

Haucharcl József, a' kolozsi sóakna mellett
helyettes kamara- ispány, rö·v id értekezése a' közönséges jegeczségü. sótern1és között találtató
szenesedett, farészeli mivoltáról..
Igénytelen °rővid szavaimban, nem annyira. obajtom szoritkozott hatá~körö'!"ben jutott
természeti műtárgyakról értekezni, mint ezen nagy mnepbe~, mely ~edves h~zamat ily szerer!csésen találá, annyi műé11ő dere~ak„ maga~ztos gyü~ek.ez.etenek--:- mmt cse~ely u~.~n, _ de hivatalos működésemnél fogva a, d1cso termeszett~n nem~ ~gazata1 ~yakorol6Ja- h? ~dvozle!em~t
1Jényújtani; 's ha gyenge tehetségem, szoros hatai·o~ koze. '.:an zar,va, ke~leiq. oszmte v,agy~a.
tulcsapong szűk ismeretem határain , s ne~ le~et nema ~1don t~rme~zettam tek!ntetben ~us ~1s
hazám ily kijelelt tudományos gyüles~·e m,eltat1k., Fogadja az~rt a nagyon tI.Sztelt. elno~ . ur,
's az egész t. ez. gynlekezet csekely ertekezesem nagylelkuen, benn.e nemanny1ra a dolog fonLosságát, mint a' szán dé~ tisztas~gát kegyese~ méltány~~v~ , N e~em, - a: n~gy te~·
mészettan némi ágozatain tudomanyosan athatol~a -;-- h1~atalos mukodesemul ~ sób~nyaszat ~
gozata juta; ezen korlátolt osztál~zatb~n '· az asvany es b~gran (~e~gnos1a) ~zűkebb teren
álva van szerencsém néhány ritkabb p.eldanynyal kedveskedm a koloZSl kir. sóakJiakból, melyekben ~, közönséges jegeczedett sótermék közt szenesedett farészek láthatók ( verkoltes Holz).
Bátor vagyok ezen példányok elterjesztésével egyszersmind a' sószikla eredeti képezésére áttérve ezen feltets:r.ö változatot, mind a' vulcanismus , mind a' neptunismus rendszerei szerint ann~k idejében egy fennsőbb vitatás alá bocsátani; csekély nézetem szerint csak azt'
mervén megemlíteni :
Hogy ezen farészek szenesedéséhez minden esetre forró anyagnak kelle jámlni, akár
a' közönséges tűz ereje által, a' vulkános re.nd~~er útján,, vag~ 1 pe~ig a', nep,tu~ismus i~
kább megfogható vegytani üledéke következmenyJenek tekmtve a susz1kla kepezeset, azt veve fel hogy a' 'villa.nyerő birhata szenesitő hajtással, mi nagyban a' Galvani rendszere szerint kJpzelhetö, midt'ln a• különböző tennészettt egymáso? nyugvó ig~~l.eges é.s nemJ:g.~~ h~
tásu hegyrétegek, e~y izg:itó ~edv által f~l~e1~kentve, mmt "": olta. ónas1 ~szlop1, rendk1vuh be-:
folyásokat megtehettek; 1mszennt azon kulonos tapasztalat 1s k1magyarazható lenne, .hogy a
sószikla rétegei- felvéve mint neptunismus eredményjeit- nem mind vizirányosok (bor1zontal),
hanem több helyeken ~sapony?sok (tho~l.a~ig),_ mint Kolozson, Dézsaknán sat. egyébött pedig
éppen fUggósek ( vert1cal), mmt MarOSUJVartt 1s.•Csak is hát a, · galvanismus tetemes mozdító erejének tulajdonítható, a' sór~te.gek ezen
ellenies fekvése 's e' szerint már a' sóképezés eredeti alkalmával a', sóan~ag k?ze vegy?lt
fadarabok szene'sedése. .is csak ily nemü villanyerö által mehetett csekely velekedesem szenot
véghez.
·

Ez~k , valának tisztelt gyü~ekezet ! miket a" Mezőségi·öl általánosan megemiitendőnek hittem. Ha igenytelen szavaim a' sok tekintetben incognita terraként álló hazám ismertetésére
bár egy fövényszemnyi béfolyással lehetének: becses figyelmök által dúsan jutalmazottnak tartom magamat !
·
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Orvos-tudor Grosz Frigyes értekezése, Magyarés testvér Erdélyhon ásványvizei · orvosi és statusgazdasági fontosságáról és e' két tekintetheni gyarapitásáról.
.
~, fürdést a, legrégibb nemzetek, hacsak hideg folyóvízben is természeti ösztönből vagy

oko~kodasból gyakorolták és később, mint más a' valláshoz tartozó p~rancsof szigoruan megtartottak; .ezt .olvas~uk az, iod~k, égyiptomiak- és persákról. A' szent köny'vek szerint Namon

b!1dvez"er h~tszen Jordanbam fürdés által bőrbetegségéből kigvógyult. Az ó testamentomban
t~~bs~or elofordul az eleven-víz - bizonyosan forrásvíz - hasz.oálata. Bethesda fürdő, melyrol Janos evang. 5. r. szól.= nem egyé~ volt, mint egy a' betegek számára elrendezett fürdő
hely , meJy Bethesda szó hehernyelven irgalmasság-házát jelent.
„Ezt. mai napig is J~tiuk a' világ bármely részén Móses szent könyvei és a' sok vafüisos szorszal hasogató rabbik szerint élő zsidótömegnél.
A, kinai va_11ást ~zorosan küvetö nőnem bizonyos időkben a' férfiak pedig ha nem min-

e

de~ ~zomb~t, legalabb rnmden nagyobb ünnep előtt a' milyekben hiány nincsen) bizonyos meny-

nyisegn v1zben megfürdenek.

.

. . . ...\mb~r nagy Öl~ömm~I Játo.~n, J10~y az ájtatos zsidók édes hazánkban is a' magyar nemm'égis a'
fill:desr~ nezve ~z~retnem '· ha a' régi vakbuzgóság mellett maradnának. Mert hall'attan uag,~eg nalunk ~'. Yiziszony, e~ ~1eg keJI, valfano~n, ~is~erint a' nagy-váradi püspök-fürdőben fü:.
iodtem egy un emberrel, ki onvallomas a szennt het ev óta nem fürdött! Sapientibus pauca.
~etts~ghez .s1mul11ak , e~ szivembol ohaJtom , hogy még sebesebb léptekkel történjék

. ,

~, gürögök '."inden. tekintetben méltányolták a' fürdést. Pythagoras a' bölc.sész és ta-

~t~vanyai rende~en h1.deg. v1zb~n ~1:ödöttek.

A' lacedaemonok és más görög nemzeteknél szokasban volt nyaron es telen folyovizben fürdeni.
. A~ ~aUé.ro7:ód~ halad.tával az elgyengülés és kényelemre való vágy megjelenvén a' meJegvizbem fürdes is divatba Jött.
'
. A'„ 'fi1almudban t~bbs~ör. elöf?rdulnak Tyberias meleg forrásai. És ama szomoru földr_enges eh~I, mely e~ elolt. •!e.ba11y evvel Jafet vá.rosa lakósit semmi,-é tette csak azok meueknltek, kik akkor a tybenasi meleg fürdőben voltak.
'
..

. Már Hypocrates tanitója Heradicus a' melt>g fürdéssel a' d1irzsiilést összekötötte.

Ke-

s~rn vizet_ a~ ó t~st~m~.ntomban találunk; .a: görög?k pedig az <isvá.nyos forrásoknál, különösen

a melegeknel askleptakat (templomokat) ep1tettek es szent helveknek tartották.

,
Ho~y. a' !'omaia~ csodá~atra-m~ltó fénynyel fürdőket épi;tettek, mindenek előtt tudva van;
es, ho.gy az. ~~an!os„ vi~ek~t ~s f~r~oket c~akugyan becsülték, nagy birodalmuk minden tarto~a~iyi~an lete~o f~rd?knel e.~ 1gy edes hazankbau is sok helyütt látható; mint például a' mehád1ai , es budai csaszar-fürdoknél.
.
A' n~gy ~omai hir~dalom ~lromlásától a' sok éjszakról bérobamí népfaj pusztításai miaft
egesz N. Karolyig csak !gen gyeren tudunk valamit a' fürdőkről N. Károiyról pedig olvas~uk: h?gy Aa~ber!ben a meleg . für1Mknél boltig lakott 's hogy 'családjával és hadi társaival
igen szivesen' b"furdott.
zárdákban is rendes fü1·do"ket ta rtott.'k
·
.) ,
"k "l · Az akkori
·
ct (b a lnea ammarum
rne1ye kb
· en a w10 to is meghsztulhatni hitték.

Mi11denek előtt ·orvosi rendünk nevezetességei már a~ görűgók és romaíaknál az ásdnyos vizek használását · ajánlottá~. A' XV és XVI században . pedig Paracelsus„ li,uch.s , Günter, Baccius, Eschenreuter, 'l'hurneisser , Szommer és több ~ások ebben fáradoztak.
Az első tökéletessebb tudományt különösen a' savanyu-vizekriíl Helmontnak köszönhet-'
jük, a' tfü:et álló égvények (alcalia fixa) és a' szénsavanylég . (gaz acid. carh.) feltalálása által.
Az ásványos forrásuk a' szenvedö emberiség számtalan nyomoroktóli megszabadítására
üjászülettek a' többi természettani tudományokkal együtt, Lavoisier, Scheele, Fourcroy, Y au- ·
quelin, Carthesius, Mariotte, Halley természetbuvárok és Hoffmann Fridrik, BoerhaYe és Stahl
orvosok által.
Az osztrák birodalom ásv[inyvizei leírásával érdemet szereztek Dietl, Krantz, ThaucJe ,
Hess, Steinmann, Becher, Flecklesz és többen.
Igen sokat pe.dig előmozdittatott orvosi tudományunk ez ága Hufeland, Kreyzig, \Vetzler , Vogel, Osa1~n, Bischoff; Vetter és többek által.
Magyar- és testvér Erdély hon ásványvizeinek és fürdőinek részint leirásával, részint
11edig vegybm1tása által a' szenvedő emberiségnek és a' tudományoknak nagy szolgálatott tettek következők : Vernherus, gr. Marsilli, Belius, !(..rantz, 'l'haude, Fichtel, Bredeczky , Beudant, Szepesházy és 'l'hiele, Hatvanyi, Kitaibel, Osterreicher, Csaplovics, - Stoltz, Macher
Schuszter, Zipsze~., '\\1 ering, Flecklesz, \!Vehrle, Elvagner, Berbenius, Nyúlas, Gergefy ,
Bélteky , Pataky, Otvös , Zsigmund.
Magyarország ásványvizeirőli monographiákat irtak ezek: Lintzbauer, Scheele, Marschal,
Schwarzott , Schlosser , Beer, li..,ejes, Czilchelt, Schöff, Zsigmund, Cseresnyési, Prunyi, Emresz és Zsigmondy, Kéler, Nagy és Ettinger, Stolz és többen; de különös hálával tartozik
a.' nemzet 11ognio Lajos pesti kir. egy. tanárnak és adja a' mindenható, hogy kezdet& hazafiui
munkáját félbe ne hagyja.
A' mai vegybontás szerint vegybontották Zs.igmu11d a' füredi és budai, Wog11er Dá11itd
sebesi, szliácsi, brusznoi, daruvári és lipichi, Sadler a' buziási, Meiss11er a' parádi ásvúnyos
vizeket.
A'· mondottakból kitetszik, hogy a' legrégibb nemzetek is az ásványos vizeket és fürdőket szorosan a' vallással iissze kapcsolták, és hogy az orvosok a· legrégibb időkben is , de
kiilönösen a' természettan ú]ászületése óta a' jó .lstennek a' szenvedő emberiség iránti ezen
irgalmasságát a' legnagyobb buzgósággal méltányolni tudták , és bármely orvosrendszert követtek az orvosok, az ásványvizeket mindig a' leghathatósb orvosszerül ismerték el. A' brauniánus szintúgy n.int a' stohlianus, a' rasorianus szint úgy mint brussaíanus és igazi hypocraticus orvosok számtalan betegeiket érczes vízzel gyógyították, csak azon különbséggel, hogy
némelyek vasas , mások sós , ismét mások égvényes , kénes vagy szénsavas és a' legújabb
időkben az iblanyos és büzenyes vizekben minden üdvösséget kaptájok szerint kerestek; elfeledve bölcs Salamon mondását: mindennek ideje van.
És ámbár egy eredeti, tiszta és nem vegyes hasonszenvi orvos azaz olyan, ki azon
gyógymódot követi, melyről fi'' minap egy igen derék bazánldia azt állitá: hogy ettől az emberinem regeneratioját remélheti , ámbár mondom egy homaeopatha Carlsbadban 59° R. meleg
vizből 10-15, a' borszéki hideg felséges vizből 15-20 pohárral, a' kis-czégiböl egy kup~
val , a' szerencsétlen martyrtól Gó sikerrel) inni borzadás nélkül nem láthatja, mégis ha kitavaszodik az idő látjuk, hogy az okosabb hasonszenvi orvosok maguk betegeiket vala~ely für.dőbe küldik, ha pedig ezt nyakasan ellenzik , a' szegény beteg suttonban subducalJa magat
a' hasonszenvi gyógymód alól, mint a' rosz tanuló az examen alól; és tjÍ.vol min~en személyeskedéstől, őszintén megvallom a' magyar és erdélyországi t. t. on osok és term. vizsg. gyü1
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lése előtt, hogy 1827-28-29-ben a' híres Car)sbadban magam láttam felgyógyulni sok oly
beteget, kiket az előtt maga Hahneman sok ideig siker nélkül gyógyitott ; mégis a' legújabb
:l1asonszenvi gyógyszermuokákban mit sem találunk az ásványos forrásokról.

Hogy a' gyógyvizek az álladalomnak nagy jövedelmezési forrásai lehetnek , hogy száz
meg százezer ember földi jóllétét és boldogságát ezeknek köszönheti, nem szükséges F'rancziaJlelvetzia és Németországok e, forrásbóli jövedelmeit megvizsgálni, hanem tekintsük a' csehországi, carlsbadi, marieubadi, franzensbadi és töpliczi fürdőket. Carlsbad és Marienbad tájéka
oly terméketlen, hogy az ott élő cseh atyánkfiai a, gyógyforrások nemlétében még pityokával
sem lakhalnfoak jól, de most a' földbirtokosok, kereskedők, mesteremberek, művészek és még
a' termész ·~tbuvárok és orvosok is e, gyógyforrások mellett gazdagon élnek és miHiók külföldről
csak a, gyógyforrások ha-;ználásáért hozatnak bé.

l·só osztály: meleg ásványvizek. Ezen minőséget tekintve , nincs az ismert világon
Magyar és Erdélyországon kivűl ország, hol az orvos a' lágy meleg 14° Réaum. és a' forró
meleg 51 o Réaum. közt tetszése szerint választhatna ; de igen Magyar és Erdélyországban ,
például:
14o. Réaum. szerint.
A' sárisapi timsós forrás - Bugyogó kénes
15°
19°
- Ebedi ' - Királyi , kun-taploczai, atyai, proderfalvi és monyászai - Esztergom mellett
- Kapláthi és kis-kaláni
- Lucz-kai, sárisapi és
alsó-váczai
- Szmerduchi
- Szutinszkai
27°
- Algyógyi , rajczi és
szliácsi
- 280
- Vichnyei
29°
- Nagy váradi püspökfiit·dö - 300-320
felixfürdő - 320
- 'f ep1iczi szinte - 320
- Stubnyai és krapinai
350
- Daruvári és Jippichi- 370
- Szklenói
16°-420
Budai
- 380-480
- Horkányi
470
- 'fopuszkai
450_490
- Pöstyéni
- 460-510
- Mehádiai
180-51 o

Ha valaki kérdezné 1-ör: kedvezett-é a' jó természet Magyar és Erdélyhonban orvosi
igényeinknek megfelelhetö elegendő ásványvizekkel? 2-or: ha valjon a, jó Istennek ezen áldása
megfelel-é a' statusgazdaságnak jövedelmezésében? és ha nem, mi az oka? és hogy lehetue
ezen segíteni ?

A• meleg ásványvizek szilárd létrészeikre néz.re, vagy igen szegények , vagy igen
gazdagok ,s e, különbség az orvosi gyakorlatra nézve igen czélszerü 's a' két testvér magyarhazaban minden orvosi igényt tökéletesen kielégítő.

A' hideg vizből lett Croesus mit tart az ásványos és meleg fUrdökröl könnyen feltalálható, mert „tudja. Pál mit kaszál"
Hogy a· híres rudnyói .Aesculap a' magyar és erdélyországi ásványvizeket nem úgy
szereti, mint mi közönséges mindennapi orvosok, kézzel fogható, mert így az unguentum rudnyensenek és a' tapolcsányi drága piluláknak annyi kelete nem volna.
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Orvosi tekintetben az áSványvizek különösen az orvosi gyakorlatra nézve következ.őkép~
pen osztályozhatók :

_ Az ásványos vizeknek Janusként kettős képük van t. i. mint gyógyszer- és igen bő jövedelmezés-forrás; ámbár mint természetbuvárok távol álhmk minden politicai okoskodástól,
még is a' „nervus re111m gerendarum" iránt a' politicusokkal igen rokonszenvezünk.
Az ásványos vizek minden gyógyszerek közt első helyen állanak: mert 1-ör. Maga a"
természet rendithetlen törvénye szerint készité azokat. 2-or. Minden időben egyformák. 3-or~
Létrészeiknek olvadása többnyire oly finom, hogy a' Iegszorgalmasb és lélekismeretesb gyógyszerész sem eszközölheti azt. 4-er. Könnyüségük és finomságuk miatt az organismusba legkönnyebben és mélyebben hatnak. 5-ör. Semmiféle emberi gyarlóságnak kitéve nincsenek, a'
legutolsó koldus anyaföldétől úgy kapja, mint a' legnagyobb úr.

Az első kérdé~t illetőleg, vannak-é Magyar és Erdélyhonnak elegendő ásvány, izei?
Az igen tisztelt magyar és erdélyi or\'osok és term. ' 'izsgálóknak ezennel kijelentem minden
nagyitás nélkül, hogy a, két testvérhaza annyi felséges, hathat()s , mindenféle orvosi igénynek
megfelelő gyógyforrásokkal dicsekszik, hogy nemcsak sok tisztelt hazánkfiai , a' sok kökséggel, fáradozással, idővesztegetéssel járó ischeli, gastaini, carlsbadi, emsi, wisbadeni útazásokat nélkülözhetnék és a' tömérdek pénzt a' béhozott rhojcsi, marienbadi, franzensbadi , pilnaui ,
sajcsicsi, gleicheubergi, Adelbeitz forrási ásványos vizek helyett .a' hazai ~yógyforrások virágzására fordíthatnák; hanem Magyar és Erdélyhon hathatós és mindenféle orvosi igénynek
megfelelő ásványvizekkel egész . Eoropának is szolgálhatna. Ez által a' külföldi felséges ásvány,·izeket, melyekből többeket személyesen megbecsülni tanultam, korántsem akarván kisebbíteni.
1

Fennebbi állitásom igazolására méltóztassanak az igen t. magy. és erdélyi orvos és
te1m. vizsgáló urak a' következő magyar és erdélyhoni ásványvizek vázlatára figyelmezni.

E' tekintetben igen szegény ásványvizek az úgynevezett közömbös meleg ásvány~izek
mint . az egri ' keszthelyi ' m~nyászai ·' dar~vári és a' nagy-váradi meleg források; ezek különösen ért.ékenyebb , gyengebb egyenek es gyermekekre nézve igen ndvösök.
A' mi e· meleg ásványforrások szállékony és szilárd részei minőségét illeti, bátran
mondhatom , hogy miként a' jó gyógyszertárban az orvos mindent kivánsága szerint találhat:
úgy a' két testvérhon ezen üdvös forrásainál semmi sem hiányzik; így vannak égvényes, sósavas, csoda és ·kesersós, szénsavas- és könenyléges meleg források.
Megjegyzésre-méltó, hogy némelyeket természetes melegségükben 25-31-33 fokig
ugyanazon helyben használni lehet, hol az anyaföldből szénsavany és kénvizenylég kifejlődés_e
kíséretében bugyognak fel a' nélknl t. i., hogy természetes szeszüket hűlés által veszítsék, mint
ez a· leghőbb fürdőkben, mint Gasteinban és Carlsbadban nem kis kárral történik.
Nevezetes az is, hogy többeknél, mint a' pöstényi, budai, topuszkai, nagy-váradj, toplikai fürdőknél természetes és igen hatályos iszap létezik, melynél a' híres abanoi iszap sem
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külömb. Már mennyire bec~ülik külföldön az iszapfiirdöket abból is kitetszik, hogy Ma1ienbadbán Franzensbadban és több helyeken a' lápíeneket ( moorgrund) ásványvízzel keverve és
gőz ált~l nagy költséggel .felmelegitve, mesterséges isza.pfürdök.et készitenek.

A' 11-ik osztályhoz a' hatályos erejü kénes ásványvizeket számithat11i. A' kén már magában különös orvosi erővel hat az életmü.ves testekre, ezt pedig annál inkább teheti mint fő létrésze az ásványvizeknek könlégben felolvadva, kénkörrlég alakban (gaz hydrothyonicum ).
A' két testvér magyar-haza mind meleg, mind hideg kénes ásvány:nzekkel dicsekbeÍik,
milyenek Sz. György, Stomfa, Varkony „ Kapláth, Egbéll,. Büdöskö, 'l,eplic:1., Bellusa„ NagyU grócz, Ebed, Magyaráth, Béla, Lőcse, Baldócz, Schmöks, Laibicz , Ha:jnácskő , Szutor,
Parád, Eger, Kácz, Diósgyőr, Szalona, Keked „ Lipócz, Savnik, Kis-Szeben, Kel cs e, Szobráncz, Horkány, Morágy, Várhely, Kovácsi, Almás, Ugod, Sz. László, Balf, Proderfalva,
Dragomerfalva, Bájfalu, Monyásza, 'roplika, Krapina, Kamenszko, Szlaboticz, Roslavje, Mehádia, Zsibó, Alsó-V ácza, Kőhalom , Zsombor, Sósmező, Bugyogó és Szombatfalva. Ezek
közt vannak hideg, lágy-meleg és melegek, 's- a' mi orvosi tekintetben igen nevezetes- különféle természetiiek, vaJlnak égvéuyes, sósavas, kesersavas, vasas és a' kénkönlégen felül
szénsavanyléggel ellátvák.

„

'l1öbb ásványos forrásaink a' ké11kö11lég jelenléte miatt, mit szaguk elámlni látszatik
dicsértetnek, 's az még is bennük nincs, hanem a' vízen fölül csakugyan megvan, 's e' figyelemre méltó tünemény nem egyéb, mint a' szíkkineg sulphuretum sodae) és mészkineg sulphuret. calcis) életmüves részek érintése általi szétbontása; de ezen szag téli időben eltiinik.
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A' Ill-ik osztályba sorozl.atók a' sósforrások. A' sósavany leginkább szikeggel jelenik
meg az ásványos forrásokban, és igy a' sósavas- ,zikeg nemcsak a' teugervizben és Magyar
és Erdélyország sok tavaiban, hanem a' meleg és hideg ásványos forrásokban is találtatik.
A' konyhasós források azért is nevezetesek, hogy a' többi hatályos Jétrészerekkel iblanyt és büzenyt is bírnak, ilyen sósforrások: az aJsó-sebesi, Sárosmegyében és a' hagymádfalvi Biharban, hol magam a' tájékot megvizsgálván úgy találtam, hogy a' sc•sforrások 1/ 2 =fél
ll)érföldnyire kite1jednek; továbbá a' felső-bajomi Erdélyben, a' sóstó Baranda mellett, Pálhora
Arváhan; Királymező Mármarosban iblanyt és büzenyt tartalmazó sókút; a' sóvári sóslug
Sárosban; Gzobráncz Unghban; nem különben a' li-.ertő tava.
A' IV-<lik osztályba számithatók: 'a' /öldes ást·áoyrizek, különösen szén- és kénsavas- mészeg és .szénsavas- kesereg alakban. Földes ásványvizek mind hideg, meleg, égvényes és kéuegesek , mind vasasak nem kevesek hazánkban.
_t\z V-ik osztályba helyezhetők: a' keserü források, melyeknek Iétrészei ktizt keser- és
csoda-só nagy mennyiségben találtatnak, mi11t az esztergomi 718 szemernyi kénsavas keserföldet tartalmaz egy font vízben; ilyenek továbbá Gánócz Szepes, Kis 'l'agjos Komárom, Csik
és Bia faluk Pest, lváuda 'l1 oro11tál megyékben.- Az ivándai keserü,·izzel Verzár Emmanuel a· keblez~ megye orvosa ismerteté . meg .a' '11emesvárott tartott magy. orvos. és terrn.
vizsgálók nagygyülését, 's én azóta jó siken·et használtattam betegeimmel. Találtatnak még
keserü fon-ások a' Sárvíz és 'fisza mentében.
Kis-Czég Kolozsmegyében 105 szememyi kénsavas szíkeget tartalmaz
és ez a' hazai pillnaui víz.

t font vizben,

Ölves, szinte e' megyében 104 szemernyi k~nsavas keserföldet foglal egy font vizben.
.
's azért Jnéltán nélküleztethetné a' sedliczi keserü-vizet.
A, Vl-ik osztál!Jha a' szénsava1-sz{keges források osztályozhatók, vagy is égvényes
forrá1ok.
.
Európában nincs egy ország is, mely oly sokféle égvényes forrásoknak örülne, mint hazánk.

Szénsavas-szikeg nagy mennyiségben talá~t~tik, neincsa~ szá~tala~ !avakban Bi!1ar2
Szaholcs és más megyékben, a, hol, mint a' konya~1 tó ~ellett ~s. Nr1r~ghazan,, rendes .fordo
1ntézetek is sikerrel léteznek; hanem több magyar es erdelyorszag1 asvanyforrasokban is az
iblany, büzeny és más létrészekbel együtt.
Különös méltánylatába ajánlom az igen 'tisztelt 01-vos és természetvizsgáló uraknak a'
czi'gelkai Sárosmegyében ~ zaizoni Erdélyben létező szénsavany-szikeges és ibl~ny-szikeges forrásokat; az elsőnek gyógyerejét magamnak volt alkalmam megismerni.
„
Az égvényes fürdőkbez számítják a' salétromos lúgból készitett fürdőket is, ilyenek
varrnak Vértesen , Konyáron és Debreczenben.
A' VIl-ik osztálylioz tartoznak: a' szénsat:as ásrányrizek, vagy is sat:an!Jht·z'zek, melyfyek Erdélyben közönségeseu borvizekuek neveztetnek.
A' két testvérhoa tömérdek savanyuvizforrásokkal bóvölködik, melyek a' ·többi létrészekre nézve igen különfélék, a' nagy számból elég legyen neveznem a' szullini, bikszádi, bártfai, borszéki , badoki, szaldabási, árapataki és· rodnai savanyu forrásokat.
A' VIIl-ik osztályba sorozhatók: a, · t:asas· ási·á11yt"izek. Magyar és Erdélyország számtalan nem csak hideg, de meleg vasas forrásokkal is dicsekedhetik; a' hidegekböJ elég Jegyen
említenem a, paradi 1V-ik és V-ik forrást, mely Meiss11er szerint egész Ew·opában a' leggazdagabb, mert 5 szemernél több vasélecset tartalmaz egy font Yizben.
Ezeken kívül vannak a' két hazának timsós, timgáliczos, cement, gyantás és a· mi legnevezetesb, igen sok iblanyos vizei; ezek közt kitiinöbbek a, fenriemlitett Czigelka és Zaizon.
Vannak tehát elengendő gyógyforrásaiok. De ha már most statusgazdasági tekintetben,
azaz. mint jövedelmezési forrást tekintve ' például a' csehországiakkal egybehasonlitom' legmélyebb szívfájdalommal szerényen, de őszintén vallom meg az igen tisztelt orvos és term.
Yizsgáló urak előtt, bogy e' részben igenigen fontolYa haladunk.
Ennek okai a· kö\ etkezök:
1

1-ör A' természet- és kiilönösen a' vegytannak Magyar és Erdélyországbani nem honositása. Mert ha van is ep;y két lelkes honfi, a' tudományok ezen ágát az emberiség javára
'mii velők, azzal az elegendő költség hiány miatt azok is felhagynak; míg tehát a' tehetőseb
bek a, · természet világhasznú tudományának ezen ágait kegyelöleg nem ápolandják, száz meg
száz ásványforrásaink is parlagon heveréndnek.
2-or. Igaz ugyan, hogy a' magyar és erdélyországi orvosok, gyógyszerészek és term.
vizsgálók a, sz. írás mondásakéut „in sudore vultus sui'' eszik kenyerüket, 's az is igaz, hogy
minden orvostól kivánni nem lehet, hogy egyszersmiud vegyész is Jegyen: mindazáltal a' maga körében mindenik orvos az emberiség ügyében, melyre őt pályája szólítja fel, megfelelhet
e' részben a' szép hivatásnak.

A' gyakorlás és tapasztalás igazolja, l1ogy minden névhíres gyógyforrás egyeseknek
föradhatlan működése által emeltetett üdvetárasztt» pontjára; így Mariendbad ezelőtt 40 évvel
m~g nem láttatott Csehország földabroszán, 's a, munkabíró Nehr buzgalma által oda jutott, hogy
jele11leg egyike a' világhírű fürdiíkuek, a, holott is az erdő kellő közepén a' fénylakok meglepik az idegent.
3-or. Míg az ásványvizek körüli folsöbb r~ndelményeket nem fogjuk teliesiteni, 's .mig
a' földesurak a' 1-ae 9-us szerint rendelkezhetnek az ásvánvos forrásokkal és mig az allodalom a' nevezetesb ásványos forrásokat rendes orvosi felügyelet alá nem veti: gyógyvizeinkkel együtt még sokáig tespedendünk a' régi pangásban.
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Mig tehát gyógyforrásaink körül ftdvös törvények nem szeetesittetnek, mindaddigmondom- fürdőink Yirágzása csak jámbor ohajtás maradand.
Hogy pedig felsőbb felngyelés az ásványvizekre nézve igen iidvös, tanusitják az austriai és csehországi fürdők , melyek bölcs konnány c:r.élszerü rendelményjei által vh·ágzásban tartatnak.
Addig tehát míg lejár nálunk is a' jámbor ohajtások ideje 's béköszön a' való élet, tegyük mi össze vállainkat, törjük meg a' jeget; 's a' jó Istennek e-z.en áldását igyekezzünk
magunk virágzásnak inditani; még nem késő , - 's jobb valaha mint soha:- mondja a' ma~
gyar.
E' végre szabad legyen egy alázatos inditványt terjesztenem a' t magy. és erd. orvos
és term. vizsgáló urak elé.
Nevezzünk ki egy szerkesztőséget, két föur~ 2 orvos és 2 gyógyszerészböl ·alakulandót,·
mely évenkint egy évkönyvet szerkesszen a' magyar és erdélyorsz<igi asványvizekröl; 's hogy
a' czél. annál könnybben eléressék neveztessék vagy kéressék fel minden megyében két egyén,
kik a' megyéjükben kebelezett ásvány fotTásokat vegytanilag felbontva a' szerkesztőségnek felküldendök lennének. 'S ha netalán a' vállalat magamagát fenn nem tarthatná, az ily mukálatok
vagy az „orvosi tár" mellett egy melléklapba.n, vagy az orvos-sebészi évkönyvekben, vagy
ha az egyik Stlm lehetne, a' gyiilési munkálatokkal egyfttt tétessenek közzé.

J\'1 a n ó Alajos értekezése a' · mirenyről.
Szent a' tőn'ény ! Igy szól az igazság jelszava 's a' statuséletben nincsenek szavak
melyek szigorább figyelmet igényelnének.

„

Ha Yégig tekintjük a' tudományok sorát, 's azoknak a' statusrai béfolyásait komolyan
nyomozzuk, úgy fogjuk találni, hogy a' vegytan föhelyen áll.
Ki a' franczia nemzet haladását ama vészes förrada1mi idők óta figyelemmel követte, "s
okait szilárdul kutatta: megfog győződni, hogy legltatályosabh emeltyttül benne a'. vegytan
szolgált. Körülketitve ugyanis e' nemzet ellenségeitől, megszokva anyagi eiifü · külföldről bévinni, elszigetelve minden idegen segélytől, felszólítja hona vegykémeit közös munkásságra.
Bertliollet Jön első, ki magának érdemk~szorot kivíva; őt követék mások, 's a· nemzet önállását megtartá, 's · koronként szilárditá. Atlátva ekkep a' konnány a' vegytannak a' politicai
életbei üdvös béfolyását' szakértő férfiakat nevez ki maga mellé' kiknek czélszerü intézkedései következté~en a' vegytan az országban jobban terjesztetett; mi, más nemzetek kormá-·
nyait is utánzására buzdítja, anyagi erőt nyujtva a' különben elakadó szelleminek. Igy kelet kezének ~~uropának nevezetes vegykémei, kiknek munkásságaik eredményei nálunk is figyelmet
kezdenek gerjeszteni , főleg most, midon százados békoínkból magunkat fölmenteni, 's más
müvelt nemzetekkel párhuzamba állítani törekszünk. Megkondulván nemzetünk emelésének órája, a' jelen ivadéknak maradt fel azt eszközleni. Rajtunk áll tehát az alkalmat használni,
, különben mint inra van: mely nemzet maga magát elhagyja:, sorsát megérdemli.
A' status jólléte és önállása fentartásához tartozik az életbiztosság. E' nélkül a' legborzasztóbb dúlásokra ragad mindenkit a' kétségbeesés • .
.
ide
alá
tan

. Az életbiztositáshoz tartozik, hogy mindenkinek élte ádáz ármányok ellen védve leg~en,
ertve tehát, hogy a' mérgezésektöl is elijesztessenek a' fondorkodók, rettentő hüntetesek
vetvén őket. Ily elkövetett mérgezési esetekben pedig ki nem tudná, hogy egyedül a' vegylehet az ítéletet elhatározó tolmács.
·

A' mérgezések Ieggyakr~bb~n mire1~ynyel ( ~~·~enicum), tör!énnek. Miröl ·így ír Eu~opá
nak ama hirneves vegykéme L i eb ig. egyik mm1k~J~ba1.1: „a miren.Y 1egalkalm~abb mmde1!
mérgek között e' gyáva büntényre , mmthogy sem"!1 Jeleit nem muta.tJa, me1)'." az aldo~a~ba~ ~
halál közelgését sejdittetné és kimaradhatlan hatasa csak akkor JOll napfenyre, m1don mar
minden segély késő. Száz inérgezési eset közt- úgymond tovább- 99 rendesen vele történik."
Amaz ismeretes Lafarge-féle eset óta a' szinmirenynek apodicticus felfedezésmódja igen
foglalatoskodtatá a' vegykémek elméit. Mert vaj?Ii lélekrá~ó , ha. eg<' gyanu alatt }évő. c~.a
ládatyára, kinek számos tagok köszönik ~enuta1:tasukat, ..k1mo~dattk a borz~sztó h~lalos. itel~t.
De viszont, vegyünk megfontol óra e~y !°ast, ~· csu.P3; mgyseg. vag!. bosszub~l me!·gezes kovetkeztében bukik áldozatul. Vonaglasa1 közt is meltan bosszuert k1altozhat vere a magasba.
Vérért vért kivá1111ak a' honi törvények. 'S a' tett elkövetője ne adózzék bünéért?
.
Alig szil11t meg az említett eset a' világ nyelvén forogni, más hasonló foglalatoskodtatja Francziaország vegykémeit. ~i nem ismeri ~özülün.~ .a' .La~oste- ~éle mérgezést? .A' ga7:dag 68 éves öreg mellett megunvan a' fiatal 22 eves no eltet, s .a~ oregn.ek egy. poha1: szomJénybitö bényujtatik , nem is gyanitván szegény, hogy a' benn.e Iev? ars~mcum kmos veget vetend földi pályájának. Az illető vegykémek kimondák a' törtent mergezest, a' tettesek felfedezését és elitélését a' hatóságnak engedvén által.
Hasonló körülményeknél tehát az arsenicummal történt mérgezésnek lelkiismeretes kimondása csak akkor történhetik, ha az reducált állapotban szo1gáltatik a' bíró kezébe; mert kémszereink eredményei, mint már tudvák, nem biztosak.
Egy pár év óta nagy figyelmet .ge1jeszte. a' ~.arsh kémm~dja,, de l~gújabb~n több ellenvetések történtek az arsenicumnak dardannyah ( stibmm) felcserelhetese miatt. A napokban
F re s e n i u s és B ab o adák az arsenicumnak legújabb és biztosabb kémmódját elő, 's ezt választám értekezésem tárgyául, mihez bátor vagyok a' tisztelt gyülekezet türelmét felkérni.
A' kémlet folyama több pontokra oszlik. Dyen:
1-ör. Az ol-vadék színtele11itése. Ha a' kémlendö állomány darabos, felapróztatik 's miután jól összekevertetett. volna, %. rész~ ~gy P?rczellún .cs~szébe tétetik. A' maradék a' talan
előre nem látható szilksegre egy JÓI bezart edenybe eltetettk.
A' porczeJlán csészében létező.% ré~zhez annyi tis.zta tümén~ sósaY .Cmelynek. tiszt~sá
ga az ismeretes kémszerek által beb1zony1tva .va~) ada!1k? mennyi az eg~sz keve~·ek. sza:az
állománnyával felér, vagy valamivel töb~; to.vabba anny~ v1z hogy az e.ge~zn~k t?menysege
egy vékony péphez hasonló legyen. A . cses~e erre v1zfürdoben ~orróva .tetetik . es 5 perez
idöközként folyvásti ka~rarás mel!ett félköntmg.ny1 drac~m~) ~d.agonk~nt ;td~tg. ~dattk h~lv.sav?s
ham-éleg chloras C
ahcus)' m1g a' ,fo1yadek folyóva. ~s "~'~%~)S sa!•ga~a ~Ta!1k. Ip~ko1, m~g
mintegy 2 köntingn)i halvs~vas ham:-eleg ad:i-ttk. hozz~, s k1lmles. ut~. atsz1v~rogta~1k. A sz1várban maradt rész forró vizzel addig mosatik k1, m1g csak az atszl\'argó v1z savanyuan hat.
Erre az összetöltütt folyadék mintegy egy fontnyi mennyiségéig elpároltat~k , :s addig töl~et'k
folyvásti kavarás közb~n kénecs-sa~al ~acid. su}ph?ro~.) telitet~.víz h~zza;, m1g ez ~tóbbrnak
szaga nagyon érezheto leend. Ezutan a folyadek ismet egy óra1g hevdtetik, hogy a felesleges kénecssav belőle elüzessék.

'„

e

e

0

0

2-or. A' mirmynek, mint mirAénecs ( sulfuret. arsenos.J le~álitása. A' fe~nebb 1e!rl
folyadékba mintegy 12 óráig kénsavan vagy mész-halv~gon ~hlor-K:alk ) keresztül .v e~~tett
kön-kénecsgöz (gas hydrog. sulphur.) vezettetik. Azuta? kemeny papirral befedve me1:sekletes meleg helyen ta1iatik, mig a' könkénecsgőz szaga egeszen elmult. A' nyert csapadek egy
szivárba összegyüjtetik.
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3-or. A' mirkénecsne~ megft'sztitása. Minthogy az éppen említett csapadék életmnves
anyagokat vagy más kémkéneket is tarthat: egy szivárban kiszárittatik, 's addig adatik cseppenként fiistölgő légsav acid. nitric. fumans) hozzá ' mig az egész átnedvesedett; erre elpá.rolgás alá vettetik, 's szárazig elpárologtattatik. A' száraz maradékhoz tiszta, meleg kénsavvizegy (hydras acidi sulfurici) adatik, hogy egyenlően átnedvesedve legyen. Ezután fokonként
emelt hőnél 2-3 óráig hevittetik; mig t. i. a' szénné vált tömeg porlássá válik; ez végre
10-20 rész lepárolt vízzel felmelegittetik, az olvadék átszivárogtatik, 's a• maradék addig
mosatik le itt vizzel, mig csak az átszivárgó folyadék nem hat többé savanyuan. Az átszi·
várgott folyadékok mind együvé töltetnek.

e

.tt.• ma;ryar orvosok es termeszetTizs1ráiok
5•ik oa;;·y M"YÜlesen az allat• élet• 's DÖ•

vénytani szakosztály ülésének

Jegyzökönyve.

4-er. Mennyi/eges meghatározása a' mirkénecsnek. A' leirt folyadékba a' már fennebb
említett módon kö~kénecsgőz vettetik, 's a' támadó csapadék egy szivár által a' folyadéktól elkülönö~tetik. A' szivárban maradt mirkénecs könlegeg ( ammonia) által felolvasztatik, 's szárazig
elpároltatik. A' nyerendő állomány teszi a' mirkénecs mennyiségét. A' szivárban olvadatlan
viszszamaradt rész pedig az idegen anyagokat.
5ör. Színitése a' mirké11ecsnek (reductio sulfureti arsenosi). E' czélra a' következó készület szolgál. (Kőtábla t. és 2. képlet).
Az A üveg szénsav kifejtésire szolgál; mire nézve víz és darabos fehér- márvány
(mely czélszerübb a' krétánál ide) tétetik belé. Az üveg dugaszán 2. lyuk van, az egyiken
egy tölcsé1:-cső a nyulik az A üvegben lévő folyadékba, szinte az edény aljáig. A' másik
lyukból egy gőzvezető cső b megy ki, mely a' B üvegbe vezeti a' szénsavat. Ezen B üvegben kénsavviz~gy van, hogy a' rajta keresztül vezetett szénsavat megfossza minden nedvességtől. Innét e cső által a' száraz szénsav színitő-csőbe (Reductionsröhrn) megy, mely nehezen ömlő üveg~ől legyen.
Miután a' készület összeállittatott, a' nyert mirkénecsnek harmad vagy fele része ősszekevertetik 12 rész keverékke], mely 3 rész száraz szénsavas szikéleg carbonas natricus : és 1 rész ham-kékecsből ( cyanes kalicum) , a' mirkénecs többi része további kémlésre eltétetík. Az emlitett keverék, miután jól összesuróltatott volna egy .mozsárban, egy kártyadarab által a' színitő-csőbe úgy hozatik, hogy az f részig jusson.

e

Errn a' szinitő-cső a, gőzfejtő .'s vezető csövekkel kapcsolatba hozatik , 's az a tölcsércsövöni sósav bétölt<!se által szénsav úzetik rajta keresztül. Ezután egy borszeszlámpával
·az egész szinitő-cső megmelegittetik, hogy minden benne leh~tő nedvesség kiüzessék belőle. ·
Midőn a' szénsav csendesen kezd immár a' kénsavon keresztül bugyogni, a' cső b része i7..·zásba (glüchen) hozatik. Miután ez megesett: a' csőnek a része hevittetik egészen f-ig, mig
t. i. a' színiilt mireny a' cső e részibe egy fémtüköri gyürilt képezend, mellette a' cső végén
kifejlődő gőz foghagyma szagot terjeszt el. A' cső végre a' biró kezébe szolgáltatik , jeléül:
hogy a' keresett részben mireny van jelen.
Záradékul szabadjon óhajtásom kifejeznem, miszerint ne engedje a' Magyarok Istene,
hogy törvényh~tósági egünket ily kisérleteket követelő tények, melyek különben az emberi érzetből kivetkezett természetre mutatnak, valaha homályositsák.

1-so,,

ülés september 3-kán.

Az összesereglett szakbéli tagok közül tkts Kubinyi Ágoston úr a' közösen · tisztelt
-Reisinger János urat ajánlá a' szakosztály elnökéül, ki közös felkiáltással el is v,álasztatott; de az érdemes tanár úr a' szalrnsztáJy ezen bizalmát megköszönvén, nem fogadá
el, mely lemondását azon okkal támogatá , hogy a' többi szakosztály üléseiben is
tetleges részt kiván venni. - Ennek következtében ő 's vele együtt az egybegyült tagok felkérték az inditványo~ó urat az elnöki szék elfoglalására, mely átalános nyilatkozatnak engedve t. Kubinyi Agoston úr- a' magyar n. Muzeum igazgatója- elnöki székét elfoglalta.
'fitoknokul pedig az elnök ajánlatára közmegegyezéssel Gerenday József orvostudor választatott.

1. Kubinyi Ágoston felolvasá értekezésit a' papirról. Elöadja annak természettani leirását, történettanilag előszámlálja hányféle alakban és
nevezetek alatt készittetett a' régiek papi1ja annak rostjaiból, hol 's micsoda állapotban
találtattak azok fel , 's hány helyeken őriztetnek ezen a' régiektől fennmaradt papir-tekercsek, végre előadja az újabbaktól tett kísérleteket hasonló papír készítésére , 's bé..;.
mutat az általa közlött módon előállitott' egy fejéritett 's egy fejéritetlen papir-~arabot.
Tekintve ezen értekezés mind belső érdekét , mind annak szerkezetét, mind a'. hon!
iparra lehető béfolyását , átalános megegyezéssel nemcsak a' nagy gyülés munkalata1
közzé leendő felvételre, de a' nagy gyülés előtt ismételt felolvasásra is kijeleltetett.
2. Török János magyargazdasági titoknok levele olvastatott fel, melyben figyelmezteti a' szakosztályt a' leveléhez mellékelt mustra-növény megvizsgálására, mely az
ahoz csatolt leirás szerint Nagy Sándor t. Verőcze megye mérnöke után igen hason· litana az úgynevezett rusische theához.
Ezen növény átalánosan Dracocephalum Moldavicának L. ismertettetett el, mely. a: kertekben gyakran előfordul , sőt Magyarország déli részén vadon is nagy men.ny1segbe11
találtatik. De mivel valódi rusische theával összehasonlitani ennek hiánya vegett nem
lehet, ezen tárgy a' többire nézve tudomásul vétetett.
·
Kovács Gyula élőszóval előadta:
a.) Az erdélyi virány gazdagságát és az abban tett legújabb felfedezéseket.
b.) Megismel·teti a' szakosztályt egy. általa Brassai Samu tanárral egyesülve tervezett 's mát· nagyobbá1·~ kész erdélyi és magyarországi viránynyal, mely Lamarck ana3.
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lytica methodusa. szerint a' kiilö~böztetö ?ély~gek legr?vid,ebb et_?litése . által csupán. a'
növények meghatarozására szolgalandna, es a mely mar a legkozelebb1 tavaszon saJtÓ
alá is kerillend.

e.) Előadja azon tervet, mely szerint egy magyar ,s erdélyországi virány kidolgozandó volna melynek szilksége naponta mind inkább érezhető, mert báto1· a' már
pár évtized előtti D~ószegi 's ~azék~féle m~g_r:ar fü;ész-:küny~ i~en _sok jó.t _is „ foglalna magába de mivel a' többi termeszettan aga1val a füveszet 1s a kozelebb1 1dokben
már annyira haladt, az újo~nan felfedezett növények száma honunkra „"~~ve is . o~y ig~n
megszaporodott , hogy a' !Dar messz~e h.alad?tt korszellemnek megfelel~ . UJabb v1rany kidolgozása elkerülhetetlenne lett. Elote11eszti, hogy egyes ember ereJet tulhaladó ezen
munka kivitele csak a' testvérhon füvészei közremunkálódásuk által sükerülend ; azért is
felszólitja azokat a' természettudomány ezen ágát honunkra nézve hathatósan előmozditó
munka pártfogására. Nem mellőzheti el egyszersmind , hogy a' testvérhon kiilönbféle
tájékain a' népszájában fennforgó növény-nevezetek gyüjtésére is a, jelenlévőket fel ne
szólitsa.
Ezen közlésnek minden része nagy örömmel fogadtatott, melynek második pontja komoly figyelmében ajánltatik a' nagy gyülésnek, anQyival inkább, mivel a' válalkozó ~
raknak mind tudományos miveltségök, mind fáradhatatlan buzgalmuk ezen körben ismeretes. Felhivatnak tehát a' nagy gyülés t. ez. tagjai, hogy azon készülőben lévő
munka megjelenését pártolásuk 's aláírásuk által biztositani sziveskednének.- 'S e'
végre felszólittatott az értekező , hogy ezen munkája tervét a' nagygyülésen közölje.
Nem kevésb figyelmet igénylőnek ítéltetett a' közlés 3-ik része is.
. Ohajtását fejezé ki itt a' szakosztály, hogy az ezen munka kidolgozásá.t tervezó urak
a' leírandó növényeknek csak akkor adjanak új magyar nevezetet, ha a' nép szájában
fennn forgó trivialis nevezetek közül azoknak megjelelésére alkalmatosokat nem találnak.
-

4-. Reisinger János tanár. .A.' 11emek különbségei 's elsőbségeiröl természet- bonrr.'s élettani tekintetben irt értekezésit olvassa fel. Előadja itt a' tudós tauár úr az állat ország legalsób osztályától kezdve fel a' természet remekéig az emberig a' nemek
különbségét; ritka tappintattal, éles bélátással 's kedvderitő kifejezésekkel emeli ki
mi!1d azon physiologiai 's psychicai bélyegeket, melyek által a' két nem különbözik egymastól.
Lelkesülve azon béhatástól, melyet ezen felolvasott értekezés a jelenlévőkre gyakorlott, zajos felkiáltással jeleltetett ki a' nagygyülésen leendő isméti felolvasásra. De
mivel részint a' nagygyűlés rendelkezése alatti idő sokkal korlátoltabb, mint a, szakos1..tályoké, részint hogy a' nagygyülés több általános ügyekkel elvan halmazva, részint
hogy mátS szakosztályoktól is ajánltatnak időt igénylő felolvasandó munkák: a' tisztelt
értekező úr, minekutánna a' szakosztály ezen helyeslési nyilatkozatát megköszönte volna, nem engedé magát elragadtatni, hanem méltányolva a' szűk korlátokba szoritot&
gyülési időt 's a' teendők legioját, nagy szerényen úgy nyilatkozott, hogy elmellözve a'
többi állatok rendjeit, csupán az emberről fog a' nagygyülésben értekezni.
1

Ezen értekezés folytában Reisinger János 's Brassai Samu tanár urak indítványára a' szakosztály többsége azon ohajtását fejezi ki a' mostanában divatkozni kezdő
természettani új nevek csinálása érdekében, hogy szólittassanak fel a, többi szak_o sztál yok is azon indítvány pártolására, ho-gy a' természettudomány mezején mind azon
mütani nevek, melyek már a' tudományos világban általános polgárosodást nyertek,
tartatnának meg minállunk magyaroknál is tudományos munkálatinkban, mely által nemcsak, a' tudományos közlekedés honi nyelvilnken igen megkönnyittetik, de a' többi mivelt nemzetekkel is fenn fog tartatni a' tudományos öszveköttetés, de a' mi min-

dermél több az, hogy az által ha nem igyekeszendönk mindent ma.gyarul nev.e zní, ,l1a11em a' többi mivelt nemzetektől . is elfogadott 's a' magyar. nyelvér1'il sem kellemetle...
11iil hangzókat megtartjuk, honi nyelven irt természett.udományi munkáink olvasásától
t1~m fog11ak ~degen~edni azok, , ki~ éppen eze.n. tulságos ujil~suk .miatt még mindig inkabb kedvellik az idegen nyelven irt sokkal s1la11yabb munkakat 1s. - Ennek leh~t részint tulajdonitani, hogy a' ktinyvkereskedők tárában halomr~ bánva lepi a por á' magyar nyelven irt természettani mrinkákat , 's hogy a' szerzőknek alig jövedelmeznek
·
annyit, mennyi a' nyomtatás fedezésére elegendő 1·olna.
Még az ülés, alatt 2 tagMI álló küldöttség által felhivattak a' .többi szakok ezen ügynek pártolására a„ nagy· gyűlésen, hová fontossága végett útasittatott.

5.

J!ra.~1zenau

József bányanagytól béküldött értekezés

a'

~agyági

vidéken előfötdu- ·

M lepkekrol felolvasva Knöpfler Vilmos tudor által , melyben jelenti az érd·emes szer•·
zó , . ho~y már több éy óta. foglal~toskodik ez~n ágával a' terr~észetnek. Közli lepkegyUjOcbsenhe1mer es '11re1tschke szermt rendezett nevsorát , melyben a' NagyAg környékiek veres vonallal alá.huz~ák. Jgéretét r~jezi. ki , ho~~ mihelyt az erdélyi n.
Muzeum atakuland 7()0-800 fajból ialló lepke-gyüJtemenynyel Jaruland ·annak gyarapi_.
tásár~. 'Bémutat továbbá gyiljteményéből 157. faj lepkét, közöttek egy egészen új
noctuat.

t~me11ye11ek

Kösz~nettel fo~adta ~·- szak?szt.ály e~en .közlést 's .ohajtását fejezi ki, hogy azon új
noctua a felfedezo neverol - k1 mar eddig 1s bokros erdemeket ·szerzett ezen mezőn magának - neveztessék. Az. ajánlatra n.ézve pedig kivánja a' szakosztály hogy az az. .
erdélyi n. Muzeum érdekében tett ajánlatokhoz soroltassék.
'
'

6. Ercsey József mérnök "s táblabiró, az általa a. /J. e. rendben kiadott t. Torda
megye Florájá~ak elő~zavát ol.vasta
's a' sz~kosz!ály tagjainak _egy-egy példánynyal
. kedveskedett, ugy szmte fenseges Na~orunk fianak ifjabb József foherczeguek, ki ezen
szép ágához a' természettudományak különös előszeretettel viseltetik, valamint a' maoyar
n. Muzeum és a' magyar k. természettudományi társulatnak is egyegy peldányt adott áitaJ.

fe!, ,

.A.' szakosztály ezekért szives köszönetet mondott.
7. Brassai Samu tanár felszólitja a' jelenlévőket , hogy a' sexus és genus latin .
• s~avakra .meg~ül_önb~ztetö_ '!la~yarjelentésil szót feltalálni. igyekez1!ének, melyeknek még
mmd eddig kozos Jelentosegok van, 1:1• m. sexus foemmeus, nonem; · genus rosarum,
rózsák neme.
·
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Kubinyi Ágoston . értekezése a' papirról.
A' régiek három papirnemet használtak irásra t. i. az égyiptomi nád, papirus aegyptiaca, mely az égyiptomi papiros növényből Cyperus Papiros Linn.; a' hártya p~pir (charta corticea) némely ehez alkalmatos fák kéreg alatti hámjából (liber); a' pamut vagy gyapot papir
(charta bombycina) többféle pamuttermő-fa. pamutjából készült.
Ezen papirnemeken kivül .éltek még a' régiek a' mai időkig használatban levő bői·- vagy
pergamenpapiri·al, mely különösen kikészitett bornyu, kecske, juh, vagy kutyabőrből készül.t
's már Dávid idejében ismertetett.
Mind eze~ nemekre következett a' mi mai rongy-papirunk, melyet jelenleg csak pusztán
papirnak hínak 's kender vagy néha pamut rongyokból, sőt a' czukorrépa hulladékokból is rongy
keverékekkel a', papirmalmokban készül. A' papit·os-szó a' görög és római papyrustól , papyros jön, ~ely Egyiptomból veszi eredetét 's a' tárgygyal magával a· föld többi részeiben ismeretesse lön.
Czélom itt csupán az égyiptomi papírról szólni és ezt a' nagyérdemü gyülekezettel 00vebben megismertetni.
.
Az égyiptomi papiros a' Nílus vize partján 's az ottani posványos tájon élő papiros növény, vagy papyrus, égyiptomi nyelven Berdi, vagy Berd rostjaiból (Fasern) készült.
Theofrast 's ezután Plinius, úgy szinte Guilandin, · Prosper, Alpin, Lobel és mások az
égyiptomi papiros uádat olyan növénynek írják le, mely a' füvek neméhez tartozik, csekély vizben nő ~s mintegy tíz cubitus (könyök) magas le.s z; szára háromszegletü 's oly vastag, hogy
éppen körül markoltathatik , alól köröskörül a' gyökérről kijövő rövid levelekkel köriilvétetik ,
a, törzsné~ magánál mindazáltal mezítelen. A, szára feljűl széles hokrétában végződik , mely
elszórt .haJakból, vagy hosszu egyenes szálacská.kbál álló csomóhoz hasonlít. Szálain virágok
nincsenek , a, növé~y. gyökere barna.
_4z újab~ füv~sze~ a, yapir-irrát (Papyrus antiquoruin) vagyis papiro~ szálkát (Cyperus Papyru~ ~...1mn.) tob)Jfelekepp nevezik, úgymint: Papyrus syriaca et siciliana; Cyperus niioticus vel synahcus max1mus papyraceus; Cyperus omnium maximus, papirus dictus s. i.
.
Az. ir!·a, Papyrus :C~ubet du petit 'l1houars szerint) virágzata ernyős, két sol'Os füzérekböl
a!ló egy virag~ or!~ótla.!1 cseszepolyvákkal;. a, polyva á~alellenében van két hártyás pikkely, mi
8: palka nemnel b1anyz1k; · magzat alatt nincsenek sertek (Cyperus Linn.)
.
~' .~ap,ir-irra, , P3:_PY:rus 3:ntiqúor~.m, ':Vild. (Cyp~rus papyrus J...1.) 8-10 ]. magas sátek csaladjahoz tartozo noveny, igen eros, fas, te1:iedezo, füszeres izü gyökérrel és 3 szegü,
leveletlen, kopasz, alríl karvastagságu szárakkal; ezek tetején fejlik összetett virág-ernyő boszszabb mint a' 8 levelü gallérja; ernyőkéi alig kocsányos , három viritggal.
'
Guilandin Plinius után legjobban tudósított minket a' papírról 's arról hogy miképp készittetett el arra, miszerint irni lehetett rajta.
'
Az égyiptomi pa~ir-i.rra, melyről Strabo mondja, hogy csak Égyiptomban és Indiában
no .es mely ~nsztus ~zuletese u.tá.n 7.9-di~. ~~ben :iz ~uphrát partján, Babylon környékén is
talaltatott, mrnt Ray es töoben alhtottak S1c1haban 1s no , a' hol papironak neveztetik.

Sokan azt l1itték, hogy az égyiptomi papiros-növény rég elveszett; ritkábbá v~Ih~tott
ugyan az égyiptomi föld használtatása által , egész elenyészése mindazált~l hihetetlen annyi~~l
inkább, mivel nagy vízi növény, és a' mint Plinius mondja, haszna sokfele volt: gyökere tü~jfa helyett 's némely edények készítésére has~nál!atott. ~zárát ?I~ silr~n tudták e~y~ásba
fonni, hogy ezekből kis csolnakokat , vagy balbarkakat, szara rostjaiból koteleket, gyekenyeket, vagy ágytakarókat, ruhakelméket készitettek. A' szárából készült bárkák nagy kosarakhoz hasonlitottak, melyek hézagai alkalmasint gyantás anyaggal kitöltettek, a' víz bésziv~rg.ása
ellen. Lehet egyébiránt , hogy ezt ennek segítsége nélkül is vizolthatatlannak tudták kesz1t~
ni; mert Le· V aillant a' gonaqua hottentotáknál látott kosarakat, melyekben téj tartatott. 'falan
olyan papírkosár lehetett az is, melyben Mózes kitétetett.
Ezen nevezetes égyiptomi sajkákat Plinius is említi és naves papyraceae-nek nevezi.
Egyébiránt nem állottak csupán a' növény szárfonadékaiból, hanem fa is mit köz.tök.
A' szár belső nedvvel telt részét, mintegy · rőfnyi magasságig az égyiptomiak aszalva
megeszik.
,
Eredetök régiségét hieroglyphjaikban egy csomó papirnáddal jegyezik, mivel ezen nö·
vényt eleik első eledelének tartották. . .
Guilandin, ki ezen növényt maga vizsgálta a· Nílus környékén, azt állitja, h:ogy a' }a.:.
kosok még akkor a' törzs alsó és nedvvel telt részét ették, leveh~ivel a' sebeket nyitva tartot-:
ták és megégetett törzse hamvával fris sebeket gyógyitottak; ·és így ezen számtalan hasznai
miatt, hihetőleg inkább fenntartani, mint azt kiirtani igyekeztek.
Az égyiptomi papír {3v[3/\oc , papyrus, charta aegyptia, vagy aegyptiaca, cl arta niliaca, a' papir- irrának szára rostjaiból, melyek a, közepe felé mindig fíuomabbak, , nem ,pedig mint némelyek úllitották, a' szára belibí)I követke;.-;őképen készült: a· rostokat, cpa. . veat tovel
vagy hegyes kagylóval egymástól elválasztották, hosszúban egy nilusi vízzel megnedvesi.tett
táblán olyan alakokban kilapitották, a' milyeneknek az e·zekből . készülendő íveknek k~II lenm 's
békenettek felforrózott ragadós nilusi vizzel. Ezen első rostrétegre keresztbe második rostsorozatott tettek; az így elkészitett ív-plagula, lepréseltetett, a' tábláról levétetvén, a, napo? kiszárittatott és fényes foggal kisímittatott. A, nilusi vizet nem volt szabad nagy mennyisegben
vagy egyenetlenül fel_kenni, mivel különb.en a' }lapit· foltokat kapott.
Egy papyrus növény szárától Iegfejeb.b 20 rostot lehetett egymástól elvál;1.sztani 's azon
rostokból, melyek a, bélhez közel voltak, legjobb papír készült. Mintegy · 20 ív, ha egymás
mellé envveztetett, scapusnak neveztetett. Az enyvezést és alkalmasint papirsímitást is Plinius és ~Pignorius szerint a'. glutinatores végezték, kiknek mesterségiik a' mi mostani kö~yv
kötőinkéhez ha~onlitott. Sokan, kik a, papir vagy pergamen kürül dolgo~tak,. foglalatossag~k
után különös neveket kaptak. Malleatoresnek neveztettek, kik a' papírt vertek, vagy szontották; pumicatores, kik a' pergamentet tajték-kovakövel (Bimstein) simították.

A' papír feltalálása idejére nézve a' vélemények különböznek 's ez. még mindig b~zon~
talan és a, feltaláló neve is felejdékenységbe ment. Némelyek régi létet H~mer '· 1!est?d e~
Herodot munkáiból kívánták bebizonyítani 's gyanították, hogy má~ Mózes .~onrve1t ~gyipto~1
papírra irta volna. Ellenben Y arro szerint Nagy Sándor előtt, Knsztus szuletese. el~ttl 4-d.ik
században, vagy pedig Roma városa 5-dik százada elején Egyiptomb~n e~en talaln;iany! !'1eg
nem ismel·ték. De minekutánna Aristoteles már a' kőnyvmolyokról emleke~tk ~ feltalaltatasa~ak
régibbnek kell lenni, mint Varro álJitja. Plinius V arrot azzal is me~czafolJa, hogy C:,as~ms
Heminát felhozza, ki azt beszéli: „En, 'llerentius írnok egykor a' ~amculum hegyen levo f~ld
l>irtok<in kapálván, egy kőládában . ilyen papíron irott Numa könyveire akadtam, m~lye~, #mivel
C!f;edrus- olaij~l bévoltak kenve, ámbár 350 év óta föld alatt fekvének , ezen egesz ido alatt
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rothadás nélkül · megtart~ttak"; 's Mucian, ki háromszo'r ,;olt consul , azt állitotta elótte, Jiogy,
mint J-'ycium parancsnoka, egy oltani templomban ~arpedon lyciumi kiyálytól égyiptomi pa}liroo
irott levelet látott.
Magában Égyiptomban rosz papi11 készítettek 's ezt az égyiptomi szent könyvek frásáhasználták. A' rómaik erre sokkal több szorgalmat fordítottak, 's mosása, verése , enyvezése és símitás által sokkal nagyobb tökélyre vitték az égyiptombélieknél. Hófejérré tÜdt.;)k
tenni, 's bátor csupa kis darabokblíl rakatott össze , ment volt minden ráncztól és rést{íl. Ok
ezt úgy enyvezték mint mi mostani papírunkat , 's erre az enyvet a' legjobb lisztből készitették, mely forró vízben felkevertetett és nehány csepp boreczettel, vagy egy kis darab kovászszal vegyitetvén, szitaszöveten Jeszüretett. Eny,·ez~se után a' paplrt kalapácscsal ve11ék, másodszor enyvezték, prés alá tették 's kalapács,·erésekkel újra kisímitották. A' római papir igen
fejér yolt és Plinius állitása szerint soha szélesebb 13 hüvelyknél.
1·~

Plinius és Isidorból tudjuk, hogy a• romaiaknak sok papir nemek v~lt, melyeknek knlönbféle neveket adtak:
Plinius 8 külön nemröl 's zól:
1. Charta hieratica, melynek 4 más n~mei valának, t. i. a) az átalánosan vett cha.rt~
hieratica, mely még nem volt tisztítva, h) Chartá August.a, 11 hüvelyk hosszú August császár után nevezve, mely egyszeri tisztitással kijaYittatott, 's Agust császár emlékére igy hivatott. Eleinte minden papirnemek közt elsőséget nyert, de vékony és finom vóh a' nádtoll . .
~lbir~ára, 's ~, végett .találtatott ki a' ~lia~t~ ~laudia; e) Charta Liviana Agust császár neje utan, ha masodszor is megmosatott es k1tiszt1tatott. d) Szorosabb értelemben vett Charta
hieratica, vagy a' szent papir, ha többsztiri kitisztitás által még jobbá tétetett mely kivált a'
szentkönyvekre és levelek irására haszuáltatott.
'
·
2) Charta Claudia, mely tömöttebb , jobb és két hüvelykkel hosszabbb volt a' Charta
.<\ugustánál.
3) Cha11a:

:fannia

va~y fanniana. Q. Rhemnius Ji„annius S~ga.x vagy Palaemon híres

Gramma~1cus Knslus szület,ese utár! 5-ik évben
neme ~~g nagyob~ mestersegge~ mrn.t a' Charta

Rómában műhelyt állitott; melyben a' papirhieratica vagy Claudia készült. - Ezt kiváh
comoed1akra hasznaltatott.- Szelessege 10 hüvelyk volt 's különösen elefántcsonttal foggal
vagy sima kagylóv,al kisímittatott, a' mi a' többi fajoknál ~em történt· a' miért gyakra~ Char-·
ta dentatának is neveztetett.
.
'

~ 4) Charta amphi~heatrica vagy athribitica, egy égyiptomi vidéktöI, hol készült, igy hivatott s 9 hüvelyk szeles, rosszabb a' fentebbieknél.

5) Cha11a saitica vagy saltica, azon helytöl hol ez a' papir nyiradékaiból és elvetett részeiből készült.
'
'
(6 Charta 'l'oeniatica., 'ranie városától, melyben készült.

.7) Cha.11a . emporetica, kalmár. vag:y szatócs papir, mely portékák . vagy jószágok béburkolasara hasznaltatott. Ezt a' pap1rnöveny legkülső rostjaiból készítették font számra árultatott; csupán 6 hüvelyk ~zéJessége miatt·, a' po11ékák b~rkoJására alkalmatlan volt.
8) Charta macrocolla, vagy macrocoJlum, nagyságától igy neveztetett.
.
Más irók. nlég több neveket. i.s emlitenek: milyenek a' charta IÍbyana, cart11a t11eba1ra, charta canca, charta memph1llca, charta corneliana charta blanca knlo"nös fehérse' . ·1 , a, h?nnan az ugynevezett,
.
' fehérlevél , puszta
'
•
g~ro
alba, vagy ~harta bianca,
vagy üres
Je„
vel ,, vagy, is olyan ~e~hat~lmazas, melyet a• tiszta vagy iratlan papir 1:tljára irván az ember
nevet, valtólevelet alht k1. Végtére charta nigra mely feketére festetett 's fehér vagy
más szinü betilkkel béiratott.
'
. '
'

. Az égyiptomi papii· Alexandriában 's más égyiptomi városokfrnn igen nagymeny1segbe1~ k~szillt. Ale~andria magányke1:eskedés_se.~ ezzel nagy .kinc~ek~t l1úzott magához. Hadrián
csaszar egy Ieveleben , melyet op1scus kozol, azt mondja e varosról: ez igen gazdag és
vagyonos , melyben senki sem henyél, némely lakosok üveg-csinálással foglalatoskodnak mások a' papirt írás alá készítik, mások pedig posztócsiuálással foglalatoskodnak. A' kézmüvesség minden neme talál kedvellőkre. Még csak vakok és köszvényesek sincsenek munka nélkül.

Y

OI,aszl,10nba~ a~ égyiftomi papir kiilö?féleképp ~ég a' 11-dik századig használtatott, bár
ugyan mar a 8-d1k es 9-dik szazadban hire a' mmd1g nagyobb mennyiségii pergamen és kitll;lált p~mut vagy gyap~t papir, r~szin~. pedig fárads.ágos készítése és az ebből eredő drá,g asaga mmtt , nagyon csokkent. A legujabb olaszhom oklevelek, melyek papyrusra írattak a'
11-dik szá.z ad közepéből valók.

Ezen papirból több darabok a' mai időkig is fenn maradtak:
A' párizsi királyi könyvtárban az úgynevezett charta plenariae potestatis égyiptomi papiron írott nagy ritkasüg találtatik.
'
.A.z úgynevezett Cottoni könyvtárban Angolhonban Máté és János evangeliomából 4 égyiptomi papiron irott levél őriztetik.
'
Olaszhonban a' zsoltárok magyarázatai egyháziatyákból, deák kéziratok
több egyebek mind égyiptomi papíron irottak.
'

oklevelek 's
·

1 '778-dik évben Gizában felső Égyiptomban, ott, hol a' régi Memphis álJott a• föld alatt. egy égyi11tomi fügefá.ból sycomorus ) készült ládácska 40-50 nílusi papii~ tekei-cs'cse]
talalta!ot!· A', törökö.k b~rbársága? ,a' kik ezeket ré.szint füsiölésre, részint pipagyujtásra
h~~z11alta~ e/?esz egy.1g ,mm.d s.em.nnve. tette; .melyet a' JÓ sors egy kereskedő kezébe juttatott, a'
kitol az Egy1ptombam romai m1ss10narmsok altal a' propaganda akkori titoknoka 's később cardinal Borgia kezébe jutott. Sokáig és sokan igyekeztek a' rajta lévő írást olvasni de ,h aszta!an, , a' betiik annyira bészivó.dt.ak és ismeretlenek voltak, Jwgy némelyek koptok;ak vélték;
~mg vegre Schow oly szerencses volt, hogy ezt nem.csak göriigirásnak találta, de egészen el
is olvashatta. ,Melyet a' Charta papyracea graece src1pta etc. Romae 1788. munkájá.ban érdekesen ~eir~. Es így egy nagy ritkasággal , t. i. göriig7 égyiptomi irással bimnk. Mely a' mi11d~nr1ap1 el ~t~en :s az oklevel ek~1 él szokásba~ 'Y'olt. Erdekes, tünemény ez a' diplomatikábau,
mivel legreg1bb ismeretes oklevel, papyrus novenyen, mely Egyiptomban készült· Schow ezt
a' 3-dik század előttinek határozta.
'

e

Az eltemetett Herculanum kiásásánál egy epikuri philosoph házára 's könvvtárára akadtak, a' melyben csupa égy iptomi papiru kéziratokat találtak, de melyek mind :ni'állottak voltak.
~z~k közül 11.agy fáradság után '\'Vinke]mann szerint 4 , az epikurf systemát magába foglaló
k1fejtetett. Mmd ezek Philodemus munkái 's görögül irvák.

A' legújabb

időkben ~z

'

emberi fürkészö ész kitalálván már a' régi tekercsek kifejtését ,
Herculanu mban 's Pompeiben számos tudományos kincsre akadtak a' régiségbuvárok.
TölJb égyiptomi papiron írott ritkaságokkal birnak a' bécsi, müncheni, sz. galleni, genfi,
londoni, párizsi, több olaszországi 's egyéb gyűjtemények, magyar nemzeti Muzeumunk is egynek birtokában van , melyet mindazáltal mind eddig magyarázni nem tudunk.

Mult 1843 esztendei nyáron a' pallérozott nagy Némethonban útazván, Lipcsébe a' \'Ílágszerte ismeretes tudományosság tárába is jutottam. Itt létem egyik főczélja volt a' .királyi
egyetemet ritka könyvtárával 's gyüjteményeivel vizsgálni, melyek a' legkielégítőbb szeJiemi élvemre szolgáltak. A' füvészet lévén egyik szenvedélyem, el nem mulasztottam itt a• város e14
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g,vik ~Jant~bb. végében fekvő, a' Iegczélszerilbben rendezett na"'y kiterjedésü füvészkertet •_
~os ntkas~ga1val ~öbb .ór~ig vizsg,álni. Kuntz~ egyetemi profes~or 's a' kert igazgatója n s:~s
es tanul~anyos t~rs~saga~an vale~, szeren~ses ez~ 1!1égtekinteni. SLemembe tunvén ii{ ~
szabad:-eg ala~t k!s alló v1zben fe~n?tt 1 1/2 oles papir-ma (Papyrus antiquorum) növén enn~k
~~yk~r•„ haszn~lataró.l 's ~z embensegnek o~ozott nagy jótéteményéről, sőt egy időbe/legfőbb
:~~cs~rol ~~zelge":en, a tudós professor altal arra tétettem figyelmetessé, hogy ő e' növény. o. to~b k1serle~ ~tan sz.erencsés volt a' legegyszerübb régimód szerint maga is a' a irt készitem, ~elyet 1rasra ~.eg ~ag~ob~ szorgalom hozzájárultával igen jól lehet használnf. P,S imé
sz~~encsem van ezekbol ket peldanyt, melyet a' tudós fürkészőtől nyertem
a' na
érdemil
~yulekezet~ek ezennel bémutatni. A' rovások a' növény rostjaiból készülvé; e sz~;ü módon
keresztbe ?~szeenyveztettek és napon kiszárittattak. 'S imé e' jelen két példán g"ii csében az
1-52:-dik fokozat alatt tenyé~zett Cyperusból készült. V aljon nem volna-é ~éltJ kisérlete:~t te.nh' ez~ magy~r ~haz,ánk Eg~iptomában, kincseket hajtható Bánátunkban növeszteni 's az
1 rasra1
aszna aton k1vfil a fenn leirt több ·nagy hasznai végett is tenyészteni ~
·

f

1

:z~kség itt. megjegyeznem, hogy a' papirnövényből készült papirtól különbözik az úgy-

neve~e . e art:i ~orti~ea (Baumbastpapier), hártya-papír, mely a' fakéreg alatti hámból ( membra-

~a hg~i tenm?r1) hbernek neveztetvén, készült 's szinte irásra használtatott 's a' görögöknél
, vf..oxaenov hivatott.

, . Eztkaz ~gyiptomi papir-irrából készült papirtól nehezen lehet megkülönböztetni 's éppen
e miatt so ak altal ezzel egynek tartatik.
. Egyébiránt ~' charta corticea hasonlóképp készült, mint az é i tomi a ir azon kürakott rostsor helyett 3-4 sorból áll~ft ,p 's
fzerint erősebb
sstsm~k vMo ~ akz ~gyiptom~ m~-papirnál, könnyebben tört és gyakran elváltak egymástól a•
r• so1
codexek
· • 1rattak
·
1•ot •ik· me
h utanna maid
",) . mmden
. .
,
' me Iye k a ' eharta corticeara
deákok
~~tt.a sz ' ogy ezen pap1r mkabb a nyugoti tartományokban, mint a' keletiekben · használ~
_

~onb~.e~f:1, ~ogy k~t ~eres~tb.e

O
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Rei~inger János k. in. egyete111i tanár, beszéde

a' ne1neli ( sexus) különbségeiről és el~öbhségeiröl,
ter1nészet-, boncz- és életttani tekintetben.
·
1'Jiként a' tudományok határtalan terjedelmében az egys~erü betnkből szótagok, a• szótagokból szavak és a' szavakból eszmék .származtak, úgy jelentek meg földgömbUnkön először
a' legegyszerilbb 's a' fokonként emelkedő rendszereknél a' mindig jobban összetett 's tökéletesebb állatok , a' legtökéletesebbig azaz az emberig kiben, J1a szoros értelemben véve
ember, a' teremtőnek remekmüvét csudálhatjuk, ki elméjénél fogva nemcsak az egész földkört
megszépíteni képes , de annak éghajlati viszonyait silrü erdők irtása , posványok kis2í;iritása
által jótékonyan megváltoztathatja , sőt a' felzúdult természet villámát is lebilincselheti. 0 képmása a' természet alkotójának és parancsoM ura a' földnek.
Mindazáltal nem vagyok azon véleményben , hogy minden állat egyedül ő érte 's az ö
l1asznára teremtetett légyen, ők inkább maguk magukért az embertől egészen függetlenül léteznek, hogy a' természet nagy gazdaságában a' rájok mért végzendi)ket teliesitsék, mit a' tengereken különböző időkben felfedezett számtalan szigetek bizonyitnak, melyeken gyakran sok.:.
föle állatok éltek emberek nélkül. 'ranitják továbbá a' szent írás és palaeontologiai filrkészetek
is, hogy az ember jelenlegi földkörünkön később teremtetett légyen, mint a' többi állatok ' minthogy kövületek petrefacta) mindenféle állatokból találtattak ' de emberből mind ekkorig nem ; .
azért szándékom a' nemek kiilönbségét és elsííbbségét nemcsak egyedül az embereknél, de a'
többi állatoknál is megmutatni. F'eladatom ez úttal csak némi előkészületül szolgálhat a' megkezdett pálya egyenlitésére 's czélomat tökéletesen elérni alig remélem; mirenézve , ha előadá
som a' nagyon tisztelt gyülekezet várakozásának nem felelne meg, méltóztassanak megfontolni,
miként mérsékelt felvilágositást adni, egy még majd egészen sötétségben álló kérdésről nem
csekély feladat légyen.
.
Mielőtt pedig a• nemek ( sexus) különbségét és elsőbbségét taglalni megkezdeném , az
elveket kell megjegyeznem, melyek szerint 1-ör a' nemek különbsége és 2-or elsőbbsége
meghatározható.

e

A' nemek különbségét az egészleges alkatból és egyes életmnvekből kell bébizonyithatni.
_Sokkal nehezebb azon elveket felállitani, melyek szerint a' nemek elsőbbsége meghatároztathatik, mert az, mit az ember szépnek nevez, igen relativus: ,egyiknek e', másiknak ama szín
tetszik , egyiknek ilyen, másiknak amolyan alkat a' legszebb. En azt vélem, hogy valamely
nemnek elsőbbsége egyrészt a' többé vagy kevésbé kormányzó elmetehetségböl vagy belösztönből , másrészt a' testnek és tagjainak öszhangzatából és alkat-arányosságából ítélhető meg;
ezen két tényzők (factores) fognak nékem a' nemek elsőbbségének megitélésében "iránysinorul
szolgálni.
Szorgos vizsgálatok és tapaSiztalatok tanitják, hogy a' sexualis különbségök az állatoknak igen közeli .viszonyban állanak öszes életmüvezetségökkel és szellemi életökkel. A' Iegegyszerübb állatok között' a' legalsóbb osztályu állatnövényeknél zoophyta), valami~t a' nemző részeknek, úgy a' szellemi életnek vagy igen csekély, vagy éppen semmi nyomai sem ta-
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láltatnak, mozgásaik inkább aut~maticusok, .m!nt ~nkényese~ ? követ~ezés~éppe~1 mind~n tiszta
öntudatnélküliek. Náluk felülmulJa az anyag1sag a szellem1seget, mint a novenyeknel. Valamivel magosabb fokán vann~k a~ él~tmü~ezeti fejlődé.snek ~s ~~ell.emi .életnek az~n állat~ik,
melyek egyedül nőnemüe~' m1~t a. cs1lla~fergek astenae) es ~uskes fergek e.cln~i)' mivel
mozgásuk egészen önke~yes, es tiszt~ ~ntudatra 1.nu!atnak. Meg ma~osabb fok~n al.!anak az
életmüvezeti fejlődésnek es a szellerru eletnek ketfele, de egy egyenben megjeleno nemek,
mint a' hímnök (hetmaphroditae) és a' párzó-közösök androgy11ae)' mint például, nehány gíliszták és csigák. Ismét magosalJb fokán állanak az életmüvezeti fejlődésnek és szellemi életnek az elkülönzött nemnek külö11Mző egyénekben , de melyek magukhoz igen hasonlók, mint
a' hüllők ( reptilia) és a' halak ( pisces ). Az életmü,·ezeti kifejlődésnek és szellemi életnek
legmagosabb fokán állanak elvégre az elkülönzött egyénekben különhöző nemii állatok, melyek
maguk közt több-kevésbé külöubözők, mint a' madarak, emlősök és köztök főleg az ember.

e
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Az előad ott viszonylatosságából az anyagiságnak a' szellemiséghez következik, hogy
minél összetettebb az állatok életmüvezetsége és minél .magosabban hatványz1) potentior) a'
szellemi élet, annál nagyobb a' sexualis külöubség, ellenben minél egyszerübb az életmüvezetség, annál alantabb áll a' szellemi élet 's annál csekélyebb különbség van a' nem közötl,
mely a' legegyszerübb 's legalsóbb állatoknál egyar~nyu a' 0= zeroval.

e

Ha elménkben az egész állatországot forgatjuk 's keressiik , minő rendben következtek
földkörünkön az állatok egymásután, azon esetre az állatkövületekhez zoolitha) kell fordulnunk
's azokat szorgalmasan förkésznünk, mert azok ránk nézve azon hyerogliphok , melyek által a'
természet az előbbi állására és tartalmára. földkörünknek mutat , mert sem a' sz~ijbeli, sem az
irásbeli traditiok nem világosithatnak fel bennünket kellőleg a' hajdoni mohos eWkorróI. A'
mélyen fekvő hegyrétegekből, melyekben csak vízi-állatok kö\'ületei találhatók, gyanitjuk, hogy
a' földünk akkori körének első lakosi YÍzi-állatok voltak légyen, és pediglen alsóbb rendüek voltak; a' vízi-állatok tehát előbb éltek mint a' szá1;aziak, minthogy ez utóbbiak köví1letei csak
a' felső, fiatalabb és feliszapodott hegyekben jőnek elő.

e

Így tehát minden osztályu állatoknál a' nemek kiilönbségét és elsőbbségét megmutatandó, előadásomban a' teremtést utánzandó , a' Iegegyszerübbekuél kezdem meg 's a' legtökéletesebbnél az embernél végzendem. A' félreértés elkerülése végett, azon egyéneket, melyek
az éltetőcsirát szolgáltatják a' leendő állatra nézve, Mmnemüeknek; azokat pedig, melvek a~
anyagi alapzatot képzik , a' leendő állatra, 1lŐ11emüelmek nevezendem.
•
„

t.
Az á11atelevek (protozoa).
Áz a lék férgek (inf/Jsuoria).

.
A' le~eg)'.sze~ilb~ állati . életmüve~et.ek, a' ~yálka-állatok (Schleimtbiere) milyenek az
allat-elevek es azalekfergek m1croscop altal szemlelve apró, kerek, vagy hosszudad néha
á~as te11!1ény~k_; nyálk~s,. áttetsz?, ~~esztelen'· néha fín~i_n szőrökke~ vagy kemény héijal fedett
mmden Iathato id.e gek es izom nelküh testet birnak, szaJuk vagy nmcs 's ezek tápszereiket a'
növények módjára testöknek egész felületén veszik -bé, vagy pedig szá;ijal 's egyszersmind alfellel is birnak. Nem keves~knek ~elsejében egy vagy több üregek varrnak, melyek a' gyomrot pótolják. Eh re n be r g ez utóbbiakat sokgyomruaknak (polygastrica) nevezi, és innét azokat' melyeknek alfelök nincs alfelnélkü1ieknek anentera) 's az allfellel bfrókat alfeleseknek
( enterodela).

e

.
Az ázalékférgek faja;inak száma t 000-ren tul rug, nagyobb mennyiséggel jelennek
.meg oly vizekben , melyekben életmüves testek bomlottak el, a' víznek veres és zöld színe ,
melylyel néha bir, valamint a' hó is, az Englena sangvinea és viridistől 's a' Protococcus nivalis és viridistöl származik.
·

A' nyúlkaállatok eredetéröl a' természetblIYárok véfemé·ny eí ·megoszToiiak.

IJTi,re11fjertr

és Mon·eu azt állítják, hogy ezek is mint más magosabb rendü állatok magokhoz hasonlóktól képeztetnének; sőt mind kettten hiszik, hogy némelyeknél köz ülök nemző-ré szeket is találtauak légyen, de ebbéli észrevételeik mások által elegendőleg ~s. am1yira még nem igazoltatnak hogy már bébizonyitot.t igazságnak lehetne felvenui.

„

Rudolplti és Tret·ihmus ellenben úgy vélekedtek, hogy közvetlenül az elbomlott életmiives anyagokból, annálfogva nem magokhoz hasonlóktól szármoznának. Egyébiránt nem
hagyván magunknak imponálni 's ambár kételkedők lévén saját 11ézeteinkbe11 ' mások felállitott
eszméinek mindazáltal nem lévén rabszolgái, részünkről azon vélemrnyben vagy unk, hogy
sok nyálkaállatok magukhoz hasonlóktól erednek, de mellette sokan eredetileg etbomJott életmüves anyagokból is veszik származásukat, mivel:
1-iir. Némely nyálkaúllatok, mint helférgek ( entozoa) is kerülnek elő , így például az:

'Alhertia a' gilisztúkban és csigákban, a' Spl1aerularia a' földi-méhekben, a~ onuóférgek (Cercaria seminis) sok hímállati egyénekben.
2-or. Mivel a' nyálkaállatok főtt életmüves anyagokból is erednek, mi által az előre·
feltett bennlétező tojásnak kifejlődési képessége megszünnék. Némely mikroscopisták ugyau
azt állítják; hogy ily esetben az ázalékférgek tojásai, a' levegőből kerülnek az ilyes főtt állományokba ujra. Ha az igaz lenne, a' levegőnek ázalékférgek tojásainak műríásaival keller)~
megterhűlve lenni. A' földköri
lég kémlete, egyszersmind a' benne leliegő ázalékférgek
tojásainak kémlétéül ís szolgált volna, annálfogva theoriánk a' földkörüli lég alkatrészeiről
csalfa lenne. Minthogy továbbá a' földköri lég alkatrészei 's azoknak mennyileges viszonyai: ugymint 21 rész éle11y oxygenium) és 79 rész légeny nitrogenium) a' legnagyobb
hegyeken ugy, mint a' legmélyebb völgyekben egyenlők; ellenben pedig midő11 nem valószíuü,
hogy az ázalékférgek tojásai minden magosságban ugyanazon mennyiséggel léteznek, nékünk agy tetszik, hogy az Ehnenberg-iskolának ebbeli nézete alaptalan, vagy a' földköri Jég
minden Jégeuyéuek az ázlékférgek tojásaiból, élenyének pedig a' növényekből kellene eW-
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jőui.

Ehrenbe1·g erősen állitja, hO"gy az ázalékférgek magokhoz hasonlóktól erednek, tojásbimbók vagy kereszt és hosszuba11i hasadás által; tagadja az öntermülést (generatio aequh·oca)
's állitja, hogy tojásaik a' levegőből, hol ide 's tova szállongnak , kerülnek a' forrázatokba és
,,ízek.be; de eddigelő senki sem látott ily tojásokat, rnilyenekből a' levegőnek majd egészen
állani kellene, mi mellett uemcsak a' levegő légenye ezen tojásokból eredne, de földgömbank11ek nagy részét is ezen tojásoknak, vagy ázalékférgeknek kellene tenni; mert F~hrenberg szerint az ázalékférgek tojásainak szaporodása a' kiszámithatlanig megy, mert egyetlen egy faj
kevés órák alatt, egy millióra szaporodik; ha egy Baccillaria vagy Vorticella 4 nap alatt 140
billióra szaporodhatik, pánczéljaik az által mintegy két négyszegü láb földet tehetnek ki. Ha
ezen extravagans állih·ány igaz is lenne, mind a' mellett általa az üntermülés nem fordittatnék
.fel, mert minként a' gombák megromlott növénynedvekből szármozl1atnak, éppen úgy támodhat-·
nak állatocskák is az elbomlott életmüves anyagokbból. Bizonyítják azt a' tetük támadása, az
úgynevezett pl1tyriasisban, és a' belférgek képződése az állatok belrészeiben; ezek mondom a~
öntermü]és melett szólnak. Egy egészséges ember, ha egy phtyriasisban sze11Yedő mellé fek„
szik is , a' betegséget nem kapja meg tőle, jeléül , hogy a' tetük }1irtelen és temérdek elsz~
porodása az elbomlott nedvektől okoztatott légyen. RudoJphi a' sejtszöveti holyagfarkat (Cysticercus cellulosae) csak a' l1ázi disznóban találta, mely a' vaddisznóból eredt , soha sem az
utóbhiban; ezen holyagfark tehát akkor támadt, midőn a' növényevő vaddisznó, mindenevő házi-állattá vált, melynél nem ritka a' dissimilatio, mert ezen mindenevő állatban hajlandók a'
nedvek elbomlásra , ez okból részemről az öntermülés mellett vfrok •
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Mult .eszt.en~öb~n decem~berb.en ~árizs~an Grub~ és Delafond vizsgálataikból megtudódott,
J10gy az e~e~ztes ideJe alatt to~bfele, rnfusormmok talaltattak a' gyomorban és belekben; nékem
nem va~.ós~mu, _hog?' azok az allomanyokkal ( eledelekkel) elnyelt tojásokból eredtek oly hamar, sot igen b1betó, hogy az elnyelt ázalékférgek tojásai, midőn egy mediumból másba vitetnek, melynek nagyon különböző temperaturája és nedve van
kifejtésre nem jutnak· tapasztalta .azt Rudolpbi. má_s alsó ren~ii állatok elnyelt tojásaikról ,' melyek vagy elemészt~ttek,
~·agy emesztetleniil k1ilres1tettek, azert valószínű, hogy az emésztés alatt talált ázalékférgek
mkabb az elbomlott eledelekből vitalis dynamicus és chemicus processus által képeztettek mint
a' tojásokból.
'

~~ke?' é~pen nem l.áts~ik valószínünek lenni, hogy a' nyálkaállatok, leginkább azok,
1uelyek f~tt allomany?kból ~epzodnek , magukhoz hasonlóktól erednének. Az embernek fel kel~~ne. tenm, . hogy ~mnden eletmüvek, a' mindenütt elterjedt nyálkaállatokból vagy azoknak to1asa1~ból szarmaznanak, m.elye~ egyes.ülvén, egyesülésökben önálló élet kifejlődéséhez nem jutottak el , hanem csak halal utau lennenek szabadok és önállók • mirenézve minden életmüvek
magunkéit sem véve ki, csak a' nyálka.állatok, vagy tojásaik h~lmaza.
'
_Én úgy véleke.~e~, ho~ a' nyál_kaállatok, mint legalsóbb rendü életmüvezetségek
( orgamsmus) vegy-eroheh ( chermco-dynam1cus) folyam által mely a' plasticismust emeli az
el?omlott. é~etmüves a~y~gokból közvetlenül, _tehát nem ma~ukhoz hasonlóktól keletkezh~tnek
~eha-:-. es ~~en v~lós~rnu- hogy ke!etkez~ek 1~. Ha a' ~ele.k gyuladásánál, mely szinte mintegy
a~no~m1s, e1.o veg) tam !olyamnak t~kmtendo, mmthogy a veredények reactioja magosabb fokra
lep es ~ v~rne~ kev~~·ek~ ve~ytamlag meg van változva, mivel hegedésre hajlandó néha nagy
''a.~tag al~1arty~~ '· sot veredenyek is képződnek, miért ne képződhetnének az elbomlott életmilvezetsegekbol is egyszerű nyálkaállatok.

~z a~árJ?iként ere~.etil~g !ámadt nyálkaállatok szintén kiilönbféleképpen szaporodnak.

~z „Osc1ll~!~1~a, e~ Clostenaknal a t~s!nek e~y rész~~ egy szemzetes tömeg tünik elő, mely
ke~o~b el~ ahk s ann~~- egyes ~ze~~·~ol ~gye?ek feJloduek ki. Más nyálkaállatok megrepedez-

u~k es mrnden repe~esok alla~ta feJ.lod1~ „k1. Nemelyeknél a' test különböző részein bimbók képzodne~, melyek ~zmte ~gyen~kke feJlodnek ki; mind ezen nyálkaállatok anyagi alapzatot
~z~l~alt~tn~k ~, ~epezen~o ~gyenne~ sa~át testeikbőJ, minélfogva nőnemüek, 's ez okból a' nyálkaalla~okn,al a ~onemet i!lett ~z elsobbseg, annál inkább is , mivel ezen állatoknál a' húnnemnek letezese meg nem b1zony1ttatott bé.

2.
A' habarniczák (Polypi) és nörényállatok (Zoophyta).
, • :"-' polypus.ok ~s az a.lább !f!egemlitendő radiáták fajainak száma mintegy 2000-re rug.
..A _novenyalla~ok idomJukra nezve igen különbözők, vagy hosszuk, vagy gömbölyük, külrészeik vagy. m111~ egy_ ter~gelyl,iez, vagy mind egy középponthoz nőttek, honnan mindenfelé elág~z~ak, mire n~zve rnka.bb fak~ bokrok, gombák, vagy más niivényekhez hasonlítanak, meJ) ek vagy ~~g~nosan , v_agy tobbekk~l e~ybenőve fordulnak elő; nagyságuk ennélfogva néha
tetemes, ?1as~o1 ?ly csekely, hogy alig latható. 'llestök vagy egyféle (monohylum) t. i. lágy
~ag!. pedig tobbfele (beterohylum) azaz lágy és kemény részekbiil van szerkesztve. Látható'
e~·;~ide~ek nervi) és izmok ( musculi), vagy hiányoznak náluk egészen vag)r igen csekély'
11erletsegüek
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mert a' veres pontok ' melyek némelyeknél
lat~:itók, hogy ~~e?1ök- mint, tö?ben vélik- bizon~talan. 'l'estökben egy 'vagy több üreg, egy
s~~J ' ~agy, sz~J ~s_ segg ta!alatt~, amazok a' meg nem emésztett állomanvokat száj okon üresidt~~ ki. Allati eltoknek, ugymmt az önkényes mozgásnak és érzékenységnek kevés jeleíi
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A' növényállatok maguklioz hasonlóktól szármoznak, sza1~orodás.uk J?ódja töbh~éle: n~
melyek elválás által erednek, midőn valamely részek kocson.y~s. te~ecs~ek rngy agocskak
módra elválnak a' törzsöktől 's valamennyiből haso~ló állat. feJ!?d1k k1, 1g7 ~zaporo~ua~ „az
Alcyonellák. Némely polypusol< testein imitt amott b1mbócskak taµ:iodnak, es_ all~tokka feJlodnek ki , melyek aztán vagy egészen elválnak a· törzsöktől, v_ag~ vele öss~e~o~tetesben marad11ak, mint a' kar-habarniczák (Polypi brachiati). Más h~ba~·mczak1~ak a' k1feJles1·~ alk~l~as a_:
tomusai tojást>kká válnak, melyek vagy a' törzsökhab~rn.1czatól elvalnak, vagy rajt~ (eJlod~,k- ki
élőállatocskákká · ez utóbiak közül némelyek az ázalekfergekhez hasonlók, mert fm()m szoro~
kel fedezvék, s~mmi növényképü kinő~ésekkel nem bírnak és a' vízben gyorsan mozo9na~, ~zert
némelyek ázalékférgeknek is tartják. Igy például a' ~eucoplita he_ter.ocl#ta . uem az~lekfe~·eg,
hanem egy ki nem fejlődött Alcyonellának habarniczáJa; s?k J1::i-barmczaknal .mm~ Axe111a, M1llepora rosea és görgö11yoknál (Gorgonia) a' test némely reszem holyagoc.ska~„t~modnak,. melyek
felpattannak és a' bennök levő tojások vagy a' már kifejlődött ~lla!ocskak k_mntett~e~; ~ly m~
don szaporodnak Ehrenberg állítása szerint továbbá a' karhabarmc~~k (Po.lyp1 brachiati) s EJ~1s
szerint némely Cellula1·iák. Némely habarniczák, mint az Alcyomak, szivacsok az~z ,spon~1~.k
és 'l'endrák kétnemüeknek mondatnak. No r dm a n n is azt állitja, hogy a' habarmczak kozott
liímek is vol11ának , de ebbeli állításukat a' tapasztalás nem bizonyítja.
Minekutánna mind tojások , mind bimbócskák számtalanszor l~t~zatnak ~· haba~·niczákon
és miután mind ezek mind amazok a' nőnem tulajdonaival birnak; vdagosan kovetkez1k, hogy
a' habarniczáknál az' elsőbbség a' nőnemi részt illetti, annál inkább is, miután még bizonytalan,
valjon találhatók-é köztök hímek is?

3.
Hun rá sz ok (~lt'd!Jsae).
'restök kocsonyanemü átlátszó rit.kán imitt - amott porczos félr., néha kinö~1 ésekkel
lJir. }~rzőidegeik és izmaik 'nincsenek' vagy alig ~át!1at~k, kiilér~~~i él.etmüv~.~kel ~mc~en:k
felruházva szájuk vagy nincsen mely esetben sz1vocsoveken SZIJJak tapszer~ket ?' te~ tb '
vagy van: és ez a' te~t alsó .oldal~n , né~~ tapp~~lt_ó_kkal. kör~lvéve. Se,gg~k tobb?y1re mncs 2
azért a' meg nem emesztett allomanyt sza1okon unt1k k1. B1rnak. t.o~abba ~etef~szekkel~ ( o
varium) melyekb61 a' tojások a' vízbe bocsátattnak és El1nmberg alhtasa sze}·mt a testn~~ alsó oldalán lévő ránczokban felvétettnek, hol is kfüülöttek egy holyagocska tamad, ~~lyb~l aztán kifejtödnek. Siebold is e' tekintetben megegyezik Ehrenberggel, csak azo? kulo~b~eg~,el,
hogy a' meduzákat két nemüeknek lenni állitja. Allitása szerint a' _holya~ocsk~kkal. bH"ok nok,
az azok nélküliek hímek; de a' holyagocskáknak jelen vagy nem Jel~n lete vele~enyem szerint a' nemnek különbségét bé nem bizonyitja, mert azon holyagocsk~k alkalma~~nt cs~k . ~k
kor fejlődnek ki, midőn a' tojások a' testnek ránczai közé vétetnek, ~s ha a' toJasok kifeJlod~
tek talán eltünnek. Ezen véleményemet támogatják a' más állatokn~~ te~t tapas~!alatok. A
Rana Pipa nőnek háta sírna, midőn a' hún a' tojásokat a' hátára bontja m~nden .. tOJaS alatt. egy
fészek féle gödröcske támad, mely későbben eltűnik, valószínü hogy ekkent tunnek el a hunyászoknál is a' holyagocskák.

Mindezekből is a' következik, hogy a' Meduzáknál szinte a' nönemet illetti az w-aság,
annál inkább is, miután igen valoszínü, hogy köztök húnek nincsenek.

4.
Cs i 11 a go sok (Radiata).
Az ide tartozó állatok testének középpontja van legjobban .kifejl?dve, honn~ „mt~en !~k
gok a~ körület felé ágoznak el. Testök zsák-, golyó-, vagy csillag-1domu, kü 0 e eze 0
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vagy bőr, vagy meszes anyagu héj. Érzöidegeket Spiz az Actiniákban talált, melyek a'
tengeri csillagokban ( Asteriae) Echinus és Holothuriákhan kétségesek.. Külérzéki életművek
kel nem birnak.
Külsőleg oly tagokkal, melyek által a, nemek különbsége kitiinnék nem bimak, töb}J..;.
nyire csak apró lyukak láthatók, melyeken a' tojás-0k kerülnek ki, belől pedig eddigeté csak
petefészek találtatott, kivévén a' Holothmiákat, melyeket hím nőknek gyanitanak le~ni némelyek.
Mil'enézve miután minden kétségen kívül petefészekkel és tojásokkal bírnak, a' hímek tulajdonai
pedig bébizonyitva eléggé nincsenek, itten is a' nőnemé az elsőség.

5.

Minekutáni1á némely pulíányok11ál esa~ nők. tal~ltat~ak; .tor.~b~á-· ~í11t~1ogy 'a" nők jelleDJei náluk jobban kifejlőd'7ék, 'mint a' " hímeke 3 elvegül, mivel a uo.k kozousegesen nagyobbak'
mint hímek: 6ket illeti az elsőség.

'·

Bogarak (insecta) Robarok.
A' bogarak, a' héjasok és pcSkfélék fajai e~yiitt ~O?~ rug. , A' bo~arak teste ~öbb
rovat.okra osztott 's különböző gyűrűkből van összeteve, laba1k .~zel.tek s legalab.b 6, ~, szarny
Jegtöbbeknél kettő, vagy 4, de számynélküliek is vannak, . gogs1p (trachea) altal lelekzenek
's nagyobbára éltök folyama alatt átalakuláson metamorphosm) mennek keresztül.

e

Férgek (Vermes).
Ezek fajainak száma, mintegy 2000-re megy, testök lágy, T1osszu, J1engeres , rir.ká11
Japos, láb- és szárnytalan állatok, melyek részint más állatokban, mint a' belférgek entozoa), részint vizben 's nedves földben laknak , mint a• gyűrüsök ( annulata). Látható érzőidegeik,
vagy nincsenek, vagy több-kevésbé kifejlődve láthatók; az izmok is némelyeknél jobban, másoknál kevésbé vannak kifejlődve. l{ülérzéki életművek nem találtatnak náluk. Vérök vagy
fejér, mint a' belférgeknél, vagy piros, mint a' gyűrüsöknél. Ez utóbbiaknak külön véredényei~
is vannak. Különös lélekző életmüveik vagy nincsenek 's ekkor bőrük által lélekzenek, mint
a' belférgek~ vagy kopotyuk avagy tüdózacskó által, mint a' gyűrüsök. A' szivóférgeknél (vermes suctorii) a' nőnemnek tulajdonai tökéletesek, a' hímé ellenben, vagy csekélyek, vagy egészen hiányoznak. Kuhn az Echincoccusoknál, melyek holyagocskákban elzárva találtatnak ,
látott belőlök bimbócskákat kicsucsorodni, melyek véleménye szerint elváltak és állatokká váltak.
A' habzunál (Nois) és fentjünéI (Nereis) a' testekből egy gyűrücske elválik és állattá kifejlő
dik. Az androgynismus és hermaphrodismus a' füzéknél (teuia), pioczánál és földi gilisztánál
m·alkodik; néha a' fözéknél ('fenia) két ízek egymáshoz ragadva látszanak, azon nyílásokon ,..
melyeken a' nemek tulajdonai vannak, a' pioczákná.l és gilisztáknál kettős párzás látszatik, mely
által mindegyik termékenyíti a' másikat és termékenyittetik a' másiktól. Az Echinorhynchus és
Nematoideáknál hímek és nők elkülönözve találhatók; de a' nők nagyobbak és erősebbek. Mind
ezekből következik , hogy azon férgeknél , melyeknél androgynismus vagy hermaphrodismus uralkodik a' nem elsőségéről szó nem lehet; de legtöbbeknéJ, mint az Echiuococcus-, Nais-, Nereisnél és számtalan Nematoideákuál az elsőség a' nőnemnél vanL

e

A' nemeket illetőleg, két különbÖző van; a' hímeknek némely coleopterálrnál nagyo~b,
melyen néha szarvképii kinövések látszanak' nagyobb csáp?kkal antennae) bi~:
uak mint a' nők. Elfenben a' nők, mint a' Coccus cacti szíppal ( rostmm) b1rnak. Rendesen ~, n~k
nagyobbak és erősebbek, mint a' hímek, mi. sz~mbetünő. a' .Pillék?_él, ~elye!11~0.~~1-aknál es b1horbogaraknál (Coccinella) és sok coleopteraknal, valammt e]etere1okre is k1feJlodottebbek, mert
a' hím párzás után elvész de a' nő tovább él. A' nőknél továbbá a' belösztön magosabb fokon áJI mint a' hímeknél ' tojásaikat rendesen oly testekbe rakják le, melyekben a' kikelt robarocskák azonnal eledelt 'találhassanak. Például szolgál erre a' bögöly- nő ( Ostms), mely gyakran sok óráig repdes a' szarvasmarhák, lovak vagy juhok között, miglen alkalmat nyer tojásait
llőrükre rakhatni.

e

a,' fej~k'

A' Méheknél a' nő egyszersri1int királyné is, sokkal nagyobb a' hímeknél, melyek közül 400-600 szász hódol néJd. A' méhek között a' nőn és hímen kivűl középletek (neutra) vagy is dolgozók is Yannak, ezek se nem nők se nem hímek, valós.zinü ~~dazáltaJ,
hogy tökéletlenül kifejlett nők, számuk egy társaságban 10?-.30,000 meg)'.', ez utobb1ak foglalatosságuk után viaszképzőknek ceroplas~ae). v_a.gy taplalókn:ik r1,1I.tr1ce~)' nevezte~ne~ '
az előbbeniek keresik az eledelt a' kas selyteit kesz1t1k , az utóbbiak pedig a larvákat taplal- ·
ják és nevelik. A' királyné mitsem . munk~lódik, hane~ mfod,en ~~lytbe ~gy tojást r~k ? .mel~
a' dolgozók által viaszszal bétapasztatik, negy nap multaval a toJasból k1k~lt larv~ atra~J~. ll;,
selytnek viaszas fedelét és a' tápláló dolgosoktól túpláltatik. Három nap utan a' la1·va a kuls.o
1akaróra szájából n'émi nedvet bocsát ki , mely is igen finom szállá válik , melyJyel ~agat
körülfonva bérekeszti mely üreo-ében
nymphává válik és honnét 7
nap után szabadul k1. A'
0
királyné kiféjlődésér; több nap kivántatik. Ha királyné hi~inyza:né~
lá~·vák. ~özö~t,, akk?r
egy a' dolgozó lárvák közül különös és bőmennyiségü eledellel taplaltat1k e~ k~.rályneva; feJl~
dik ki; inuét világosan látszik, hogy a' dolgozó méhek tökéletlenül kif~jlődött nok. "Az ~fiu k~
l'álynét az ifiu hímek és dolgozók körülveszik , hogy az öreg királynetól me~ n~ ~Jes~ek, es
-úgy a' kast elhagyván, új társaságot alakítanak. ~zen apró állatocskák beloszt~noknel fogv~
magukat nem gyilkolják,~ mint az emberek, ha több követelők I~p11ek fel .egY. orsza~ban. Ha a
királyné történetből elvész, elszéled az egész társaság is. En igen. h1heto~ek k.ep~~lem mll;gamnak azt, hogy az emberek, kik maguk közt mindig elleoséges~e-~esben eltek es el~ek,. mar
a' legrégibb időkben a' méhek módja ~zerint, maguk közül egy elolJ~rót :v~asztottak es annak
adóztak, hogy általa oltalmaztassanak. Igy eredhett~k a' k,ormányz6k~ ~1k kesobb grófoknak, her~
czegeknek, királyoknak neveztettek vala. A' mehe~ allo~a]ma v1lag?san ~da mut~t ' · ho~y .a
jó rend és tisztasság fenntartására a' kormány szükseges es hogy ~, tars~~a~ban, m1k~p a m~
heknél úgy az embereknél is kiki a~ közjónak fenntartására és elomozd1tasara adózm tartozik.
A' . tár~aság valamint a' státusban úgy több egyesek között, csak akkor állandó, biztos é~ hasznos
ha · mindnyájuknak ugyaneiy a' czéluk, t. i. a' közjónak előmozdítása; eJienkezo esetben' egv számosabb egyénekből álló gyülekezet, nem társaságos, hanem csak cso~ort., . v~gy
cso1?da. Lám a' méheknél a' henyélők a· kasból kiillantatnak , vagy a' dolgozók follankJai a1tal
agy on szuratnak.

e
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6.
Pub á ny ok (\lollusca).
Ezek közül 9000 ismeretes faj van. 'festök lágy, belő] egy zacskóval bírnak, mefyben bélök van elrejtve, külképp pedig egy nyílt vagy több-ke,·ésbé zárt hártyával , mely köpenynek neveztetik. I.„egtöbbekuek ezen köpeny mellett kemény mésztartalmu fedeJök van. lzelt
lábok ninc,s, többen közölök mindazáltal lábképü tagokkal, mások pedig tappintókkal (tentatcula)
bírnak. Erzőidegeik és izmaik vannak. Lélekzésöket részint tüdő, részint kopotyuk által viszik
véghez, a' mint szárazon vagy vízben lakók. Van továbbá szivök , véredényök a' vér keringésre , némelyeknek szemeik és hallás életművök. Ezek tehát az állatországban már magosabb
fokon állanak és állatti életüknek kimnőbb jeleit adják.
Nemzőrészeik a' vizben lakóknál többnyire a' kopotyuk gyökerén találtatnak. A~ fejte1eneknél acephala) tudtunkra csak a' nőnem bizonyos ' a' hímnem ellenben bizonytalan, a' csigák köz~ némelyek mind a' két nemnek tulajdonaival felrubázvák és igy hímnők ; de külön ne-
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rnüek is vannak' például'
a' nötöf„

a' fejlábuaknál

ecephalopoda) '

melyeknél különválva van a' hím '
·

a:
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Miután tehát világosan előterjesztettem volna a' nönemnék erősebb voltát; továbbá, hogy
a' nó rendesen nagyobb életerővel és belösztönnel bir, mint a' hím; miután némelyek, mint az
Aphi's egy párzás után több generatiokra szaporodnak a' nélkül, hogy hímre· szorulnának: kitetszik, hogy a' nőnemé itten is az elsőség.

8.
Héj a sok (Crustacea).

Kivévén a' Serranus CahriJlát, mely leg~jabb időben hermaplll'oditának ismertetett eJ, úgy
szinte némely pontyokat, melyek közt néha androgynák vannak, de csak ritkán, minélfogva ő
ket monstrumoknak nézhetni, a' többi számos ezerekre rugó halak fajai között n1)k és hímek
vannak, de a' nemek , mind nembeli jellemre , mind testalkatra .;nézve egymáshoz igen hasonlituak. A' nemek életmüvei igen egyszerüek, mind a' két nem~él .zacsküt képeznek, azon különbséggel , hogy a' nőnek zacskójában sok ezerekre menő tojások rejtetnek. . A' ~l(m zacskójában ellenben a' tojásokat életre ébresztő, termékenyítő nedv létezik. Mondám. {-ejebb, hogy
t~stalkotra nézve nincsen különbség a' nő és hím között kevés kivétellel.
1

_

A' czápa· (Squallus) hímnek a' hason

lévő úszószárnyain , kis toldalékok, azaz úszó-

Ezek gerincztelen, szarnynélküli, 5-7 pár ízelt tagokkal, véredényekkel és kopotyukkal bíró állatok. Külső fedezvényök pergamenféle, vagy kemény mészföldtartalmu héj.

_szárnyukhoz hasonló kis kinövések látszanak, melyek a' nőknél nem találtatnak és ezek a' nemök megkülönböztető jelei. A' rája-hímek testein tüskék vannak , mik a' nőknél nincsenek.

Többnyire kétnemüek, sokaknál a' nemek tulajdonai a' czombokon léteznek, de a' cyrhipodák (kacslábuak) androgynáknak mondatnak mondatnak lenni. A' Lernea- és Chondracantl111snál a' nő sokkal nagyobb, a' Pycnogonidáknál a'nőnek 5, mig a' hímnek csak 4 pár lába
vagyon. A' Branchiopodáknál több fajoknál vagy csak nők vagynak, vagy ha hímek is találkoznak egy párzás több nemzedékekre kihat. Ezeket tekintetbe vévén, ki fog tetszeni,
hogy a' héjasoknál is a' nőnemet illeti az elsőség.

A' lazacz szemling (Salmo Salar) hímnek álkapcsa párzás idején horogidomu. A' többi
számos faj közt semmi szernbetiinő testi különbség nincsen a' nemeknél. Némely nők belösztönüknél fogva különbféle munkálatokat visznek véghez, hogy sa1jadékaikat biztosítsák; így például : a' lazacz szemling és a' viza 's a' tok 'stb tavaszszal vagy nyáron a' Fekete tengerből
a' Dunába úsznak 's ebből más a' Dunával egyesülésben lévő folyókba.- 'fojásaik letétele végett. A' szemling-nő a' viznek fenekén egy két lábnyi mély gödröt csinál és abba lebocsátja
a' hímtől előre termékenyitett tojásait, melyeket homokkal bétakargat 's annakutánnak mind a'
bim , mind a' nő visszaúszik a' tengerbe. A' tojások 5 hónap mulva kikelnek, 's a' kikeltek
a' homokon átfu1:ják magukat, 2-3 esztendeig a' folyóban maradnak, kés6bben szinte a' tengerbe úsznak. Hasonlóképp tesznek az Accipenserfélék is, ezek is tojásaik megülése végett a'
Jrekete tengerből szinte a' · Dunába úsznak, 's miután tojásaikat kiürítették 's termékenyítették
volna, szinte visszatérnek a' Fekete tengerbe. A' Cottus Gubio, mely a' tátrai kristáiytisztaságu kövecses forrásokban tartozkodik, melyekből 18-11-ben magam is többeket fogtam Muzeumunk számára, tojásai mellett marad , 's onnét eredt a' köznép között azon vélemény, hogy
tojásait megülve költi ki. Némely sügérek fészket készítenek 's abba teszik le tojásaikat. A'
Gasterosteus Spinachia tojásait tengeri növényekből készi.tett sövényekkel keriti körül. A' Niagara
folyóban tartózkod<) halnő, melyet Black-bassnak neveznek, kö,'eket hord össze szájában 's ezekből készít fészket, melybe tojásait tojja.

9.
Pókfélék (Arachnoidea).
~zek gerinczt~len, szárnyt~lan,, csáp és fő nélkür állatok. Fefök törsökjökkel egybeforrt., ~abok -!-5 par vagyon, ielekzesöket vagy tüdők vagy gőgsip által végzik. ldomjukat el tok alatt nem, de bőrüket többször változtatják. Kültakarójuk vagy hártyás vagy héjas.

A' pókoknál, kollantsoknál ( Acarus) és Ixodeseknél a' nő nagyobb 's erősebb a'
hímnél. Sok pókféléknél továbbá a' nőnek 5 , a' hímnek pedig csak 4 pár lába van. Különös
említésre méltók ezen osztályban a' pókok , melyeknek fejök a' törzsökhöz forrt. Szemök 6-8
van felül vagy oldalvást a' fejtörzsökön ( cephalothorax). Ezen komor, gyilkos 's néha mérges
állatoknál a' hím kisebb és gyengébb 's nemének bélyegeit szája mellett a' tappintók végén
h~rdja~ ~, nőnem nagyobb, erősebb 's nemének jellemét elől a' hason viseli. A' pókfélék ma~~nosan ~ln~k, cs.ak tavassz.al val?y ,nyáron p~rosodnak, mely esetben a' hím a' nőhöz félve
JOn, tappmtó1val h1zelkedve s1mogat1a s ha a' no nem mozdul, akkor bátorkordik a' hím 's rendesen a' nőnek hódol, melytől később hódolása után, ha meg nem szökik, megöletik. A' kegyetlenségnek és · háládatlanságnak ily példája nincs má.s állatoknál ; e' vadságuk talán onnét magyará~h.a~ó, miv~l ni1~cs "fejük, annál~ogva s~m eszök,, sem józan sexua~is belö~ztönük.
Blauchard alhtasa szermt a uok 4 esztendeig termekeny tojasokat szültek, mrnden hím közbenjárása nélkül.
·
.
Minekutánna tehát ez osztályban is nagyobbak és erősebbek a' nők, továbbá hím nélkül
is szaporodnak több esztendeig: itt is maguknak a' nők vívták ki az elsőséget.

10.
Ha I a k (Pisces).
E~ek fajainak száma körülbelől 8000-re megyen. Ide azon gerinczes állatok tal'toznak
melyek vizben lakn~k, egy p_itv~rból é~ gyomorból álló szívvel birnak, veres de hideg vérök
van, kopotyukkal lelekzenek es uszószarnnyakkal mozognak.

Némely ha.laknál tehát, úgymint: a' squallusoknál , rájáknál és salmonál, testök némely
részeinek 1iagyobb kifejletségöknél fogva a' hímek megelőzik a' nííket, a1111á~fogva az övék lenne az elsőség; de ha meggo11doljuk, hogy ezen sexualis különbség az életmüvi elsőbbségre nézve igen csekély, 's csak nehány fajoknál látszó; továbbá legtöbb fajoknál a' nő a' hímtől nem
külöubüzik , s6t a' nő a' belösztönnek nagyobb jeleit mutatja: innét Yéleményem odajárul, hogy
a' halaknál is szinte a' nőnem vívja ki magának az elsős~get.
·
•

11.
H ü 11 ó k (Heptilia).

,,

fajainak száma eddigelő mintegy 1600.
A' hüllc'ik gerinczes állatok, lábbal birók , vagy lábnélküliek, vérök veres, hideg,, szívük egy gyomorból , egy vagy két pitvarból áll, 's telies kifejlődésök után tüdők által lele~
zenek. A~ békáknál és salamandr·ákpál nagyobb és erősebb a' nő. Némely fajoknál a' hlll!
egyszersmmd bábáskodóvá is válik. Igy például : a' hím-Alytes, miután a' szárazon lakó no
tojásait, melyek egy fonalba .összefüggvék, megszüli, termékenviti 's azokat a' nő lábaira tekergeti , . meJ~rekkel, úgy megy aztán a' vizbe , hol benn is mara·d , mig a' tojások kikelnek., A'
Rana P111a is szarazon közöslll ; midőn a' nő tojásait megtojta volna a' hím azokat termek1111yiti és a' nő hátára lábaival szétrakja, mire a' nő vizbe megy, hol ~ a' bőr a' hátán minden

A'

hüllők
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"tojás körül felcsucsorodik úgy, J1Ógy minden tojáS sajátlagos Üregben fekszik. Á' Trítonuál is
nagyobb és erősebb a' nő; a' hím párosodás idején a' hátán taréjt visel. Volt alkalmam látni egy llregbe zárva nőt hímmel együtt; ho~ a' nő, noha elegendő eledele volt, a' hímnek egy
lábát tövében elharapta, mely azonban néhány. hónap alatt újra egészen · visszanőtt. A' hímek
nem oly kegyetlenek, mint a' nők. A' gyíkok és kígyók kiizt nem gondolom, hogy a' nemek közt
nagy különbség lenne alkatukra nézve. A' teknőseknél a' hím alsó hélia bényomattal bi1·, a'
nőnél ellenben egyenes és lapos.
Egyébiránt a' belösztön a' nőknél mégis nagyobb , mint a' hímeknél A' krokodilok és
a' partok mellett gödröt ásnak 's abba teszik tojásaikat, melyeket füvet és le.veIekkel szorgalmasan bétakargatnak. Az ámérikai nőkrokodilról azt beszélik : hogy füvekből, veszszőkkől fészket készítenek, abba rakják le aztán tojásaikat, melyeket füvei és. sárral béfednek 's a' fészek körül marad,,án, azt oltalmazzák is. Keleti Indiában van egy temérdek nagysá.g u kígyó, melynek neve Pytbion, ez csiga alakban tojásaira fekszik , mely alkalommal testéből oly nagy meleg fejlődik ki, hogy a légnek mérsékét kétszer fejülmulja és. így
költi ki tojásait. ·
teknősbékák

sokára számos fecskék gyültek segltségére;'s kezdék . a' nrebet ostromolni, de az, mint egy
Yárban védte magát. Erre a fecskék szájokban sárt hoztak, 's avval a' fészek nyílását hétapasztani kezdették. Ezt észrevévén a' veréb, önkénytesen megfutamodott. Valjou nem elmebeli tehetségnek szép jelr-é ez mind a' verébre, mind a, fecskére uézve?
1

Legravaszabb a'. madar~~ között a' ~al~uk (~uculus ca11~1:us ~, mert „ ez mara~ékai
ról nem igen gondoskodik, se feszket nem keszit maganak, se to1asaira nem ul, se fiait uem
éteti. A' kakuk-11ő közüsülés utáu más bogárevö madarak fészkeit keresi fel, leginkább a'
billegényét (Motacilla). )1~zen nő minden héten egy tojást más-más billegé11y fészkébe tojik.
'llojását a' billegények, a' magukéval együtt megülik, mig kikeluek. A' kakukfiakat annaku-.
tánna ugy étetik, mint saját magzatjaikat, melyek midőn nagyobbak és erősebbeké valnak, a 'kis
billegények eledeleit is felfalják, sőt néha közűlök egyet vagy kettőt a' fészekből ki is taszituak. A' kakukuak ebbeli ravaszsága fontos és érdekes elvont-eszmékre vezet, melyek némely
megrögzöt balitéleteknek kivesztésére szolgálliatnak.

1

Ha az előbocsátottakat figyelembe vesszük tudniillik, hogy a' nők többnyire nagyobbak
és erősebbek, mellette több belösztönnel is bimak: ezen osztálynál is az övék leend az elsőségL
. Mind ezekből következetesen foly: hogy az alsó reudü állatoknál, azaz, az úgynevezett
gerinczteleneknél , továbbá a' halaknál és hüllőknél , mely két utóbbi a' gerinczesek közé soroltatik, átaljában véve az elsőség a' nőket illeti. De vegyük immár a mé~ hátra lévő két
gerinczes osztályt, u. m. a' madarakat és emlősöket bfrálat alá 's. ez utóbbiaknál különöseo
az embert.
1

12.
l.\'1 a d a rak (A ves ).
Ezen gerinczes állatoknak két gyom111, és két pitvarral bfrt5 szivök, veres meleg vérük vagyon. '!1üdők által lélekzenek; testök tollal fedett, kétszárny által eszközlik mozgá.saikat, ugyszinte kétlábbal is. Petetojók. Faj számra nézve 7000 madarak ismértetnek.

A' madarak továbbá vagy egy-nösségben ( monogamia) élnek, midőn t. i. egy nő- egy
hímmel párzik mint: a' verebek, az erdei madarak, a' ragadozók, némely tyúkfélék, ezek
közt a' galambok, a 'lleirao Bonasia, a' szürke fogoly (Perdix ci11erea) nem különben némely
gázlólábuak (graílae) mint a' közönséges gólya; vagy sok nősségben (polygamia), midőn
egy hím több nőkkel közösködik , mint legtöbb tyúkfélék, a' lúdak és némely gázlólábuak.
1

Megjegyzésre méltó, hogy a' madarak közt találtatnak terméke-ny elegyfajak (bastard)

is. A' kánári madarak párosulnak és szaparodnak csfr..zel, tengelicczel és más pintyfélékkel is.
Az egynősségben élő mada1:akn:il a' hím a' nővel közösen bajlódik a' fészekkészitésscl,
mely 11éha igen mesterséges. A' nő ezen fészekbe tojja immár tojásait, melyen a' nő és hím·
_egymást · kölcsönösen felváltva ülnek; tovább még is a' nő mint a' hím, mely is a' tojáson
ülő nőnek eledelt hord, mig testök melegsége által a' tojá ok kifejlődnek.

.

j

'

A' soknősségben. élökné] a' fészket, mely nem annyira mesterséges„ egyedül a' ni) ké- ·
sziti '~ csak az üli a' .kikelésig a' tojásokat; a' hímek J1enyék. Némely madarak, p. o. a'
házi verebek, más madarak fészkeit, mint a fecskéét, elfogla1ják. 'föiiént , mint Ot<rier egyik munkájában olvasám, hogy egy pá1· veréb elfoglalta egy fecskepárnak a' fészkét; a·
fecskék tavaszkor vándorlásokból visszatérvén, fészköket elfoglalva találták. A' fészket elfogJaM verebet orrukkal kezdék vagdalni, de a' veréb magát benn könnyen védelmezte. Nem
1

Az egynősségben élő madaraknál nagyobb és szebb a' hím, éneklése gyönyöriibb, mint'
siít lelki-tehetségei is uagyohb fokon állanak, mert némelyek még a' beszédet is utá11ozzúk. Legyen szabad ebbeli állitásomat egy pár példával bébizo11yita11i. Egy szürke-barát
birtokában Yolt egy hamuszínű papagáj (Psittacus erithacus), mely az egész credot képes volt
elmondani. Ji~zen papag~íjról azt mondá a' nagy hírü Li11né Károly: „quidquid et audit, ait.'1t' mit hall beszéli is. Mintegy 60 év előtt édes honunk Győr városában egy öreg orvosnak
volt egy fekete hollója (Corvus Corax Linn.), ki is azt a' kapu mellett egy nagy kaliczkában
a' falon fü o-gve tartotta. Ezen holló mindenre, ki a' kapun béjött, vastag hangon rá kiáltott:
„ki vagy fr,_ 'l'örté11ik, hogy egy együgyü paraszt, beteg nejének állapotja felől tanácskérés
végett az; orvoshoz megy, de a' miut a' kaput bényitja, azonnal megszúlittatik: ,,ki vagy ? '
A' jámbor noha senkit 11em látott, leveszi kalapját, körülnéz, ezt feleli „én vagyok uram!''1'1iutá11 egy-kettőt elúre lépett yol11a, ismét hallja hangosan: „ki vagy, ki vagy ?" A' paras~t
az eWbhi módon, mindazáltal egy kissé már megdöbbenve újra azt feleJé: „én vagyok uram." Midőn tovább lépett volua ·s törté11etesen a' kaliczkát meglátta volna, melyből e' holló szájából
újra hangzott a' „ki vagy?" a' paraszt keresztet vetvén magára a' kapun kiugrik, neki iram~
rlik 's fut meddig csak bírt, kiábálván, hogy a' doctornál ördögöt látott lég_yen, akkorát, mmt
egy bo1jú, holJóköntösben egy kaliczkáha zárva. Hogy ő ezt állitotta nem csuda, mert •:égibb
időben a' köznép az orvosokat büvészeknek tartotta, sőt az ördöggel viszonyban állani velte.

a'

nőé,

Volt egy városbbn egy úri háznál egy Jlapagály, mely sokféléket képes vala fecsegn·,
legt~bhször min.d~zá!t.al e~t k.iá!totta: „~pi.tzbub." E~yk01; egy s~· áb parasztra, ki, eleib~ ~llott,

„Sp1:zbub'' talala kialtam, k1 is azt velven, hogy a szoló madar egy megbabonazott un ember, hirtelen levévén kalapját, így felelt neki: v·erzeiheu Euer Gnaden, ich bab uicht gewust
dass a Vogel seiu."

„

Viseletre nézve az egynősségben élő hímek a' nők iránt hívek. Gyerekkoromban uagy
kedvellője lévén a' galamboknak, azt tapasztaltam, hogy a' hímek a• nők iránt rendesen hűk
\·oltak, csak kétszer ' 'olt alkalmam tapasztalni, hogy a' hím kicsapongóvá vált, 's más özvegy
megkísértett: begyét felfúván, farkát szétterjesztve, büszkén a' nő körül turbékolva keringett. A' riiit e11enben soha sem tapasztaltam , hogy Jiírne iránt l1ütlennek mutatkozott volna.
Ezekböl következik, hogy az egynösségben élő madaraknál, miután a' hím szebb, nagyobb,
szebben énekel, a· fészek készitésében és tojások ülésében a' növel osztozik, mellette nagyobb
elmebeli tehetséggel hir: az övé az elsőség. KiYétetnek mindazáltal innét a' ragadozó mad~
rak, melyeknél a' nők nagyobbak , merészebbek, erősebbek: azoké annálfogva az elsőség; k1' 'évén továbbá a' közönséges gólyát, mely méltán mondatik a' madarak philosophusának. ~mo:
Ien helységben Rudom mellett, ·1,engyelorszagban a' mult esztendőben egy pár gólya feszk~t
egy serfőzőház melletti fára raká. 'l'örténvén, hogy a' házban tűz ütött ki 's égés közben ~'
tilz, a' fába is beléharapódzott. A' fészekben iilő nőt nem kissé kinzá a' tűz , mind a' mellet&
nőt
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~em ment el onnét, söt szárnyait szétterjesztve védte kisdedeit. De a' tilzszikrák, melyek szé~
bányattak, ellepték ugyancsak a' fészket, 's végre lángra lobbant ugyancsak az is , a' nő-gó
lya készebb volt a' tűz martalékává válni, mint fészkét odahagyni , 's csakugyan rövid idö
mulva úgy is Jön. Mily jeles és ébresztő példa ez az anyákra nézve ! A' hím az alatt nyug-

&alanul .ide. 's t?va o~rával. cs.~tt?,gtatva repdesett a' tűz körül,
ugyan Jeleit, mmdazaltal a tuztol megmenekült.

nagy nyugtalanságának adá

. A' soknőssé~ben élő madaraknál , mi~t a' tyúkféléknél , lúdaknál, sok gázlólábuaknál,
!1' him" nagyo~b , .ero~ebb 1 s szebb. L~gyen pelda .erre a' házi kak:i;s,. mely is sokkal nagyo~b
s erosebb a, tyuknal '· J?ellette to_llai ~zebb~k, feoyesebbek,, tareJa is nagyobb, sarkantyu1a.
l1~~~zu '· far.kan~k tollai ~kesek; ~1sztval~zt~ al~almával a pártok kalapjaikhoz dugva has2rna1Jak e~ nel.~a 1s7:onyu. ktc~ap?ngasokra ~ .verontasokra ingerlenek. Ifjaink közül is többen szeretik velok fovege1k~t ekes1ten~, leg!en ne~ik kedvök szerint , csakhogy viseletüknek ne legyen
symboluma., ~~ el?sorolt tulaJdO~sagok m1.nd arra mutatnak, hogy a' kakas, mint hím sokkal
e;zebb a' tfukfeleknel. E~en. kev~ly, .henyelő és buja kakas basa módon bánik a' serniljához
tart?zó .t~uko~ka~ , '!lert _l~ba1val t1pot~.a azokat,' hátukra ugorván orrával csipkedi , fészket nem
1ie.g1t ne~ik keszitem? t~J~s~kra .ner.n ul, sem a csirkékről nem gondoskodik. Ellenben a' szegen~ truk J?aga .elkesz1~1 f~.szket .es. oly türelemmel űl tojúsain, hogy szinte az ételét is elfeledm latszat~k_; ~1kelt csirke1t vezerh, azoknak eledelt földből, ganéjból kikapar, maga koplal
~a~hogy neki~ JUsson , a' ragadozó madarak 's más állatok ellen tulajdon élete veszedelmével
''e~1. - E.gy urnak volt ~lkalma látni, mid6n egy patkány egy csirkére leselkedett volna , a•
tyuk azt .eszrev~tte, .tollai~ fel~orzolta .és dühösen a' patkány hátára ugrott, körmével azt eró~en tartvan, orraval es szarnyaval addig vagdalta, mig meg nem sz Unt élni. - Láttam mao-am
is a' mult nyáron a' bud~i váro~-majorban, midőn egy kutya véletlenül egy csirkéhez kö~el
getett v~lna, az anya-tyuk neki ugrott, szemefelé vagdalt orrával és el is kergette. Midőn a~
anya-tyuk valamely ragadozó madarat lát, nyugtalanul kotkodácsol csirkéit összehívja hogv a~
veszedeJ~et .el~ávolit!Jas~a. Ezeken kívül emlitésre méltó még a' fyúk tolerantiája , ő 'más ~na
d~rak tOJasait is ..megült ~· o. a' ~·u~zatojásokat is kikülti, 's a' kisdedeknek úgy viseli gondját,
mmtha maganemuek volnanak, m1don ezek ösztönüknél fogva vizbe mennek melyben örömmel
~zkálnak , a' tyúk a' parton aggód\•a jár 's őket minden módon magához ~salni törekszik; ha:
~mde~e~et me~;f~ntolom, noha ~zebb .és erősebb a' hím a' soknősségben élő madaraknál, mé~
VISeleti rndulatanal fogva: a' not ruhazom fel elsőséggel.
,

„

13.
E m 1 ó s ö k (Mammalia).
„
Ezek , gerinczes, piros és meleg-vérü, kettős keringéssel bíró, tüdők által Iélekzó, élö magzatokat szülő, 's azokat emlőjük tejével szoptató állatok. Fajaik száma 1400-ra megy.

A• nemek tulajdonai különbfélék és alkot~ra nézve is igen különbözők. Hermaphrndismus ritkaság náluk, 's ha talátatik is, az egyik nem mindig kitünőhb. Elegyfajak a' ló ~
szamártól, a' farkas vagy róka és házi kutyától nem ritkán szármoznak. A' nő közöuségesen gyö1!gé~b és szeli~ebb. A' hím nagyobb, izmosabb , néha oly részekkel ékesittetik,
m~ly~k a· no~ek. vagy hiányzanak, vagy kisebbek; ilyenek a' bikáknál, szarvasoknál, juhoknal ~s kecsk~knel stb. a' szarvak, melyek ritka esetben az ember-férfi fején is találtatnak. Igy e
~ex1co?an mmtegy 30 év előtt egy férfi homlokán 2 '/2 hüvelyknyi szarv találtatott. Némely
h1me~nel n~gyob~ s~em-. vagy ebfogak: is találtatnak mint a' nőnél, mint az látható a' pézsmánál
és d1sz.nónal. :\ , lu"!-~ezs.ma egy zacszkóval bir, melyben az ugynevezett pézsmaanyag választódik el, m1 a nonel. nmcs meg. - A' hím-orszlánnak teste félig hosszú szörrel van fedv~, ne!". úgy a' „nőé•.. -;l\.talában „a: hímek épségre, erőre , és nagyságra. nézve felülmulják a.'
rrot, mmelfogva ok birJak az elsoseget.

Természeti ösztönük következtében a' nö rendesen a' legerősebb J1ímmel közösül, lwgy
szármozandó magzatjai is szinte erősek legyenek, és. ezen oktalan állato~ belösz~ön~ m~ntegy
ujjal látszatik mutatni az embernek, hogy házassá.gkötesnél necsak az anyira szokassa valt erszényt hanem a' test épségét is tekintetbe vegye. Ezen Yadállatok ösztöne arra is tanit t~
''ábbá bennünket hogy házi állataink megnemesitésére erős és ép hímeket szerezzünk; m1renézve a' mezeigazdik, ha bikákat, csődöröket vagy m.á;s h~zi állato~ l1ímeit ves~ik~ a'. sze?beket és erősebbeket, mellette a' jó indulatuakat szemelJek ki, mert ily esetben a fosvenyseg
pazarlás 's a' látszatos pazarlás okos gazdálkodás. Mind ezekből következik, hogy az emlősöknél általjában a' hím-nemet illeti az elsőség.
Az emlősek neméről ezeket előrebocsátván röviden, vizsgáljuk meg immár bővebben
szorosan a' nem különbségét és elsőségét azon emlősnél, melynél minden emlősek kö.~t
elszort legtöbb rosz és jó tulajdonságok találtatnak egyesülve; értem az embert. Ezen eloadásomban némi eltávozásokat szükséges leend tennem.

es

~z ember maga egyedül azon emlős, melynek felső végtagjai kezek , az alsók pedig
lábak. 0 maga van egyedül fennálló járásra a' természettől kitüzve; ő maga van tovább egyedül a' beszéd birtokában, 's csak ö képes új találmányokat írás és nyomtatás által az utókorral
közleni.

Az ember továbbá okos, sőt okosabb mint az elefánt, ellenben néha oktalan mint a' szamár; ravasz mint a' róka, együgyü mint a' bo1jú; piszkos mint a' disznó, tiszta mint a' mókus;
bú mint a' kutya, hamis mint a' macska; bátor mint a' tigris, félénk miut a' nyúl; kegyetlen
mint a' hiéna, nagy Ielkii mint a' oroszlán; vad mint a' farkas, szelíd mint a' bárány; szo!·galmas mint a' teve, lusta mint a' háromu.iiu (Bradypus); gyors mint a' szarvas, Jassu mu~t a'
Langyász; büszke mint a' ló alá.zatos mint a' jármas-ökör; virgoncz vidám mint a' m~JOil!,
komor morgó mint a' medve. 0 az állatországban az, ki némely házi állatairnl egvütt„ fó~ es
sült étkekkel él. 0 maga képes egyedül az állatországban öngyilkossá lenni, 's csak o kepes
tartósan tébolyodottá válni.

,„

Ezen ember, ha az emlősök közt szétoszlott jó tulajdonságokkal bír: valódi remekmü,.e a' természet alkotójának, az mondom, minden művelt nemzetnél és okos kormá.ny al::itt a'
y·altldi nemes ember; ellenkezőleg , ha a' többi emlős állatok között elszort rosz tulaJdonsagok(al bir, akkor ő a' természet csúfja és szörnyetege, nemtelen Ieend ó akkor, hát· mikor és hol
is uemesittettek eldődei.
Meztelen midőn születik , az aristocrata úgy mint a' paraszt , az millionarius úgy
mint a' koldus; és valjon nem a' természet u.üal-mutatása-é ez~ hogy természetes eredet?kre nézve nincs külöubség az emberek között , hogy emberi jogaik közösök legyenek ugy
teherben, mint haszonban, mi Europa müveltebb nemzeteinél, sőt az újabb időkbe•~,. a' tö.~·ök
rabigából kiszabadult görögöknél is megalapult. De különbség az emberek közt megis sz~k:
séges a' közbátorság végett, azért eredtek az institutiok avagy rendelkezetek , ezek kozlil
némelyek elkerülhetetlenek, mint a' kormány megalapitása, mely által a' fék~elenek zabolázva tartassanak. De némelyek tulzók, sőt kegyetlenek is lettek, mint szem~_lyes. rabsz?lgas~ig 's zsarnokság, és imezeket a' jozan észnek a' század geniusa szerint ~nrtan! kellett~,
mert Isten és természet ellen való vétek felebarátját emberi jogaitól megfosztam. Hal~ en~el
fogva jó kormányunknak, hála nagy lelkű 's jeles tettei által tündöklő Nádorun~nak, hala; vegre és dicsőség azon lelkes Wrvényhozó honatyáinknak, kik fénylő eszök sugánval. a' szaz:i-d~k
lefolyta alatt hazánkba bérögzött dw·vaságnak és balvéleménynek sötét fellegét sze!oszlatm torekednek 's embertársaiknak emberi jogait visszaadni igyekeznek; igényli ezt a' sz~zad szelleme 's még inkább a' felvilágosodott ész, mert se a' boncz-, se a' vegytan nem kep~s a~ eo_iberek közt különbséget feltalálni. Bölcsen mondá annálfogva ama nagy porosz k1~aly 2-dik
F1idrik: „senki sem született arra, hogy a· másiknak rabja legyen." Mert az ugynevez.ett
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nép a• Jegszámosabb, hasznosabb és becsülésre-méltóbb része a' társaságnak. Sürgetik még az
emberi jogok megadását és tulajdon szentségét a' híres frank satyricusnak Boileaunak eme
szavai : „Savez vous, si leur sang tout pur ainsi que leur nohlesse , est passé jusqu' a vous
de Lucrece au Lucrece 1" azaz : 'l1udod-é bizonyosan, hogy vérük, mint nemességök, oly tisztán jött át reád, Lucretiáról Lucretiára." - 'fi tehát honunk tndós és hatalmas törvényhozói, iparkodjatok rajta, hogy alkotmányunk áldása és jótékonysága, ne csak mint eddigeló,
egy kis töredékre, hanem az egész honi népre kite1jesztessék, nyissátok ki a' hivatalokra vezető kapuját a' közös hazának, az észnek, erkölcsnek, ipamak 's érdemnek ; de ne csak szóval vagy betükkel, hanem tetleg is; ha ezt végrebajtjátok, akkor bizonynyal bételiesülend , mit
legforróbban ohajtok, t. i. ~ogy a' magyarnyelv átalános legyen a' hazában; mert az alkotmányos közös szabadság leend azon hatályos lelki lég, mely hazánk valamennyi lakosait eggyéforrni és magyarosítani fogja, mivel az erkölcsi szabadság és az anyagi haszon az emberek
legnagyobb ingerei 's leghatalmasabb rugói ; ellenben, ha úgy maradunk, mi11t ' 'alánk közös
11azánk soha sem ]eend Magyarok országa, soha sem fog előhaladni, sőt inkább elhervadni, a~
mit 800 esztendőn tul rugó tapasztalás elegendően bébi:t011yitott.

szes italokkali visszaélés részint a' sexnalis kicsapongások, részint a' heves szenvedélyek,
különösen a' komormélasá~ idő előtt sirba dönti~. A' hoss~u életöségröl ~, Iegszeb~ t~pa~~
talatokkal birunk Rullier Villermé, J. . ombank, V 01gt, Kaspertol. Kasper az elethosszasagat küllönböző egyének életébŐl merítve ,hasonlitá össze, és azt tapasztalá: hogy
100 theologus között 70 évet túl élt
- 42„
mezőgazdák és erdészek közt
- 40.
magosabb állásu hivatalnokok közt
- 35„
•
keresk e dők és mesterségűzők közt
- 35.
subalterternans tisztek közt
- '
- 32.
ügyvédek közt
- 29.
művészek közt
- 28.
tanítók közt
- 27.
orvosok közt
24.

Az ember, midőn születik sír, se járni , se csúszni , sőt még anyja emlőit felkeresni
sem képes, miből bébizonyitólag következik, hogy az első embereknek már éretteknek kell vala lenni<ik. Oly hitvány, oly gyáva tehát ezen legbüszkébb állatnak eredete. Későn növekedik , minélfogva sokáig van mások segélyére szüksége. Szüksége van továbbá néki lelki és
testi kimivelödésére; mirenézve megkivá11tató, hogy emberi társasúgban éljen, mert csak. itt.
képes magát kimüvelui. Bölcsen mondja ennélfogva a' már emlitett nagy király: „az ifjuságnak nevelése egy a' legfontosabb feladatok között egy jó kormánynál." A' status valódi java.
és dicsősége kívánja, hogy a' nép a, lehetőségig mivelt és oktatott légyen, mert a' 11evelés .
által lettünk a' mik vagyunk, a' nevelésnek köszönjük a' mit tudunk.

1'ehát legritkábban élnek el az orvosok idős kort minden más állásuak közt, mi vóltaképp
nem csuda miután egy hivatal sem tágitja és erőlteti meg a' lelki és testi erőt ugyanazon időben ann~ira mint az or\'osi.- Vannak mindazáltal emberek, kik soha sem véntilntk meg,
·s mégis ~ag~s kort érve halnak m~g; ' 'annak ismét emberek, kik soha sem voltak fiatalok.

Szükséges később, miután az ember teste kellőleg kifejlődött, l1ogy házasságban éljen.
A' nagy hírrü B 11 f fon azt állitja , hogy a' házasság az embernek igazi természeti állapotja.
Voltaire pedig bizonyitja, hogy a' legtöbb öngyilkosok nőtelenek valának. Lycurgus, a' nöteleneket törvény által rekeszteté ki a' közönséges játékokból; a' híres Fi eh te végre azt mondá, hogy egy nőtelen férfi, csak fél emher. Ezek11élfogva ajánlom őszintén minden jelenlévő uötelennek a· házasságot. Az embernek monogamiáhan kell élni, avvagy egy férfinak egy növel meg kell elégedni 1 mert ezen élelmódot a' természet maga szabta ki neki, midőn a' nő és
férfi szám közt kevés, vagy semmi a' különbség. A' monogamiában lehetséges egyedül jó gyermekek nevelése, csak itt virágozhat hitzi héke. Sok jámbor egy aszszonynyal sem bir, hogy
bima hát busz- vagy harminczczal. Ide járul még az is, hogy a' soknőtartás, főképp a· jelen
időben , igen sokba kerül 's az erszéuyt nagyon kizsebeli.

Az ember életének első két esztendejében tehetetlen, Jassu Bradypus; 3-10-ig fürge,
virgoucz mókus; 10-20-ig vidám bo1jú, majom; 20-30-ig ke,,ély ló; 30-40-ig erős,
bátor oroszlán; 40-50-ig szorgos fáradhatatlan teve; 50--60-ig ravasz róka; 60-80-ig
}1ű kutya). de vannak rókák' melyek holtig maradnak ravasz-rókák és soha sem lesznek kutyák), 8U-tól végig újra tehetetlen Bradypus. Ekkor az állati élet legalsóbb fokára lép újra,
honnét fokonként avvagy rögtön az életmütelen világba vándorol át.

e

A, fiatal ember a' mit tud, minden utcza szegletén kihirdetni ohajtja, a' koros többet
gondol, tademányával megelégszik a' nélkül, hogy róla sokat beszélne.- A' fiatalkor a' kelö napként mosolyog, az aggkor a' siilyedő nap sugáritól fénylik! Amarra forró dél, erre pedig sötét éj következik.
Cuvier, ama minden kor legnagyobb boncztanászának véleménye szerint mérsékelt ég-.
hajlat alatt 100 sőt 150 évig is élelhet az ember. De részint a' szolgaság és nehéz munkák, rés~int a' tunyaság és tehetetlenség, részint a· falánkság vagy éhezés, részint a· sze-
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A' nemek különbsége az embernél nagy, mert ha egy nőt oly férfi mellett látunk, kinek bajusza és szakálla összenőt!, mi~t a' kapucz~nus majomnak, valóban ~.s.událko~?.~k
kell
ho!!·y ily 1mgyon külünbüzo egyenek egy fajhoz tartoznak. Buffon munkaJaban k1tunaleg 'az l~ltal k~lönb~zteti meg a' majmot ~z en;~ertőI , hog:y sz~rös a1:~zu és Iáfikrátlan ~s~ntu;_
hány m a:ir~ot latna 1el.enleg Bu~on ~ De v1~sga!Juk ,meg mmd~~altal ~?.vebben a ne~ek k~l~nb
ségét. Mmthogy pedig az ~gesz ~llatorszagban a mo1!o~amia~an e!o m~d3;~ak.at e~ emlosoke.~
kivévén, az elsőséggel a' not ru hazók fel , Jegyen annalfogva Itten is a no vizsgalatunk els<>
tárgya.

A' nők feje kisebb , főleg a' kereszt-átmérő, a· homlok keskenyebb, símábl> mint a' férfinál 's a' szépségnek e' káros egyenlőségnek elpalástolása végett koruknál fogva majd termés;,etes, majd utánzott bajförtüket, 's p~ntlikákat ~asználn~k, g~akra? ékszer~ket. is.-. ~
czuk szürtelen szemük, melyeket magus1 gyorsasaggal ny1tJ1ak es zarnak be, igen elenk,
legszebb termé~z.eti .ékök, a' legves~él~eseb~ ~íré.nek a' fé!·fiakra. nézve, .képviselői a' v~~ó~~
vagy elpalástolt erzesekuek, avvagy osz111te lufe1ezese vagy alarcza gondolata1kna~.- ~zemheJaik
ékes hosszu szőrökkel bírnak, a· szemöldökük tömött ebb és dombosabb mint a' ferfiake, melyekec
g yakran keleti mód!·a k~llemök emelh~tése vé~ett .bé is feket~tnek. Az orruk r~n~ese!1 kicsiny,
majd egyenes, maJd benyomott, majd felfele hajlott, r1tkasag nagy sasorrat latm nalok. Az
orruknak nagyságából, idomjából, vastagságából és hegyességéből aka1ják némely. ~hrenolo
gusok meghatározni, valJ?n ~z asz~z~ny, csendes. avvagy .hamis, ,k~váns.ágaíb~~ merse~elt :ivvagy tulzó-e? - A' szaj nalok kozonsegesen kisebb , mmt a' ferfiaknál; eros nevetes .k?'ros
rája minthogy rendes idomjából kihozza , miáltal mindkét oldalon ránczok támadn~k , m1to!. a'
11ök 'annvira irtóznak és félnek; minélfogva a' nők többnyire csak mosolyoknak, miáltal szajuk
ajkaik által parenthesis módra ékesen bézárva látszatik. Az ajkak csinosok 's igen gyakran
elárulói a' belső érzéseknek, a'. d.omboruk nagy ékesszolásra mutatnak •. A' fel~.őkö,n a'. ba~nák
nál midőn 20-dik évüket tuleltek, pelyhek mutatkoznak , melyek mmt serto1 a szepsegn~k
kel~ten és Spanyolországban némi maró kenőcscsel kenetnek bé, mely ugyan a' szört leeszi ,
de mellette a' börre is károsan hat. Czélszerübben eszköZlik ezt a' mi szépeink, kik ezen
szőröcskéket egy kis fogócskával rángatják ki; mi ugyan fájdalmas, de a' bőrt legalább nem
ferdíti el.- A' nyelv kisebb és csinosabb, szerfelett mozdítható, védő és megrohanó fe~!'7e
riil szolgál, hirdetője a' valódi vagy sz0lett érzéseknek.- A ' f?ga~. le~sze~~ ékei a'. s_zaJ~ak,
szép fej érek ' s rendes helyzetűek; a' nok ezeket szorgalmasan apolJak cs hajló nevetesok által
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.Orömest mutogatják. Legnagyobb ellenségei ez-en fogaknak az érez-műszerek és ásványos fogporok, Jegczélszerübb ápolói ellenben a' kína, szénpor és víz.-Az áll is kisebb közönségesen, takaros; ha kerek 's középen egy kis bévágással bir, tetszős ; félelmes ellenben, ha he~yes.- A' fülök kisebbek, finomabbak és csinosak. Szép éke a, főnek a, haj, mely hosszu
s fínOf!i; ez különös gonddal ápoltatik, úgy annyira, hogy ápolása temérdek időt rabol el tőJök. Atalában az arcz vonásai és részei gyöngébbek, egyenlőbbek, ébresztőbbek de kevésbé
jelentékenyesek és kifejlődtek mint a' férfiaknál; az arcznak minden része mozgékonyabb, innét ered arczvonásaiknak állhatatlansága és hirtelen változása a' szerint, mint keblökben
különböző érzések és indulatok támodnak, ,s ez az oka, hogy a, legjobb arczkép-festő is
csak ritkán képes egy élethű nőarczképet előadni. Arczvonásaik e' rendkívüli mozgékonyságát még nagy szorgalommal gyakorolván, annyira viszik az aszszonyok, hogy képesek arczvonásaikat oly hirtelen, mint a' chamaeleon színét elváltoztatni, ,s ennek küvetkeztében érzésüket akaratjok szerint kijelenteni vagy elpalástolni.- A' 11ők nyaka fejérebb mint a' férfiaké
~s egyszersmind hosszabb is és csinosan meghajlott; · az europaiaknál meztelen, a, mahomedánusoknál fedett. A' gőg porczai nem dűlnek úgy ki előre 's e, végből s:t:iebb az ő nyakuk,
finomabb hanguk és kellemesebb énekük. Mellök telibb , az emlők féltekés emelkedésüek. Kezeik és lábaik is kisebbek de gömbölyüebbek, 's csipőjök tömöttebbek sat.
szépség jellemei igen viszonylatosak, minélfogva különböző népeknél különbözök..
bőr, a, vastag, hegyével felfelé görbült orr, a, rövid bodor
fekete fénylő haj. Canova és 'fi1orwaldsennek Venust nállok vastag orral, hollófekete 's bodor haüal kellettett volna ké.sz'itni.- ..A.' mongolok Siam- és Kinában csodálják a, bőr olajszi11ét és a' kis lábokat. Az ángolokat elbájolják a' szőke, halvány, csendes kedélyü asszonyo k.
- Az égyiptomiak11ál a' szépséget a' test kite1jedése határozza meg; minél vastagahb egy
nő, annál szebbnek tartatik. A' németek, francziák és magya1·ok a, fejér bőrü, pirns arcz11
és középszerii kövérségii nőknek adják az elsőséget 's killönösen akkor: ha érzésük vidámsággal párosult, sőt ha egy kisé makrauczosok is. Egyébfránt a' testi szépség egy és ugyanazon -Országban az egyéniségtől függ.
.

A'

női

A„ Négert elbájolja a' holM-fekete

Belső életmüvezetségi és állati életüket illetőleg, a' nők, mind a, mellett is, hogy egy
férfi-oldalbordából vették eredetüket, ugyanannyi számu és csaknem hasonh} idomu csontokkal bírnak mint a' férfiak, csakhogy a' nők csontjai átaláha11véve gyengébbek és vékonyabbak. Ha-,onM izomrendszerrel bírnak, mint a' férfiak, csakhogy izmaik ingerlékenyebbek; innét ered tagjaiknak tiindél'módu gyors mozgatása a, tánczban és testgyakorlati mozgásai
Eisler Fánninak, 'raglioninak, Cenfornak és a' kecses Grisi Charlottának. Valamint a' fé rfiaknak, úgy a' nőknek is 42 pár idegeik varrnak, de agyuk kisebb, finomabb idegei sokkal érzékenyebbek, mintha egész létök csupa idegből állana; innét magyarázható nagy érzékenységök. Ez okból birnak külérzékeik is hathatósabb erővel. Különös rokonszenvvel vannak a' illatszerek iránt; mirenézve ruhájikat ,s kendőiket ellátják velük. Jeles ízlési él'zékekkel hirnak, ellenben étvágyuk inkább minőleges, mint mennyiieges étkek által csilapul. 'I1ovábbá éles
J1allérzékkel ruházvák fel, mindazáltal a' közönséges beszélgetésben szórakozottak vagy részvétlenek, ellenben érzelgő dalok vagy szívrázó zene mellett vidám ok lesz nek, sőt elragadtatn,a:k. A' sírás, jajgatás mint f~jdalom-jelentéíi irgalomra buzdítják i)ket. Egy szívlágyitó affa. bilis beszélgetés kellemesen hat r~juk, de a' valósiig gyanus nékiek. A , látás érzék-müvei náluk legnagyobb becscsel birnak, azoknak köszönhetik legWbbnyire tudo1minyaikat é:ii
ismereteiket, kellemöket tarsalgásaikban ,s öntudatát a' férfiakon nyert diadalnak, valamint Jrarmonicus rendezését ruhájuknak. Szemeikkel, melyek a, kiirillmények 's akara~juk szerint, majd
nevetnek , majd sirnak, majd örömöt, majd bánatot jelentenek, a' férfiakat rabszolgájukká bilincselik le.

Vannak végre asszonyok, kik férfias arczvonásokka1 és testalkattal hirnak, kik ennélfogva közelednek a' férfi-nemhez mind erkölcsi, mind tulajdonsági tekintetben kik katouás nőknek (Viragines) neveztetnek a' . közéletben. Ezek bátrabbak, állandóbbak és szilár-

dabbak minden megkezdett dolgaikban, mint az imént jellemzett nők. Ellenben nem JJirnak azon tulajdonokkal, melyekkel a, férfiakat felbuzdithatnák, 's minthogy továbbá többnyire magtalanok: kevés férfinál tudnak tetszést kivívni maguknak.
A' leírt életmilvezeti jellemzete a' szépnemnek egyedül a' japeti-fajtá.ra vonatkozik , tehát azon népre mely az ó világot lakja a' Káspium tengei-től Cap Fiaisterrig. Szép és fénylő
fehér biíriik és kecses arczvonásaik által különösen kitüntetik magokat a' mingreliai, circassiai
és georgiai nők, ezek szépségök miatt szerencsétlenek. Azsia középpon tjától egész MarokJrnig hordatnak hárembe. Nem kevésbé tüntetik ki magukat szépségük .által a, pelasgi fajtál1oz tartoz1) nők is, mint a' görög, római és magyar nők ez utóbbiak közül folytonos közlekedés miatt többen az alább említendő teutoniákhoz is soroltatnak. A, celti fajtához tartozó nők
nek, kikhez különüsen tartoznak a' frank és spanyol nők , nincs meg a, két előbbi fajtának
szép fejér színe, bőrük egy kevésé sárgás, ellenben testalkatuk és tagjaik aránylagosak, mozgásuk gratia\'al van egybekötve, lábikrájuk erős, 's lábaik kicsinyek és csinosok; a' Rajna és
Rhone közötti vidékeket lakják. A' germánfajhoz tartozó nők szép fejér börrel bírnak, termetük karcsu és magos. E, faj két ágra szakad :

a) A, teutonira;

melytől a, poroszok, szászok, dánok,

svédek 's legtöbb ángolok szár-

maznak.

b) Szlávra. Ezen ágnak népei valószinüleg a, Kárpátokról, hol még nagv számmal éln,ek, jöttek le, 's eldődeinknek Pannoniábani letelepedésök előtt egész Ualmátziáig uralkodtak.
Ejszak felé oroszok, lithanok és lengyelek lettek; a' Fekete tenger felé pedig a' scythákkal
keverődtek, innét eredtek aztán a, kozákok is. Ezen négy fajta a, nők leirt jelemzetének
megfelel.
A' nők szépségét és kellemét a' testi és lelki ápolás nagy mértékben feltételezi és emeli. Terhes mu11k;ik, a' napnak folytonos hatása, a' temperaturának rögtöni változása, táplálékok
<'s re11des öltönyök hiánya, a' lelki mivelődés elhanyagolása legnagyobb ellenei a, szépségnek,
Leg11agyo bb bizo11yságul szolgálnak erre a' mi falusi pór aszszonyaink. Cattlin Györ gy
philadelphiai festész a' rézszi11ü indukról, kik között természetök kikutatása végett nehány
évig tartózkodott, így ír. „A' férfiak nagyok, erősek és szépek; ellenben, a, nők, kicsinyek„
igen rútak, mivel a' legterhesebb munkákat is uékiek kell végezniök, mig a' termeszet nyers
fiai henyék ,s csak vadászattal foglalatoskodnak. A' nöt itt csak úgy tekinti a, férfi, mint egy
8zolgálót, közülük annyit tart, mennyit táplálhat; ennélfogva az indu-nö legnagyobb boldogs~
gáuak tartja , ha europai férfival állhat összeköttetésben.

Előadván a' nők életmüvezeti jellen:izetét, szabadjon a' férfiakét is megemlíteni.

A' férfi rendesen minden fajtában nagyobb, erősebb, feje nagyobb, homloka széleseb~,
magos abb és boltozatosabb. Egész fején több és magosabb emelkedések és egyen~tlen~e
gek főképpen homlokán találkoznak, melyek jeles energiát árulnak el. A.rczuk szőrös, ~m?t~o~y
bajuszszal , szakállal van bénőve. Az arcznak minden részei: orr , homlok 's fülek kifeJlodottebbek; a' száj rendesen nagyobb 's az arczvonások állandóbbak, kevésbé mozgékonyok,, egyszersmind tükrei a' léleknek ,s csak belső affectio által változók. Az udvari emberek mmda.ztiltal és diplomaták rendesen áthathatlan arczczal bírnak. Egy valaki állitá, hogy a' diplomaták
és nők egyedül azon tárgyak, melyek még érdeket ébreszthetnek. Egy másik pedig így felele: „én mindig örömest foglalkoztam e' két tárgygyal, de mindkettőből soha sem lehettew, okos.•"
A' férfiak nyaka rövidebb, kiálió paizsporczczal látvák el, a' hang is mélyebb és durvabb. A,
mell náluk nem oly Wmött, a' lábak és kezek nagyobbak, csípőjük karcsubb. A: c~ontok továbbá erősebbek, tömöttebbek, az izmok kifejlődöttebbek de kevésbé érzékenyek, mnet er~d1~~k
nem oly gyors, de tartósabb mozdulatjaik. Agyuk nagyobb, az idegrendszer ~em oly erzekeny , ez okból a· férfiak nem oly ingerlékenyek mint a' nők; a' külérzékek is Jelesek.
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Az férfiasság előadott jellemeivel nem minden férfiak bírnak, vannak kiknek arczuk kevésbé szőrös, kiknek arrczvonásaik, hangjuk, tettök aszonyias. Sőt olyan férfiak is vannak,
kik férfiassággal felruhá.zva magokat faschionahlesekké és daDdikke képezik, ezek azon 11yomorult korcsok, és moralis eunuchok kik mindenfélét atfectalnak legyen az bár mily nevetséges, csak a' nőknek tetsző; ezek eleven bábjai és majmai a' nőknek, kiknek száma mai nap
nem kevés. ·

A' tulajdonképpi jellemzetességét minden fajtabéli férfiaknak nem akarom hosszasan leírni, mivel a' test szín.e, tartása , alkota , a' hajak minősége , hasonló a' nőébez , csak az organisatio ,s arczvonások vannak erősebben kifejlődve.
'fekintsük meg immár a' nő- és férfi- egyéneknél az erkölcsi affectiokat és tulajdonságokat 's mindenek előtt a' nőéit :
Én nem akarok a' keleti nőkről beszélni, hol a' sok nősség uralkodik; nem a' nigrítiaikról, kiknek szájukat tele kell vízzel tartani, hogy ékesszolásuk 7.aboláztassék , bauem a' négy
első legmüveltebb
népfajtáról. 'l,o,·ábbá nem szólok a' nőkről , hogy miként valának ők ,
hanem miként jelenleg vannak. Petrarca így szóla századok elött a' pári7.si nőkről: "Volt idő,
melyb.en a' nők szokásaik vadsága miatt barbarok voltak, most egészen megfordult a' dolog,
jó kedély, társalgási kedvellés, vidámság és enyelgés által tüntetik ki jelenleg magukat.
Igyekezuek minde!l alakalommal feltünni és hadat visznek, nevetés, enyelgés, dalolás, evés és
ivással minden gondok ellen ;" én hozzáteszem még : mindenek felett szeretik önmagukat, a"
férfit a' legkisebb hibájáért is dorgálják, magukéira ellenben alkalmas fátyolt vo1111ak. Hogyan
irná le a' jelenkorban Petrarca a' párizsi nöket, sőt a' mi pesti és kolozsvári nőinket is'?

A' magosabb érzéki és ingerléki életet illetőleg : azon tudományok és miivészetekre,
melyek emelkedett phantasia és elménczkedés által mozdittatr~ak .~lő, igen alkalmasok; milyenek például a' költészet , a' regényzet, zene és testgyakorlat. Ok buzognak elmésséggel 's
szeszélylyel és jobban a' szívbe látnak mint a' férfiak; finomabb tappintatuk van a savoir faire és társalgásban mint a' férfiaknak, minden tettökuek, pillantatuknak, nevetésüknek, mozduIataiknak, sőt hallgatásaiknak is jelentékenységök van és gyakran oly nyílvánosok, hogy a·
h'eszéddel felérnek, rnirenézve a' finom elménczkedő és cseles szövetkezésekre igen alkalmasok, melyeknél csudálatos tettetést tudnak használni, minélfogva a' diplomatiá.nál igen hasznosak lehetnének. Sok .á.brándozó és szenvedélyes verseket köszüuhetünk a' nőkn ek és sok kötetdús regényeket is írtak már nők. Párizsban az író nők társasága napról napra jobban szaporodik 's törekednek a' férfiírók számát feljülmulni, valóban ha ez így rneg-y, maholuap nékünk férfiaknak kell levest főzni és harisnyát kötni, mert 10 év mulva alig fog találkozni nö,
vagy legalább ritkaság lesz , ki az említetteket megtegye. Az ok, hogy ezen fennebb említett
tudományokban mégis hátrább vannak a' nők a' férfiaknál, abban látszik feküdni, hogy gyenge koruktól kezdve igen nagy szorgalommal ápolgatják kecseiket, magában a' háremben. is,
noha fogságaiknak egyetlen egy oka; szépségök és hajuk i1polására, melyben szépségök eg)lik vonzóereje fekszik, 's ledér regények olvasására sok időt használnak , mi által azon idönek, mely kimivelésökhöz megkívántató, nagy részét elvesztik.
Mély érzélii tehetségüknél fogva nagy hajlamuk van a' zenéhez , hatályos melódiák egész sírásig felgerjesztik idegeiket, de a' sírásra hamar nevetés következik, mert sokkal mé-:
ly.ebben érzenek, hogy soká vissza-hathassanak. 'rovábbá, a' z enének inkább gyakorlásával,
n1in t szerkesztésével foglalatoskodn ak. 'l,elies joggal mondja azért a' franczia Bourdon Jsidó.r:
tiz . P asta, Catalani, Sonntag ,. vagy Malibran van, én bozáteszem még a, Milannolosokat, az
egy G all Sofia, egy Paget Luise, egy Bertin Luise és egy Duchambons helyett, melyek zeneszerzők valának.
.

Magasztalt érzéki és ingerléki tehetségöknél fogva továbbá hamarább és mélyebben
a· nők, és könnyebben fellelkesittetnek mint a' férfiak, se a' béhatások korábban

megilleiődnek

eltünnek, e• végből változtatják ofy könnven akaratjuka.t és tett eike·r. A' förradaTom idejébe11'
F"'rancziaországban leghőbb szenvedélylyel tüzel.ték fé1je~ke~ az öldükl.ésre 's ~iut~u. vér. folyt
volna szánakozással kötözgették harátjaiknak es elle11sege1knek sene1t. Sot. szep~eg1 tekrntetben i; állhatatlanok. Volt idi) , mi<l ő n a' piros arcz. r.útn.a~, ~arasztos na.k tekn~tetven, magosabb
rendü salanokból szúmüzetett: 's imé jelenleg a' pa~·1zs 1 . umok .burg111H~1 h ~rt iszogatnak, ~ogy
halavány oságuktól megszaba~lulhassa!1a~ . . 11_.:ze.n va!tozeko.n/ .111gerle~1 k~1:!J~n _kell k,er~.s.n~ a~
okot miszerint a' 11 ök valam111t a' kozeletbeu ugy a tu~oma11y os ban rs , kulonose? a to1 tenetL
buvá~kodásban soha nem lehettek részrehajlatlanok 's 11em is lel~etnek .. U gy~n ~z _okbol ragas~kod
nak inkább az eo-yé uiségh ez 's nem keresik az elveket, 11111cs ..is szukseguk abstractwkra.
De nem is kiván~tos, hogy a' nük magosabb ab~tr~ct. tano~ra ~djak .m~g~.kat, mert avval nem
nyernénk mitsem, mi11th?gy általa. csa~ ne?ány a}ferfival .tobb s ':alod1 novel. „keves~bb l~nne;
minthogy szellemi tehets ~gök. csekely k1tart~ssal bu· , . annalfogv~ k.~~es~bb e1 ~; el . es teiJedelemmel is. Miud ezekbol meg sem lehet kovetkeztetm , . hogy a nok a tudo91a~Y,oknak, ?"'a~o
sabb regioiba nem emelkedhetnének , élő például szolgalnak erre: Comter Amaha, Stieghez
Charlotta madame Lambert Ekte Voyart, madame Necker, madame de Stael aszszonyo~;
Ninon de' l' Enclos, Miss M~rtinead, Bezerédy Amália 's tübb mások munkái.

'„

Hogy a' nők statustanokban és uralkodási m.est~rségbe~ is s~inte já~·t~sok„ v~lána,k, tanitja a' történettau; ilyen vala Katalin az ?ro~z. czarne, Erzs~bet. ~ngol kiraly~o es a hallhatatlan Mária 'f erézia, . dédükje mostan d1cs.osegesen ural~odo ku:aI7unkn~k, _kik ~alóba~ ~e
teorok volta.k a' kormányzók sorában. Volt-e MagY_aro1·s~af?;n~~ k.ir~lya, ~1 tob~ v1szs.zaelese-:
ket lep;vőzött több tanintézeteket alapított volna, mmt Mana 1 erez1a '? Nem o volt-e az , ~1
a.' szok.á sban 'volt iszonyatos torturát (kinzást) eltiltotta'? Nem ő volt-é az, ~i. az u~bari.ui_no~ b~
liozta '? N em ő volt-é az,, ki legjelesebb ta11i.nté~etü~1k.et, a.z. egyetemet !ela.~ht~tta .s k1raly~ bokezüséggel biztos itotta '? En úgy hiszem, elegge beb1~~ny1tam; hog?' a nok is kepesek a tudományok-, status- 's kormányzási tan magosabb reg101ba emelkedm.
A' nők ezekután még azon csudálatos tula~donnal bii:nak, hogy k~~ese.k egy és ug);"an;azon béhatásra két egymással elle11es nyilatkozattal v1szsz~hat~1. E~y e!beszelesneJ vagy ese.tn_el s ir
néha a' szem mig a' szív nevet; máskor boszszut forral a sz1v, m1g a sze~. ~osol.yg.. Fo1~el)• lyal,
csellel és ra'vaszsággal jóval feljülmulják a' nők a' férfia kat. Gyakran czelJaik elereser~ lat~~ólag;
ellenes módokat használnak; néha mosolygás mellett leskelő~.nek könyö~, sokszo~· eltitkoljak a
valódi fájdalmat, néha nem érzettet ~zinle~ek; futnak, hogy „uzess~ue~; titkokat masok~·a b1z11~k,
csakhogy közüsük legyenek. Betegge teszik magukat, ~ido.n egessegese~, hogy szmlett gorcseik vagy ájulásaik által c.~él.t érhessene~; gyak.ran egesseges11ek mond.Ják magu~at, me~lette
betegek csakhogy egy dal1atekot vagy fenyes balt el ne mulaszszanak. Szóval mrndenkm ~a
lálnak 1 ~ódokat eszközöket , melyek czéljaikhoz vezetik. Ezen mesterséggel, .!11.elybe~ a' ferfiak csak kontá:·ok, pfuscherek, a' nő erősödik, a' férfi g y engül. A' nő legyoz1 a'. ferfit. magusi módra 's rabszolgájává teszi. Ez oldalr6l ismeré egy üreg orvos August Gotthe~ R1chte1:
a' nőket, mirenézve a' 'rherapiáról ii~ egyi.k jel~sebb. munkájá?an azo.~. ~öles t~~~cso~ ~da.
a' fiatal orvosoknak hogy a' nők ki>gye1t vadaszszak, mrntbogy a kedvezo delet felolok a ferfiaknál mint az asz~zonyok viszhangja, bizonyosan el nem maradand.

A' nők szánakozók, jóakarók, jótékonyok? elnézők, de ha ö~~z~retetök megsé.rtetik; ..en:gesztelhetlenek sőt vérszomjazók. A' szerencsetlen Büstnek 20 ev1g kelle . rabsa~ban uh~1,
mert La Vallie1~e kiasszony nagy szájáról mérészelt vala dalolni. Krisztina Svedhon es Erzsebet Angolhon királynéi megölették ked~enczei~et ~ I?ert. me~sé~ették önszeretetök.et:. .E~e~ ·
önszerelmiik a' nőknek oly nagy, hogy meg vonasa1k e~ eletmuve~. e~yhangulatlansagat is 1e
les tulajdonaikhoz számítják. Botand aszszony megvalla , hogy szaJa igen nagy ? hogy ezreknek szebb lenne ; de kételkedett, hogy nő valaha sze~b~1~ és kellemes~bben kepes lett vol~t'
mosolyogni. Azt is megvallá hogy orra nagy , de azt alhta, hogy az altal az a~cz kecs~ es
kedvessége legkevésbé seid háborittatik. Megvallá továbbá, hogy homloka 1~en · szele~·,
szemöldökei igen hajlottak és bozontosak , de éppeµ az teszi, úg.ymond ő, az egeszet felse-

.
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gessé. Szemhéjaim, igy szól tovább , igen hosszak 's élénk szemeimből többet felénél elta'"'
karnak. Hajaim számithatlanok és oly hoszak-, hogy ernyő gyanánt szolgálhatnak, mi az én
legnagyobb ékességem is. E' nő, ki magát ekképp írá le, néhány nap mulva minden rettenés
IH~lkül lépett a' vérpadra 's mint hősnő , adá ki lelkét. Az élet' veszteségét eltudá türni de
'
nem a' kecseire való viszszaemlékezését, melynek leírását ő viszszaútasitá.
A' honszeretet ritkán nagy a' nőknél, a' legdurvább és távolabbi vilá.g részekre is köve-

tik ~edves ~rjei~et a_' nélkül, hogy mélakórság vagy honvágykórságba esnének. Oly nők, mint

Jud1th. a' ~s1dóno, ~1 Hollofernest, nemzetének ellenségét, saját éltének koczkáztatásával ölte
m~g .es. mmt Corda1 Charlotta a~a franczianő, ki Maratot, honának vélt ellenségét, egy törrel
~egze ki, m~ll~tte .gyönyörü fejét bátran veté a' nyaktiló alá - igen ritka esetek. A' nőket
igen becsesse es tiszteletre méltóvá a' velökszületett szemérem és lelki tisztaság teszi miket
.~k képesek gyakran életökvesztével is védeni.
'
. ·. .

Végre , igen csudál~tos Haller szerint, hogy a' nők az éhséget tovább kiállják , mint

a' ferfiak, hogy nehezen reszegszenek meg, mint Plutarch állitja, 's hogy Unter szerint idö-

sebbe~ lesz~ek; t?v~bbá a' víz színén tovább úsznak, mint Agrippa mondja, Pliniusként az
or~~zlano~ altal ntkabban támadtatnak meg, a' meny kő csapása által ritkán sujtatnak le ; a~

alvast, mmt tapasztalás bizonyítja, tovább nélkiilözhetik
lírültségbe, mint a' férfiak.

könnyebben is

és ritkábban esnek

. A' nők. tisztelő!n~~. száma nagy·' sőt i~~n nagy, de a' gyiilölöinek sem kicsiny. Vannak ferfiak, kik azt al!1t1ak, hogy mmden no ördög, mely állitásukat számos aucoritások és
példákkal támogatják. Adám úgymondják, neje által csábittatott el, nő által esett Sámson rabságba, nő által veszté Dávid eszméletét, nő által lett Salamon őrültté. Helena miatt égett el
'l~rója, Dejanira méreggel éteté meg Herculest. A' danaida- nők egy éjjel mind megölék
férjeiket. Codrus a· költész azt éneklé: „hogy nincs annyi csillag az égen, annyi hal a' teng.erben, mennyi cs~lfaság a' nők szívében" Hypocrates, a' gyógytan alapítója azt állítja, hogy a '
r.a~asz~ág már a' n~ve.~ m~g~val szöle~ik. Socrates kit az ég ~gy Xantippével vert vala meg, ál7
l~tJa szmt.e, hog~ a no kutfeJe lenne mmden roszasagnak. Elvegre, 1615-ben egy strasburg i pap
igen furcsa préd1kácziot ta rtott, textusa így hangzott: „foeminae sunt viscarium diaboli;" a' nők az
ördög lépvesszői. De a' nőgyölülőknek rrii11d ezen kitöréseik elvesztik egész nyomóságukat azon té ny
által, miszerint minden nemzeteknél azon mértékben, melyben a' n ő ket tisztelik, szállott alább
a' durvaság és vadság, és emelkedett a' cultura. A' nők alacsony itása mindenütt a' férfi vads~gának. bi~onyságául ~zolgál. Keletnek„ soknőssége durvasággal, nyugotnak egynőssége pethg szehdseggel van parosulva. Hol nok uralkodtak, legyen az statusi vagy házi uralkodás
Cltt az erkölcsök m,egfínomittattak: Maga a' nyelv is azon országokban, hol a' nők legjobba~
'liszteltettek, mint Angol-,_ Olasz-, Frank- és Németországban, a' mivelödés legmagosabb fokára lépett, valamint az elmefejlődés, nem különben a' szelid 's finom bánásmód is.
Előady~n a'. nők psy.chicai t~}aj~o~1ságain~k világos és s~tét .oldalát, fennmaradt még a.'
.
ferfiak elmebeli tulaJdonsagait, leheto rov1den, reszrehajla.tnul eloadm.

A' férfiak elmebéli tehetsége több erőYel, kitartással és terj edelemmel bir, mint a.'
nőké. Elmeterményeik a' tudománynak minden ágában óriási léptekkel haladnak elő. t:sak férfiak rnozditák elő azon tudományokat, melyek gondolkozó erőt és kitartást igényelnek milyen~~ például: a' mathematica, physica, chemia, világ-, nép- és természetleirás; csak férfiak
alapitanak vallást, csak férfiak tettek nagy felfedezéseket és találtak fel új világot. A' csillagászok ~el~elé irányozzák tekinteteiket a' megmérhetlen térbe 's a' csillagdús eget vizsgálják
h?I feltal~ltak a' bujdo~ók rendszerét. A' földtanászok (geologi) pedig lefelé a' földbe vetik
p11lantata1kat ·' melyen Járun~, ~el~nk 's leszállanak mélyébe, ezen ősvilágnak sírbelyeire, melye~re. semmi mo1~da,. ~em,mi to~·tenet ~em h~t, ho~y f?ldtekén~ szerkezetét és meg~lőzött yáltozasamak ~yoma1t ~if~rkesz~zek: A termeszetnzsgal6k pedig figyelmöket a' termeszet mmdhárom orszaga egyeneire terjesztik ki 's meghatározz.ák azok alakját, természetét, hasznait .és

·

itt létök czélját. Számtalanok a' tudományok és müvészetek körében tett felfedezések és találmányok. Schwarz Berthold nemes szerzetes a' lőport, Guttenberg a' könyvnyomtatást, a' nagy
hírü német csillagász Copernicus Miklós, a' valódi világrends7.ert találéik fel. Nem férfiak taLilták-é fel a' rézmetszést, a' 4-ik, 5-ik világrészt, a' lőszereket, a' föld- és tenger- abraszokat vagy
mappákat, a' távcsőt, a' gúrcsőt, a· hévmérőt és légsúlymérőt 's a' Iégszivatyut? Nem Newton,
ama híres ángol találta-é ki az átalános nebézlés törvény eit? '11ováhbá a' gőzhajózás , vasút,
nem férfiak találmányai-é ? Sanctorin nem azért ült-é éltének nagyobb részén mérlegen , hogy
az észrevehetlen kigőzölgés törvényeit kikutassa? Morgagni Keresztelő János és Bonnet Theophil nem azért tölték él etöknek nagy részét a' halottak között, melyeket kéml elgettek , hogy
a' kórok okait megfejthessék.? Nem azért voltak-é Blumenbach, Meckel, Cuvier emberi és álJatti holttestek közt egész éltökben, hogy az összehasonlitó boncztant megalapítsák és előmoz
dítsák? Linné J{ároly, ama 11agy hírü svéd természetvizsgáló, nem osztá-é fel 's irá le rendszeresen a' világlakosit, melyeket Isten teremtett vala; Buffon, Haller, Harvey, Lavoisier, Havy, Mohs, Werner 's más számos tudósok nem forditák-é munkás éltöket vizsgálatokra,
melyekre genie és isteni inspiratio által vezettettek? Napok, sőt hetek lennének szükségesek a'
tudományok és művészetek minden hőseinek elősorolására, mitől azonban elállani kéntelenittettem azon aggodalmomnál fogva , hogy a' tisztelt hallgatók türelmét te1jedelmes előadásommmal
kimeritem. Sok és nagy dolgok találtattak tehát eddig elé fel, de sokkal több maradt még
feltalálandásul; mi csak újonczok vagyunk még e' földtekén. Hatvan évet számít éltem 's 95ször annyi a' multból viszs7.aidézne bennünket azon korba, melyben az ember a' jelenlegi földgömbön megjelent, mirenézve nem volt még elegendő idej e az embernek találmányait elte1jeszteni. · Helyesen mondja dr. B ertrand Sándor egyik classicus következő czímü „Die Revolutionen des Erdhalls" munkájában: ,,mi még igen fiatalok vag yunk, hogy bölcsek lehessünk ·s talán utódaink a' mi dőre előítéleteinket, · 1ievetséges intézkedéseinket ö'nmagunk megsemmisitési
diihösségiinket 's hajla11dóságunkat, erőszakos szabályainkat, melyeket mind a' józan ész, mind
az emberiség kárhoztat, a' világ gyermek-korához fogják joggal számítani." Sok maradt még
fel az; emberiségnek kikutatni 's főleg néküuk magyaroknak , kik a' görögöke~ kiv.évén, kik
újjászül etésöket ünneplik , legfiatalabb népe vagyunk Europának; sokat kell meg nekünk Europa ő slakositól: a' mély gondolkozásu némete ktől, az elméncz frankoktól, a' merénykedő ángoloktól tanul11unk , 's azért tudományba előhaladás végett drága honi nyelvünk mellett egyiket, vagy másikat, vagy többet az emlitett mivelt és tudós nemzetek nyelvéből sajátunkká
kell tenni, 's veszedelmes elszigetelő rendsz erünktől elállani, mert minél nagyobb szellemi viszonyban állandunk az említett mivelt uemzetekkel, annál jobban fog nálunk virágzani az értelmiség , humanitas .és jóllét. Mert valljuk meg őszintén , hogy a' mit tudunk, többnyire külföldi tudósoknak munkáiból tudjuk. 'fovábbá, valamint egy status egyéneinek saját jóllétök miatt is öszhangzásban kelletik élni: úgy a' nemzeteknek is , mert csak akkor fognak boldogok
,
lenni.
Hálá az égnek, szépen süt már ha7.ánk egén is a' sze11emi fejlődés napja, a' tudományok előmozditásának szövétneke lángra _lobbant, mely mindig jobban fog lobogni és soha ki
nem alunni.
A' nyilvános intézetek, a' természettudományok és Muzeumok három évtized előtt még
bölcső korban voltak Magyarhonunkban, mely különben annyira megvan áldva természeti terményekkel, miként nehezen más országa }iuropának. Még azon időben csak kevés férfi volt

vonzalommal a' természeti tudományok irá.nt 's ime jelenleg százak sereglenek össze kedves
hazánkban minden ranguak, hogy elsőségeit dicsé1·jék és egyesített erővel működjenek ~l ő
mozditásán; minek illő bizonyságául szolgál e' mai gyűlekezet is. Számos természetvizsgálók gyüjtik immár a' természet adományait dr~ga hazánknak a' ttudományok, előmozditás~ra,
az ipar és földmiivelés emelésére szánandókat. Orömmel nézi e' mozgalmat rólunk atya1l~.g
gondoskodó kormányunk , kedvelli ezen ösztönt, mely b.ennünket a' természettudó~ánJ:ok elomozditásá1·a ösztönöz , minthogy általa egy részt az anyagi haszon, ipar és földm1v.eles mozdütatik elő, más részt pedig sok rosz, hamis és veszélyes balitéletek táyoJitása érettk el.
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Tisztelt hallgatóim körében többeket látok égykori kedves f1aTigatóim k<'lziil, kik a~ természettudományok némely ágaiban felJebb emelkedtek nálamnál. Nem alacsony irigység, hanem nemes büszkeség lepi el egész valómat látásokra, azon öntudattal, hogy ingeröket buzdítottam, 's tudománygyiijtés' végett egy tágas mezőre útasitottam. Folytassátok is tisztelt barátim tapasztalatitokat és vizsgálatitokat a' természettudományban a' mi kedves Pannoniánk büsz...
kesége és jólléte, egyszersmind magatok híre végett. továbbra is; őrizkedjetek azonban a' ter...
mészet tüneményeit a priori megmutatni, a' tevékeny erőket egyedül méltánylani, a' test tömegét elhanyagolni és azt, csak mint az erőnek terméyeit tekiuteni. HasonM metaphysicai
subtilitasok inkább az elmének a' dialectica minden fogásaibani gyakorlására, mintsem tünemények magyarázására szolgálnak; tartsátok magatokat inkább a' pontos tapasztalatokho~
és észrevételekhez, mennyire azt a' józan logica szabályai engedik. Olvassátok a' természettudomány tágas mezejét akként, minő rendben azt a' józanész, a' kinálkozó jelenetek és
]ett dolgok előnkbe adják; legyen éltetek önmegtagadás és feláldozás drága honnunk Iakósaiért.
·
Egyedül elméleti tapasztalatok a' természeti trstekről nem elegendők, mellyek oly
világossághoz hasonlitanak, mely nem melegit. Igyekeznetek kell azon tanokat tnlajdoootokkli
tenni, melyek megtanitnak, miként lehessen a' természeti testeket a' háztartásban úgy használni, hogy azok, az ember jollétét előmozdítsák.
E' szerint mélyen tisztelt tekintetes gyülekezet! elöadtam a' férfiak és nők physicai és·
psychicai jellemzetét 'röviden leirva, és immár a' nemek, elsőségéről · csekély véleményemet
bölcs itéletetek alá terjesztem, azon aggódásommal, hogy általa egyik vagy a' másik nemnek
roszalását magamra vonom.
Miként a, földtekének két polusa van, hasonlóul van az emberiségben is két polusa a„
nemeknek. Itt erő, ott gyönyöt; itt komorság és mély gondolkozás, ott vidámság és könnyelmüség; itt ész és itéleterő, ott phantasia és eJmésség; itt élteti) csira, ott anyagi alapzata
létezik a' leendő embernek. Ezen hatványok összeolvadása és kölcsönös hatása adja a' nagy
eredményt: a' nem múlékony emberiséget. Valamint továbbá a' földteke mindkét polusának egyenlő értéke vagyon, és egyik a' másik lételét feltételezi: szi11tugy függe11ek a' nemek polusai is egymástól. Mindkét nemnek vannak bizonyos moralis és physicai feljebbtünő sajátságai„
melyek által egyik a, másik felébe emelkedik, minélfogva némi tekintetben a' férfit, másban a~
nőt illeti az elsőség; mindazáltal általában véve a' férfiak tulajdonai túlnyomók, mit tudományos munkáik és tett felfedezéseik kétségkivüliYé tesznek. Mind ezek daczára is, más miveft·
nemzetek módjára hódoljunk a' nőknek, mint ·életünk költészetének (poesisának), és énekeliii.k
.Schillerrel :
.

129

A' ;;-azdasági ·s barmászatl szakosztaly

Jegyzö.könyve.
Septemher

3-kán tartott 1~ső szakülés.

1. Titkos szavazattal elnöknek

b.

Kemény Domokos, jegyzőnek Bodola Károly

választattanak meg.

nr

2. Egy értekezést olvasa fel jogtanár Famas Károly.
a' ~égla '~ cs~rép czélsz.erü ké:
'szitése módjáról, 's leirá egyszersmind szóval a' n. enyed1 ref•. !sko!a .JÓ~zag~n, az ertek~zo
'terve szeriut alkatott téglavető-gép működése 's szerkezete módJat, 1gerven konnyebb meger.tés végett az egész gép rajzbaui közlését. ·
Mely tárgy hazánkban méltán figyelmet igényelvén, e' szakosztály által, ez értekezés közgyülésbeni felolvasas1·a 's kinyomtatásra ajánltatik.

3. Ezekután több gazdasági tárgy!tkról , jeles~n a' futó-!ozs , .kukoricza koránni miveJése 's az epérfák mivelésé1·ől voltak szóvali előterjesztések 's v1tatkozasok.

Farnas J(ároly n. enyedi jog-tariár, értekezése
a' tégla- és cserép-vetésröl.

„Ehret di'e Frauen, sie flechte11 uml weben.
llimlische Rosen it1s irdische Lebeti."

Sót ha néha a' házi hatalom határát átlépik is, halgassunk és zárjuk bé füleinket é~
&zemeinket„

Gazdaságunk főleg az melyet, hogy mivelödésünk egyéb ágaiban ne gátoltassunk ,
pangásban nem hagyhatunk; gazdaságunk az, melynek egyik nemét is a' t?bbinek. vagy csak
egynek is háttérbe szoritásá-,ral kimivelve nem remélhetjük; oly egybenfüggeshen a~l ann~k ~..:..
gyik neme a' másikkal, mini a' csűr és gabonatár a' gab~ná~al, mely. azokban csepeltetik. e.s
tartatik.- Ennek ügyében emelek gyenge szót, 's noha 1ment mon_dam: en~~k . mrn~e~ ag?t
mivelni kötelesség, mégsem kivánom annak igen kicsi ága körüli nezeten~ eloteiJeS~tesen .~1vúl egyébbel fárasztani becses figyelmöket, meglévén győz~dve, hogy. m1.nt .?emzetI nyelvunk
mivelödését nem valamely egyes nyelvész által alkotott mmden.ekre kiteIJ~do ren~szer, m~ly
kü11nyen a' nyelv sajátságán ejtene sebeket, fogja. polcz~·~. ~~elm, .~~ne.m ~obb egyene~ aprobb
.dolgozatai, melyeknek foglalatját a' magyar nyeJveszet elofa:1a els~Jat1tm. kepes: u~y. ~ gaz~a
ság haladását is inkább az annak egyes ágaiban tett 's teendő eszrevetelek 's Jav1taso~ ~n
ként eljövő egyesülése; mint a' mindent felölelő 's az egyes munkás erötlenségét. nagy 1?~rtek
ben mutató rendszer viszi elő; bajosabb ugyan is valakinek több külön nemü !arg>:akro!• dolgozatát az abban lévő téveJygésektől az egész öszveromlása nélkül megmentem, nunt tobb egyének egyes tárgyak körüli nézeteik bői a' botlásokat kiszemelni. -
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Gazdasag egyik nevezetes agának tartom az épitészetet, azért egy felől, mert szükségünk lévén, miután költözködő nemzet lenni megsziintünk, állandó hajlékokra, azoknak készitésében takarékosságot kell szem előtt tartanunk, más felől azért, mert gazdaságunk csaknem
minden ágának folytatására épületek kivántatnak, ezek nélkül a' gazda mint a' faudvába telepedett 1·aj fáradságát gyengén látja jutalmazva.- Nem kivánom itt az épitészet szabályait taglalni; ez is igen széles mező volna, rajta könnyen eltévelyedhetném; még az sem czélom,
hogy az épitészetre megkivántató anyagokat soroljam elő, azoknak tulajdonságáról 's alkalmam.:i~~~ról ért~kezze~; c~ak egfet választok ki az épité~r~ megkivántató neyezetesebb anyagok
kozul ertekezesem targyaul, a.zert, mert ennek megszerzeseben legnaCJ'yobb es méltóbb aggodalomban vannak épitöink, és ez a•
·
e

t é g 1a és f e d él e s e r é p.
. . S?k pana~z .ball~zik hazá~kb~n . téglái~k_. és n fedél1;~~repeink rosz volta .ellen, 's néha . azon kerdesben feJez1k k1 bosszusagalkat az ep1ttetok : m1ert nem lehet most is oly tartós teg!á~at ~s .cse1:epeket ~észitni, !°int .~il~e~ek a' Ro?1~iak által készíttettek , ·melyek oly hosszu
id.o utan is ep~n t~laltatnak. a romai epuletek rOmJatban~ - Ezen panaszok alaposak nagyobbara, de n.em atalanosan; nemely helyeken a'. téglára, másokon a' cserépre nézve nem egészen
méltók, mert var~nak helY.ek, főképp a' nemes- szász nemzet földjén , hol ha nem is tökéletes ,
de rosszaknak meg sem nevezhető cserepek és téglak kész:ittetnek· vannak kivált a' szász földön templomok , lakházak, melyek emberi emlékezetet feljülhaladó 'idő előtt cserepeztettek meg
és ma. is kevés 'újitássa.l fedve· vannak.-· De épen ezen · kivételek 's a' külföld példája intenek
arra, hogy a' tégla- és cserép-készités mestersége nem holt ki a' Romaiakkal hanem nyitva
áll előttünk is 's cs~k javitásra. v~r.
'
Ha viz~gáljuk, mi az oka tégláink 's cserepeink tökéletlenségének , úgy találjuk : hogy
a' szorgalom h1ánnya, vagy a' szükséges föld meg"·álaszlásában vagy a' m~gkészitésben, vao-y
0
a' megégetésben, egyéb apróbb kezeléseket nem emlitve, vag; néha mindenikben.
Arra tehát hogy jó téglát és cserepet készithessilnk niegkivántatik :

1. Hogy a' föld, melyből készittetik arra. való legyen.
2. A' sá.1· jól · elkészittessék , és
3. Jól megszárittassék 's égettessék.
Ezen há1·om közül akármelyikben legyen hiány, gyenge a' tégla.

A' mi 1, a' téglá11ak 's cserépnek való /öld megválasztását illeti:
. Jó te~la és cseré~nek való föld az agyag színére nem tekintve, ha ártalmas idegen részek benne nincsenek, m1lye11ek a' darabos mészkő és a' kovacs ; a' mészkő ugyan is a' megégetéskor mésszé válva csak a' levegőből bészivutt nedvességtííl is szélyel hánnya a' téglát ,
a· kovacs redig. ''agy más darabos kő, ~yengiti 's még a~ száradáskor is megrepeszti. Csakugy_an. keves mesz
de nem darabos) es porond homok) szükséges az agyagban; a' més~
seg1tven elő az égetéskor a' szükséges oh,ad;íst, a' porond nélkül pedig - melynek a' tiszt.a
agy~gho.z az~n a~·ányban kell állani, mint az 1-nek a' 4-hez - az el vetemedés, megrepedés és
az eget~sk?n egesz. ell~asadozás veszedelmének lévén a' tégla 's cserép kitéve. Ha mész igen
nagy mertekben talaltatik ~z agyagban, vagy összveolvadnak a· téglák 's cserepek , vagy lia.
összve nem olvadnak' tökeletesen meg nem é~nek a' közép állapotot igen bajos megadni) 's
ekk~r a' s_zabad Je,·egön is, kivált nedves időben egy nehány nap alatt elmállanak, megáztatva
pedig keves óra allatt porrá hullanak. Fel lehet fedezni a' mészkő jelenlétét az agyagban a'
többek küzt az éiltal, ha az megszárasztatván 's porrá töretvén és sósavanyba tétetvén abban
habzik ; a' nagy mértékbeni habzás a' mésznek nagy meunyiségére mutat. Saját tapasz~alatom,

e

e

e

, ltogy meszes földből készitett tég~ák az .ége!ő ke~encze különböző ~·észeibe té~et.~e , t. i. .egY.
:része oda, hol a' tűz legjobban ~rte, m~ ~esze a ~em~R~ze o!dala1hoz, hol a; tu~ legkevesbe
-járta és a' kemencze közepibe, nagy mertekben külonbozoleg egtek „meg, t. 1. a legn.?gy obb
. tűznek kitettek igen megolvadtak, nagy~bb r~szök. összefolya~ a' felso~ a' nedves l~veg?n por-rá · omlottak, a' közbelsőknek nagyobb resze igen JÓ lett; megiegyz!!m itt, hogy az egetes nagy
gondossággal folytattatott.
Legtisztább 's homokkal legalkalmasabb mértékben elegyitett agyagnak találtam a' pala
agyagot, különösen a' kék palát, mi azért is ajánlja magát, hogy egyegy helyt nagy mé1iék.
ben találtatik.
Úgy látom a' föld-megválasztást illetöleg, hogy nálunk arra figyelmet nem igen forditsőt cserepet is

.oak, hanem a' hol könnyebb, kevesebb költségbe kerülő, ott vettetnek téglát,
's _nagyobbára termő földből, mi ha jó téglát adna is, már magában káros.

Még a' Romaiak által készitett téglák közt is van különbség jóságukra nézve, mit nem
egyébnek, mint az agyag különbségének tulajdonítok , többszöi· tevém az összehasonlitást. Három helyről szedett téglákat és darabokat hasonlitottam· össze, jelesen a' 'forda (régen Salinae), Portus ( r. Apulia) és Várhely vidékeiről; legjobbnak, keményebbnek találtam a' Torda
vidékén lelteket, melyek hihetően az Aranyos balpartján nagy mértékben találtató pala-agyagból készittettek , gyengébbeknek a' portusiakat , 's leggyeugébbeknek 's a· pestiekkel éppen
nem v~rse_nye~hetöknek a' v~rhelyieket , melyeknek törései igen darabosok, durv:a korncs és
·porondkö darabokat magukba foglalók voltak; hihetően azért, hogy közel jó agyag nem lévén,
a' milyen volt, olyanból készittettek; munkáltatások 's égetésök nem hiányzik.
Igen ohajtottam volna a; tisztelt gyülekezetnek az Erdélyben, különösen magyar és székely földön fekvő nevezetesebb városok vidékein találtató tégla-anyagok ismertetésével szolgálui de eddig elő . id.őm .nem léte 's kömyülállásaim , ohajt~ísom teljesítésében akadályoztatta k;
csikugyan mégis bátor vagyok három helyet figyelmükbe ajánlani , melyekben találtatik nagy
mennyiségben a' tapasztalatom szerint, téglának és cserépnek czélszerü pala-agyag; jelesen
egyet, szabad kir. Kolozsvár városát, melynek éppen azon vidékei a· város és Szamosfalva
közt, melyeken most a' tégla és cserép igen kicsi kivétellel termö földből vettetik, a' tégla-vetésre nem legczélszerübbek; ellenben a' két-víz között 1-2 ol vastagságu porond-réteg alatt van
igen jó pala, ez hihetően a' Szamos nagy árkán tul is Szentgyörgy-hegy alá elnyulik , minek
megkeresésére nem vala módom; a' másikat ns 'l1orda , városa végén az Aranyos balpartján,
hol a' le~jobb pala magos hegyet alkot, ez igen alkalmas hely tégla-, külünösen cserépvetésre;
a' harmadikat ns Enyed városa számára Fel-Enyeden, a' n. enyedi ref. főiskola jószágában, hol
basonlúlag hegyet alkot a' pala-agyag, oly jó agyag, melyből az ottan már létező tégla- és
cserép-gépen készitett cserepek, mihyelyt a' formából kivétetnek, töstént a' legfonóbb napsugároknak vizirányosan fektetve is kitétethetnek a' nélkül , hogy a' naptól l~gkevésbé is megrepesztetnének vagy , a' hirtelen száradás által észrevehetőleg torhulnának.
Mint saját tapasztalatom·at hozkatom fel , hogy a' n. enyedi ref. főiskola említett faluján
keresztül folyó thoroczkói patakot is lehet a' tégla- és cserép-föld körmyilszerreli elóállitására
kényszeríteni; ugyan is áradáskor több izben felfogván a' zavaros vizet és a' végre készit~tt
gödörbe folyatván, leszál'ott iszapjából oly jó agyagot szedtem, mely 1/4 poronddal megelegy1tve a' legjobb cse~epet adta, erősebbet mint az emli~ett gép által .gyurt p~la-a~yag.' ~akhog~
a' nap sugárait k1 nem állotta 's csak a' csürben szarasztathatott k1, valamivel tobb ido alatt a
pala-agyagból készültnél. Igen jó volna a· Szamosan is, mely gyakran az agyagos helyeken
lefolyó sz. lonai, 'tothfalusi és kapusi patakok megáradásakor sok iszapot hoz, hasonló kísérleteket tenni. A' mi
2, a' tégla/öld elkészitését illetti: .
Errenézve megemlite!ll a' téglának és cserépnek való föld kiásásába;1 's béáztatásábani
nálunk !élező azon hiányt, hogy a' téglavetők tudtomra, sehol a' földet az elött való estvénél,
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melyet követő napon a' téglát vagy cset·epet ,;etni szándékÖzz~k„ ~~; végetí ki nem hányják,
hanem délután levágván 's töstént béáztatván a' földet„ mindjárt, vagy más nap reggel kapával
''ágni kezdik, néhol csakugyan lábbal is tapodni. Csudának nem tartom, ha a' vágó, vagy
tapodó műves minden izzadása utáq is csak félig elkészített sárt sem lépes a' fonnázónak ke'ze alá. szolgáltatni , mert az agyag-darabok~ kivált a' nedves helyeken, nedvesen keményedvén
össze , el nem roncsoltathatnak, míg egyszer megszáradás által porhonynvá nem tétetnek.
Igen czélirányos volna' a' földet a' tégláh.oz jó előre kivágni hogy legyen ideje legalább egyszer megszáradni; sőt a' cserépföld megkívánná azt is ,_ hogy ar cserépvetés idej~
megelőző őszön kihányassék, szabadég alatt teliesen érés végett 's megint a' feldofgazáskor,,
száradás végett apránként felvágassék 's azután áztattassék bé.
.
.
Ázásra is elég időt kell ,engedni 5-6 órát, J1a lehet egész éjszakát, l1ogy a' föld á7zatlan 's annálfogva, gyuratla.n ne mara~jon kivált a' cserépben , melynek · hamar törést és répedés_t okoz , mivel a' meg nem ázás miatt némely darabok gyuratlan maradnak., mások eilenoen meggyuród,nak ,s így ezek azoknál gyérebbek lévén, nem egyenlően száradnak.
.)
Hogy az ázásra megkívántató idő mennyire elkerülhetetlen, kivehető azon környülállás:
.megfontolásábül: miszerint apróra törött és megrostált palából készült cserepek is , melyek a~
vizzeli összekevertetés után meggyúrattak 's töstént cseréppé alakittattak, mivel ázásra idő nem
engedtetett, a' száradás közben több darabokra szakadtak.
Megázván a, tégla- 's cserép-föld, annak. igen jó meggyúrása, a' munkásnak foladata.1
e' 11élkül hasztal~n van a' föld jól Jllegválasztva, hasztalan szorgalom az égetésre forditva. Nálunk igen kicsin kivétellel még mind eddig vagy csal' kapálás, vagy a' fárasztó 's kínzó ta.podás által megyen végbe a' sár-készítés, 's ezen tökéletlen eszközök is félbe-szerbe hasz-·
Jláltatnak.

A' külföldön Frank- és Némellionban 's az Orosz birodalomban is kívántak ezen a' bajon.
a' fárasztó 's ·még sem elég sikerü munkát-megkímélő eszközök, az úgynevezett hollandi
sárgyúrci gépnek használatba vételével segitni, de az egész pártolásra nem talált még eddig1
noha vélekedés~m szerint czélirányosan alkalmazva igen hasznos. Csakugyan vannak ilyek
már a' két Magyarhazában is fellállitva, a' testvérhonban egy Sz. Fejérvártt, a' mint értésittettem gr. Zichi N. urnak birtokában 's más Ruszbergben, 1s van egy kis hazánkban is FelEnyeden, a' n. enyedi főiskola jószágában, a' főiskola költségén -általam felállitva, mely jelenleg is munkálkodik.
A' hollandi sárgyúró gép alkotása igen egyszerü, áll t. i. egy kádból„ melynek nagy~
sága a' határozott idő alatt meggyúrandó sár mennyiségétől függ; rendesen 5 láb magos-, fe11eke átmérője 2 '/2 láb, szájáé •/, lábbal hoszabb' melybe van helyeztetve egy 12-15 lapos késekkel _ellátott gerend~ly, m.eJy füg?ől~gesen ~ll~tva .1s marha-, vagy vize~·ő álta~. fordittatva gym:jll; a•
belel1elyheztetett kesek a1tal, a kadba toltott aztatott földet, mely is kelloleg 1neggyuratvantermészetesen a' cserépnek való jobban, mint a' téglának való- a' kád oldalára vágott négyszegü lyukon kibocsáttatik és : a' formázó térre vitetvén téglákká, vagy cserepekké alakittatik. Ezen g_vúró gépnek honuukbaJ1 te1jesztésére forditott szorgalom nem maradna véleményem szerint siker nélkül; péld~ul szolgálhat erre a' fel-en yedi, melyen készült cserepek - ha bizonyos körülmény ek miatt a' téglák nem is- kezeskedem mind a, bécsi, mind a' pesti cserepekk el - melyeket többször szemléltem 's Jiasonlitottam - jóságukra nézve versenyezhetnek , csak
formájukra nézve állanak még hátrább, t. i. azoknál kisebbek 's valamivel vastagabbak.

·

A' meggyurt agyag téglákká és cserepekké alakittatá.sára nézve is varrnak nálunk több

hiá11yok; jelesen az egyik , hogy . a' téglák többnyire feneketlen formával 's nem porond, ha11em víz segítségével alakittatnak, 's a' miatt egyik munkás által , mélyebben kikapartatván a'
formából a' fel esleges sár, mint a' másik által, egyenetlenek lesznek a' téglák 's azonkivül nem

l~vé!1 porondo~o~, ~' szikkasz.t~ t!~~~i el:t::i~:;k~, ·;al!~i~btö~'i:;~11 ~~irj~~sh~~~~=:::1d:~: d~
1

.teglakat kelletmel vekonyabbak1
1·b' . lk '" vettetik hogy a' szikkasztó tér nem egyenlitte,
mész is több kell· o-yakrau azon u a is e o
'
b.
tik meg kellőleg.
'ro'"bb tégla- 's cserépvetéssel foglalkozó külföld. iek terveztek ,s ajáulottak. a' -~1é gll~d-. b's c~e'
· · · b "l k„ „ "
agot egy arra keszu t a a a 10rép-alakitásra is gé11ezetet, töb~en a gyurlo,ge11ko t )J~V~ baagyto'"bben a' kiJ.ött gyurt sárt henge, l nyomtak az az a a ra ot 101ma ,
•
.
l yatta'k ' s onnan saJ"t'~'ra
'kb
, t .. 's me' o- to"bb nemü gépek találtattak' patentaltattak'
· k 'lt l ·óbálták a iorma - a nyoma m,
o
, • .
~~ t:d~m;.~ közönségessé egy sem lett. Bécsben van l'\'Jisbach umak egy heug eres gyurogepe, de a' tégla alakításra nem találtatván alkalmasnak, felhagyatott.
.
..

A' fel-eu edi té la ép csakugyan formázásra is van alakitv~ '~ a' tekm~et~e~,„ hogy t~;
kéletesen e ' enlJ és sz~b~ jobb téglákat készít, mint a' kézzel keszittettek, k~eleg1t.o; de ~e~
eddig a' vefls gyorsaságát tekiutve nem elégit ki a' dolgozó kezek gyakorlatlansaga miatt. A lllt

3, a' téglák és cserepek szárasztását ,s égetését i'lleti:
Itt sem lévén aprólékos útasitást adni szándékom , csak némely lényegesb hiányait említem meg tégla-száritásunk 's égetésünk módjának:
0

J elesen a' mi a' száritást illeti; a' szá~·itásba~ is . va?, egyéb aprós~g~kat;Ii,nell~z;.e,lá~ l!
hiány hogv a' mint fenneb emlittetett a' sz1kkaszto ter Jól meg nem s1m1ttat
s !1' ~g . k
szikk~sztó "' térről mely rendesen igen szűkre szabatik' mi előtt .eléggé me,gke~rye t:e;1-e. - '
eie~~
máglyába rakatn~k 's vékony ok is lévén, görbülést szenvednek; JÓ v~lna a sz~ ,as~
előbb élire állitva keményebbre szárasztani a'. téglákat, 's azután máglyakba rakm, s ogy
tenni lehessen, a' téglákat vastagabbra szabm.
·
k. · k. ' 11 l h
em állandó fedelezet alatt
A' szárasztásban azon lnba van ·1cs1 ·1vete e ' ?gY. az n
. d l ztekkel láttattörténik hanem vagy csak szalmával fedetnek, vagy . pedig igen ~es~eny. fe e
k l t" bbet
k- l 'ú
ho
a' miatt a' csapós eső, a' máglya eppen azon reszet en, ~e ~ne _eg 0
~~t te } agf aljá~! czélirányos wilua állaudó f edelezetet állitni, mi pontosan szam1tva ~eves~ll\Je
;~rűl • ~int ann év alatt felliasználtató szalma, meddig a' ~afedél elt~rt.-;-- Ez~n JOV~S atra
nézv~ felhozathJó ugyan azon akad~ly, i_niszerint a' tégla szarasztó szm~ al~~ndo.~ l ~f) ,h;~1J
tartani a' téglavetés tovább kültüzte!es~ nnatt n~m l~het.ne-;--- de ez elenyesz1 mi e Y a
czélirányosau választatnék.- A' m1 vegre az egetest illett:

f

i

A' téglaégetés szabad égalatt káros egyfelől azért, mert sok fa ég e~ ~~ sok. t~gla
béllelésre elvesztegetödik, másfelől ]Jedig azért, ~ivel mind a', ke_mencze ,me~r~~atai~, im~ zaz
0
01
égetésre szükség es id őt gondosan kell válosztam, sokszor a z1va1~r a beia as
' . so ~k 0 ~
az é etés derekán kárt teszen; az is fel van számitv~, „ ho.gy a'__ t~gJa-~em~~c~e meg. a~ ~
sem ~áros sőt jól állítva hasznos, mikor a' zivataros idok altal tortenb~to ~a!oka.t ;lem its„ im
litve csak' a' megmaradó fa vétetik ·számitásha. Csakugyan vann?k nal.~ . 1 ~ te~tl''eko ek
men:.zék , melyekben nrmcsak cseréppel együtt , ha~e~ k~l~~ is ,egetteti teg a.
a un csa
a.' szabad kemenczék ismeretesek , a' boltozatosok kesobb idore varnak.
Másik uevezetes hiány sok l1elyt az égetéshen az, hogy ~rra ny~rs fá t ~a:ználnak.b~n~~
nél a' szalma jobb) 's azt is oly vastag 's hosszu darabokr~ v~gva '. ogy l\ t em,en~gze
1 igen
m fér e észen hanem véggel kiáll 's miatta a' kemenczet bedugm ne!1' e e ~ ~ . Y
n:
mér~kben :oha nhat a' hideg levegő a' forró ~emencz~~e 's r~pe~zti me~ a t~~laka~.
~,gf.yers fából folytonosan gőz fejlödvén ki' ez, ~lemte to1fa~Ja 'kab' teglat~/zy~.a~ t~!á~bá~:;e~-:
a' téglák h~vüln.i ~e.zdettek.' ~-zokn~k. mel?repedeset nagy me1ie en seg1 i e o '
fávali ég etesre ido is , fa is tobb kiYantatik.
~

t-:-
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Az emlitett hiányok létezésének több okai vannak, nevezetesebbek ezek: a• tégla-vetők
-tttlzott 's azért roszul számított takarékossága, a' kézmilvesek nem egészen alkalmas Yolta 's
11émely helyeken a' tégla-vetők igen nagy csődlilete, ha ezen okokat lassankint elenyésztetjük,
a· tégla- 's cserép-vetés jelenlegi silány állapotjának jobb fordulatot adunk.

Jó volna hát ezen véleményem szerinti föakadályok lehető elháritasára ·a z igen tisztelt
gyülekezetnek lépéseket tenni , elsőben is arról intézkedni, hogy a' tégla-vetők, a' tégla-vetés
gazdaságának isméretére jussanak; mire egyik eszközül szolgálnának a' műértők dolgozatai ,
kiket 'ez iránt fel kellene szólitani ; a' több teendők később kimutatnák magukat.
Végül tisztelettel kívánom .közleni a' nagy-enyedi ref. fő oskola fel-enyedi jószágában
javaslatom következtében 's felügyeletem alatt felállított tégJa,'ető-gép rövid l~irását és rajzát.-

Az A-val Jegyzett kádban gyuratik az agyag a• vonalokkal jegyzett kések által , me„
1yek számszerint 12-en .s11ófalaku ::vonalban vannak egy a' kádban függölegesen forgó ge1·endelybe rakva, 's melyek közzül a' felsők, hogy a' sárt jobban roncsolják, fogakkal vannak
ellátva.- A' kádba hordatik bé egy a' vég1'e készült két kerekü szekérrel a' már megáztatott
agyag' 's ott a· késeket tartó ge1'.endelynek forgása által mi vizerő által eszközöltetik a' kád
feletti kerekezetnél fogva) igen jól meg gyuratik.- A• meggyurt agyag kidöfetik egy arra
·J.:~sziHt a-val jegyzett, a' kádban benn lévő döfő által, a' h-nél lévő négyszegil lyukon, és ott
a · c-vel jegyzett korong tengelyéből kinyuló c1 alatt látszó két vas rud végeire feszített drót
által lemetszetvén, akkora darabban mekkora egy téglára szükséges, le hull mint d-nél látható
az e alatti gerendázaion nyugvó téglaformákba 's a' lehullás által azoknak alakját felvészi-.
Az igy megtölt formák az o alatti döfő által tovább döfetnek mindég egy egy üres forma tétetvén bé a' döfő eleibe, i-nél egy gyermek által a; felesleges agyag a' formákról ledMetik, lemetszetik; ezen lemetszés után a' tégla kész léven saroglyára ra:katik formástól együtt, 10-en-,
" 12-tőnként. Az a és o alatti döfőket mozgásba 'hozza a' k-va1 jegyzett járom, mely megi11t
mozgattatik annak tetejél'e alkalmazott 's a' e tengely ~ét végéből fogattyukkal egybenköttetésben lévő két rud által ezek közül a' képen csak egyik látható rn alatt, a' másik a' kád
tulsó oldala mellett nyulván-el). - A' fol'gattyuk pedig mozgásba hozatnak a' e. n. r. alatti
kerekek által, melyek közül az r alatti a· vízke1·ék gerendéljére van alkalmazva.

e

e

Az orvos-sebészi szakosztályban septemher 4-kén
7 órakor reggel folytattatván az érteke.zés~k:
•
8. Halás z G e i z a (pesti gyakorló orvos) kisebb , tehát kényelmesebb haillgacsőt
(Sthetoscop) mutat bé ·s egyszetsmind ajánlja magát, ha valaki kívánná a' balgatódzás módjának megmutatására is.
Előhoz továbbá 2 nevezetes esetet a' hallgatás és kopogtatás módj4ról.

1-ör. Egy 21 éves aszkoros kűlményü léányban a' hallgatodzás kimutatta a' vizes
kiizzadmányt, mely tüdőlobnak volt következménye: gyógyítására előre Digitalist használta
füzetben, k ésőbben Squilla-vonatot 's külsőleg Hamagiblany kenő cset a' mellkasra. Ezekre nm·tatko:r.ni kezdett az ugynevezett dörzsölési zörely (Reibungs Gereusch) an.oak Jeléül, hogy a'
kiizzadmáy kevesedett. A' leány meggyógyult.2-or. Egy 20 éves léánynál emelés következésében ,, Yérköpés és fulladozá.s mutatkozott. A' kopogtatás által a' dobkorus haug, érczpengés és dörzsölési zörely 1égre .uiutatott
a' mellkasban 's egyszersmind lobra a' tüdőben. Ggyógyitására Cremor 'l'a.rtari, Djgitalis és
hideg borongatások használtattak és a' beteg megyógyult.
Értekezett továbl>á a' Hamiblanyról (Kali Hydrojodium), .melf et ar.: iaihasi hagyrnázhan
8-20 szemerig nyákos füzetben , de csak akkor , ,ha nincs csorva, se gyuladás, se ne legyen a' bajnak 3-dik korszaka, sikerrel basználbat11i. Eppen úgy jó slkert tapa.~.ztalt a' ffamagiblanyról köHzvényben és bujakorhan. 'l'üdő elmájosodásban a' háutató borkövet hasz,nálja 6-10szemerig, nyákos füzetben, hogy a' beteg jobbau jSzenvedje, .hozzá ád né.J;llelyko1· •/2 ·szemer opiumot.
'l'ovábbá, a' részegesek reszketeg félrebeszédére nézt (Delirium tremens potatorum); eJ1nek okát némelyek a' sok szeszes italokban, mások, pedig a' sok szeszes italoktól rögtönös megszünésben, mások meg mind a• kettőben keresik. Ertekezőnek is volt ilye.Q. .esete:J rne!Yiben szeszes italt adott a' betegnek, gyógyítás eszközlése végett.
9. Szőcs József azt a• kérdést teszi: valjon elkeriilhetetlen sZiikséges-é akkor, ,m'időn
valaki iblanyt ( Jodum) vészen minden keményit6vel biró ételekkel megszQnni .? Kérdező a'
helybéli kórodában ei·re nézt kísérleteket tett; azon betegek körül, kik iblanyt vettek ~ némelyeknek nem adott teliességgel .semmi keményitüs ételeket, másoknak ped~ ·adott, i.J,gy mindazonáltal , hogy a' gyógyszer bévétele 's az evés közt mfodenkoJ' több órák töltek. ,Az eredmény a' lett, hogy mind a' két J'endbé1i betegek meggyógyultak, azzal a' különbséggel, hogy
azok, kik .nem kaptak keményítőt hamarább, azok pedig, kik kaptak valamivel későbbre gyc)gyultak és hogy azo.k, kik keményitüt kaptak hosszabb, kik pedig nem kaptak rövidebb ~d~ig .
szenvedhették az ·iblanyt. ~zekből kiindulva, nem tartja szükségesnek~ ,a' betegnek o!y \SZO•
szoros élet-i'e.1tdet, mi!yen a· kemé1~yitos eledelek átalános megtagadása„ .al,kalmaztatni.
Hasonló értelemben nyilatkoztak :Halász Geiza, Jfovitsich Pál és 'Szabó .József, ezen
utólsó mind azon betegeinek, kik iblanyt vettek, kivétel nélkül adott keményítős eledeleket, természetesen kicsiny mértékben 's mindenkoJ' több órák elteltével a' gyógyszer v.étele után, „·s
betegei mind meggyógyultak. Sokan közűlök .~z iblanyt , különösen az Hamag1blanyt so.kai.~
és nagy mértékben vették 's jól szenvedték. Oszehasonlitva tulajdon betegeit azokkal , k1krol
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tudva, hogy az iblany mellett semmi keményitös ételeket nem kaptak, úgy találta , hogy ezen
utólsók nem sokára étvágyukat elvesztették, sőt valódi csorvás állapottal háborittattak. Egyébiránt a' legtöbb iblanynyal éltetett betegeknek maga is azt jovasolta, hogy a' keményitös
ételekből minél kevesebbel elégedjenek meg, nemcsak az iblany kedvéért, mint inkább a' be"".'
tegség miatt, mely az ily nemü ételekből csak új és új táplálást kapna magúnak, mint p. o.
a' görvény.

A' termeszeltani , földrajzi, csillagászati és efh„

nographico- arcbeologiai szakosztály
2-ik ülése september 4-én 1844.

Szentpéteri, maros-vásárhelyi gyakorló orvos, azt állitja, hogy keményitővel összeköttetett iblany ( Amylum Jodatum), minden eredmény nélkül adatik.
Pat a k y Dáni e 1 azt olvasta, hogy a· bécsiek ily módon is jó sikerrel próbálták adni az iblanyt.
·
~

5. Reinbold Ignácz 1843. a' n. Muzeumnak előlegesen ajándékozott régiségeiről tudokozódik.

E n g e 1 József, m. vásárhelyi gyakorló orvos, pedig azt állitja, hogy az iblany mellett nem annyira a' keményitőtől ' mint inkább a' Sa\'anyoktól Acidum) kell őrizkedni.

6. OIYastatott Thalson ,Dénesnek károlyfejérvári tábori káplánynak német szerkezetü
levele, melyben földünknek boszudad gömbalakját (figura sphaeroidalis) merőben tagadja;
mi tudomásul vétetett.

e

A' kűlönbféle tapasztalatokból kivont vélemények végre oda központosultak, hogy iblanyt
betegeknek, keményitős eledeleket minden hiba nélkül lehet adni, csak ne sokat és nem
hamar az iblany bévétele után.
.

vevő

10. Szőc s József egy a' dühöngés legfelsőbb fokát elért Örült (maniacus) betegnek esetét hja le, kinek hánytató borkövet igen jó sikerrel adott, kisebb adagokról felvíve 24
órai adagot. egészen 16 szemerig.
Éppen olyan eredménynyel adta ezt a' szer~ a' részegesek reszketeg félrebeszédében,
agy félrebeszéllés nélküli reszketegségeben , vagy csak csupa megrögzött iszákosoknak. Egy
ilyennél felvitte a' hántató-bo,rkő 24 órai adagját 1 szemertől 8-ra, a' mellett egy meszely bort
•/2 nehézék hígított kénysavanynyal és füzetben Kappanör ( Arnica) virágot adott nékie 's az ily
iszákos jobbult , vissaeséséröl még nem hallott.
,
\

1

Mar u s i 1 s tv á n, hántató-borkővel mind feqnebbi adagokban, egy oly beteget is gyógyitott meg, a' ki kqlsö sérelemből kapott volt csaknem Vida-tánczot utánzó rángatásokat.
Tormási Lajos szerint nem a• bor, hanem a' pálinka csinálja a' reszketegséget, ugyan ezt mákonynyal (Opium) szokta orvosolni, mely végre a' mákony adagát addig neveli ,
mig a' beteg elcsendesedik.
11. Mar u s i 1 s tv á n , minthogy a' védhimlö ereje idővel gyengül , azért azt az indítványt teszi, hogy figyelmeztessük ·a' gazdasági egyesületeket 's intézeteket és tanitsuk meg
a' tehénhimlőnek megismerésére, hogy ily módon minél többsZiör kaphassunk új anyagot. Zöhrn
Bécsben megmutatta, hogy lehet a' folyó anvagot legczélszerübben eltartani; ezt a' módot is
jó lesz köztudomásra juttatni.
•
Erre Barit z János (országos főorvos) jelenti, miképpen udvarhely-széki Patakfalváról, ottani főorvos F~jén'ári Lajos által kapott egy tehénből most közelebbről 1íj tehénhimll>
anyagot' kapott ebből olyant' a' mely már emberre át volt víve 's mindezeket kiadta a' főor
vosoknak. Ebből Lészai Dániel (szász-városi főorvos) jelentése szerint mind az a' rész, mely
,közvetlen a' tehéntől volt véve, mind a' mely már gyermekekre át volt vive, tökélyes védhimlőt képezett. -· Csoma György Kolozsvár rendes sebésze is azt jelentette. Józsa Dán i el nek (Kraszna megyei főorvos) pedig az az anyag, mely közvetlen a' tehéntől vétetett, csak
igen silány himlőt ho;1;ott elő, de ebből a' silányból tovább oltva , igen szép védhimlőt kapott.

7. Nagy Leopold két kisebb modoru ezüst és
a' n. Muzeumnak ajándékozott.

4:

nagyobb modoru régi réipénzeket

,

Asvány-, vegy- és gyógyszertani szakosztály 2-ik ulése septen1ber 4-én 1844-hen.
Szakelnök Debreczeni Márton k. kincstári tanácsos 11ivatalos foglalatosságai miatt el~
tazván, közgyűlési alel11ük Kubinyi F~re!1cz ajánlatára .elnöknek .kir. tartományi bány~sz.-1télőszéki ülnök Szentkirályi Zsigmond, titoknoknak pedig kolozsi k. helyetes kamara-1spany
Hauchard József közmegegyezéssel megválasztattak.
16. Faller Gusztav selmetzi k. u .bányász-tanárisegéd értekezik a' fennebbi intézkezés küvetkezésben tett ütai tapasztalataiból a~ Croatia szélin találtató 3-ad rendü földismei képezetekriíl - érdekelve a' váradi 's küWnösen a' rádovai rétegeket.
Ezen igen jeles értekezés egy hozzá ajánlott földismei ra jzal együtt szives köszö~.et
tel fogadtatván, a' közgyül.és előtti_ f~lolva~á~a 's . m.un.kál.~to~ba.ni ~inyo!1"atása ~nnyival
kivánatosbnak találtatott, mivel külonosen a radova1 v1dekrol fold1sme1 tekmtet~en ily aI:ipos Jeirás 11 agvou hiánvzoft.. Egyszersmind Császár Zsigmond szakitag ohaJtása.. s~errn~
az értekező rádoYai 3~ad rendű k épezetekl'ől az erdél)'i n. Muzeum számára. f?l~1sme1
példányokat laistrommal ellátYa megküldeni ajá11lván, a' szakosztály azon oliaJtas~t. fejezé ki, miszeré1~t h.asanló „értekezések és leírások illető példány-darabokka.l felvilagositva adassanak atalaban elo.

t '7. Berrnyi Emánuel k. ~amaraispán.y ~övid en lei1ja a' ~éé.zsaknai sószikl~ földi.sm.ei
fekvését, béküldött értekt>zéseYel az erdely1 n. Muzeum szamara mrgtartando sóp~da·J•yokat is küldvén.
A' Ieirás kinyomatása határoztatván, a' példányok köszönettel fogadtatnak.
18. A' magyar orvosok és természetvizsg~lók. 3-i~ nagygy~Jése ~Ital ,a' h.~~ai gy?~
,·izek vegytani megvizsgálására Beszterczeba~y?n kll'endelt b1z~oss~g e, gy~les.hez ~!e
zett levelében jelenti, miszerint az ily nemü k1serl~teknek .megtetelere a szuk~eges ko~t
ségek megt'étele hiányzása miatt, megbizásának mmd eddig eleget nem tehe~~t; annal-

•
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fogva a' jelen nagy gynlést javaslatképp felszólitja, sziveskednék a' n. m. helytartó tamicsot , kir. kamarát és m. erdélyi főkarmányszéket az iránt megkeresni, hogy a' válJolat megindítására szü,kséges költségeket megajanlván, ásványvizek vizsgálatát kieszköY.ölni méltóztassanak. Ugy a' birtokos urakat is a' joszágaikon találtató ásványvizeknek
1negvizsgáltatásukra bírni 's az illető orvosokat a' kísérletek eredményeinek, a' központi bizottmánynyal leendő közlésére felszólittatni.
Ezen idves felszólitás a' Gross Fridrik mult szak-ülésbeli hasontárgyu javaslatával
kapcsolatban , a' közgyülés elébe terjesztendiinek határoztatik. Kubinyi Ferencz szaki
tag részéről tett azon javaslattal, miszerint szükséges lenne Erdélyben is egy ily színü
bizottmányt kinevezni, mely nem különben a' központi bizottmánynyal a' kísérletek eredményét folyvást közölni sziveskednék. 'fovábbá a' szak elnöke javaslatára határozattá.
vált, miszerint a' közgyűlésnek ajánltatnék, hogy az illető költségek megajánlását országosan kiosztandó aláirásiívek és ezekhez meHéklendő motivált felszólítások által eszközölni méltóztassék.

19. ·Szabó István abrudbányai bányamester, a' közlött laistrom szerint néhány ritka
aranytermék példányokkal kedves kedik ezen kiállitásra, melyeknek egy részét az erdélyi n. Muzeum számára megtartan i ajánlja, rövid felfejtést adváu elő a' Katroncza nevü
gazdag tartalmu arany-érczes termékről.
Ezen rhka példányok bérnutatása és kiállitása, valamint az erdélyi n. Muzeum számára ajánlott darabok megtarthatásaért szives köszönet mondatik. Egyébiránt szakelnök
Szentkirályi Zsigmond véleménye szerint igen érdekesnek tartatván ezen Kantroncza
nevű gazdag ércztorlasz h<'ívebb leírását a' tisztelt bányamester közbenjárása által megszereztetni , annak eszközlése a' nagy gyűlésnek oly kéréssel ajánltatik, hogy a' leirá~
földabroszszal is világosittathatnék.

Az állat-, élet- és növénytani szakosztály
2-H~ ülése septen1ber 4-én

1844.

8~ Stetter Fridrik Vilmostól Erdélyország madártani vázl~tát oh:a~sa fel Peté~yi
Salamon hozzámellékelve az érdemes szerző úrtól észrevett erdelyorszag1 madarak nevsorát. Bémutatja az általa részint erdélJi, részint a' m. n. M uzeumnak ajándékozott
madarakat.

Ezen tudományos jártasságát 's a' szakbani alaposságát tanusitó értekezés magyarra
fordítva, a' gyülés munkálatai közzé felvétetni határoztatott.

9. Kovács Gyula értekezett a' növények száritásáról 's növény cseréről. Továbbá
mind az erdélyi n. Muzeumnak midőn ez már alakulva leend; mind a' map;yarnak, ha
már az tulajdon épületébe általköltözendik , bécsi szárított növényeinek egész kiadását,
azaz 15 centuriát, -vagy 1500 növényfajt ajánl. Végre meghívja a' t. ez. tagokat f. h.
6-dikára közöttök némely ritkább bécsi növényeket kiosztandó.
Felszólittatott az értekező , hogy érdekes előadását röviden irásba foglalva a' gyülés
munkálatai számára béadni szíveskedjék.

A' mi az ajánlatot illeti , az az ajánlatok névsorához iktattatni rendeltetett.

10. A' magyar orvosok és természetvizsgálók 5-dik nagy gyülése emlékéül irt „A'
m·á gnes elmélete" czírnü munka os.ztatott ki a' jelenlévők között.

A' ma g y a r or vos ok é s t er més z et vi z s g á 1ó k
nagy érdemű tisztelt nagy gyüléséhcz!

1 t. Kanyó Pál értekezése a' természettudományok eddigi elhanyaglásánH felolvastatott.

A' szakosztály köszönettel fogadta.

1'[e111es Belső-Szolnok vármegyében fekvő déézsaknai királyi s1íbányák, a' hegy hágása szerint
32 öltől fogva legfelyebb 50 öl mélységre mivelbet1:ík; mivel már ott a' sószikla feneke repedezett és vizeresztő , mely okból a' sószikla lefelé haszuálható vastagsága
legfelyebb 35 öl.

Adatok Erdély ornithol~giájához, S tett e r Fr.
Vi 1mos dévai ·kir. k~am. épitésztöl.

A' sósziklán fekszik vastagon kékes mészpala, arra a' földszí11 felé következnek
rétege11ként : poroud-pahik, sárga agyag és legfel.,ül a' hegyek oldalain és tetej én vannak
a' savanyoktól sustorékoló porond- és imiltamott més~. kövek, épités1·e használhatók.

Erdély kis ország ugyan , midazáltal geographiai fekvésit és azon s?kféle term~szeti
Lincseket tekintve, melyekkel a' jóltévő gondviselés felruházta oly érdekes orszag, hogy mmden
tekintetben méltó a' vizsgálók figyelmére.

Ily kő- és földnemek között vannak Déézsakrnín a· már felhagyatot t szent István és
a' mivelésben lévő szent .Mzsef ak11ák lehajtva, az elsőt vágja keresztiil 42-dik ölben, vagy a' súszikla 30-dik iil mélyében, csaknem vizarúnyosan egy '/, láhtúl fogva 2 lábig vastag ér, melyb1'í l nz a és h betiikkel jegyzett gipszes és zöld porondos
darabok valók; a' szent .József akna 25-dik ölében , vagy a' Sl)szikla ~0-dik öl
mélyében találtat11ak a' e betüvel jelelt faszenes darabok, melyeket alólirt mély tisr.telettel bémutatni és megtartás végett ajánlani bátorkodik.

Er.ért talált Erdély eleitől fogva, főképp pedig néhány tized ót~ ne!"csak külföldön, de itt saját kebelében is oly férfiakra, a' kik ezen ország dicső adomany:iira s~~·~etett~l
és buzgalommal fordították figyelmüket 's isten-adta áldásait kellől eg kinyomozm, gynJtogetes
és, közzététel által te1jeszteni és méltányolni törekedtek.

lléé1'..saknán augustus 12-kén 1844.

BERÉNYI EMM.~"UEL .s. l•.
dééiuakuai kamara-ispán •
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J elesen ezen ország érez- és növényféle kincsei vonódtak alapos vizsgálat alá; kevésl>é. méltányolták egészen az újabb időkig állattani kincseit.
Mi volna már ezen férfiakra nézve örvendeztetőbb , mint éppen ezen iooepé~yes alakamiut ezen annyira számos és innepélyes gyülése a' természetvizsgálóknak es orvosokJl::tk 'e.' Laza hbelében ~ hol ők a/ két magyar testvérhazából ide gyült tudomány-barátokkal 's

lom
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jelesen a' természet ba1·átaival egyesülve, érzeteiket és vonzalmaikat, eszméiket, nézeteiket,
tapasztalataikat és ismereteiket közösen kicserélve, egymással szoros kapcsolatba jöhetnek ,
Erdélyben és Erdélyre nézve a' természet tanulásának jóval szerencsésb jövője megalapítása és
tfüjesztése iránt.
A' velemszületett természettudományok inínti vonzalmat és elöszeretetet követve, gyermekéveim óta mindenütt, hová sorsom vezetett , figyeltem 's törekedtem a' termés:1.ettudomány
némely ágaiban nemcsak elméleti , de kiváltképpen tapasztalati ismereteket gyüjteni , részint.
bogy a' természet ártatlan örömeit élvezhessem , részint hogy ismereteim által másoknak is
használhassak.
Midőn 14 évvel ez előtt Isten előreláthatlan akaratjánál fogva Erdélybe l1ivatám és be.,,
lyeztetém , ennek természeti kincsei megleptek 's mindjárt érzém kedélyemb<!n a' hangos és kel-+
Jemes, majd kötelesség érzetévé vált felhívást: minden hivataltól szabad óráimat a' természet ítte ...
Jli kiocseiuek nyomozására fordítani 's példám , grüjteményeim 's vizsgálódásaim által másokat
is időről időre ezekre figyelmeztetni; hogy így a' barátságos Erdély iránt , mely nek kebelében
én is oly barátságos fogadtatást, oly szerencséltető szivességet és szeretetet tapasztaltam és
folyvást élvezek, mely ország ne;kern második szeretett hazámmá \' ált, hogy- mondom- ezen
becses ország iránt , e' tekintetben is belső vonzalmomat és hálámat bébizony itsam.

l\'lily kívánatos vala tehát réám nézve is nagyon tisztelt gyülekezet, igen, kiváltképp
réám nézye , ezen innepélyes, rég sovárgott pillanat, melyben mint hiszem, szent érzeménye~
némely eredményeit ily sok és tis:1.teletre méltó tanuk előtt napfényre hozhatom és így legalább
11émi részben kötelességemet teliesithetem.
Ha bár egy különbféle e]emü élet1Jályán életem feuntartását megállapitandólag, a' szerettem természettudományokban kevesebbet tehettem, mint kívántam volna, mind a' mellett is
hivatalos foglalatosságaimtól szabadon maradt minden óráimat a' természet vizsgúlására és természet-gyüjteményeim szaporitásúra fordítván, Erdélyben lakásom évei, ennek honi természetisméjire nézve, nem minden nyom nélkül tüntek el; úgy hogy, talán hizeleghetnék magamnak
azzal, hogy én ·e~ helyen Erdély természethistoriájának uehány szakmánnyára nézve nem érdektelfn ismertetésekkel szolgálhatnék.
De jól tudván, hogy az általam is szeretett és ápolt Erdély geognosiitját és mineralogiáját illetőleg hírneves férfiak fognak tanuságosan fellépni; 's mtglévén győződve egyszersmind
arról is, J1ogy az, mit az állattan némely osztályaira, p. o. bogarászatra (Entomologie) né7.. ve , melylyel magam is foglalkozom, egy Roth, Biels, Ackner, Czekely 's több mások tettek ;
liogy Ackner lelkész úr lankadatlan szorgalma a' geologiában és nagyo n tisztelt barátom Fanze11au József kir. erdőigazgató úré a' pillangászatban (Lepidopterologie) mind en ezen szakmákbani Erdélyt tárgyazó munkásságot feljül halad: ez okból jelen alkalommal csupán az
·állattan e.gy ágának előadására szorítkozom, mely ágat én E rdélvhen egészen parlagban és
el~1anyagol\1 (t találtam, tudnilllik: a' umdarak ismefére t•agy Ornit/1.ologicíra, mely kiirül vala;nmt Magyarurszágban legalább barátom és tanítóm Petéuyi Sa lamon, a' magyar nemzeti l\'lu;.
zeum őre szerzett magának nagy érdemeket, magam is az ő nyomdokát tiirekedtem Erdélybe-n
J11v.e.tui, és eddig elé ki\'áJtképpen általam te1jedt és ápqltatott mostani második hazámbau e' tan.
.

~,v.eoRel átad@m rends:t.eres 's vonatkozólag az itten gyakorlatban l évő t~jnevekkel bő,' itett,

eddz~ '(f.e. 4i/tQ/am Erdelyben talált minden madarak jegyzéllit, a' küz.öttök legérdekes<·bhek~

származásáról 's életmórljokróli u é111i· arlalékokkal, általam gyiijtött ész.r'et·ételekliel és né.melg madár~~e,u1ek .költ özesróli kis toldale/;kal.
·

..

Hivatalom által egyes vidékekre lévén Jánczolva, mint ornitholog kiváltképp csak ffu.;.
n~ad-, _Zaránd- .'s ~első-Fejérvármegyékre kénytettem szoritkozni, miáltal, minthogy itt valamll'evaló mocsárok mncsenek és a' folyóvizeknél sincs hely hoszszabb tartózkodásra és koto"'."

tásra, viszont természetesen következett azon korlátoztatásom , hogy én a' vizi és mocsárlakta
madarakra nézve kevés észrevételt tehettem, tehát ezekről jelenleg is kevés ismertetést vagyok
képes közölni.
De legyen ezen hiányos munka is, ezen első próba Erdélyben a' tudomány e' mezején ,
mint első adat az erdélyi madarak Faunajához , azon szives igéretemmel együtt kegyesen
fogadva , miszerint nem fogok megszilnni , ezen ország ornithologiáját megalapitani igyekezni ,
mind azon barátimmal egyetemben , kiket én e' tannak megnyertem, kik között büszkén nevezem meg: topánfalvi kir. erdősz I.ierchenfeld Károlyt, Nagy-ágon kir. kam. orvos Knöpfler Vilmost , Rusbergen Küstel GYido és Ernest testvéreket , Szebenben Bieltz Albertet és Józsefet ,
Ruszon Buda Eleket, dévai gyógyszerész 'l,euschot és ugyan ott bányászgyakornok Hankó
Jánost, kiket minnyájon a' madárkitöltésre én tanítottam, hogy e' tekintetben is a' helyet, melyet Erdély fiai közt elfoglalok , közhasznulag és métólag bétölthessem 's példámmal is megmutathassam „miképp nem a' gyermek bölcsője, hanem a' férfi tiszta akaratja és jó tettei teszik az embert méltó honfivá."

Az általam Erdélyben talált és észrevett madarak

rendszeres jegyzéke,
barátaim némi közléseinek toldalékávaL

E Is

ő

rend.

Raptores. Ragadozók. RauhvögeL

Elsö osztály.
Raptores diurni. Nappali ragadozók.

Elsö alosztály.
Kemény evező-tollal. Scleropa.rei.

i-só Nem. Vultur. J{eselyü, néhol kánya. Geier.
Faj. a) V ultur cirnereus. Szürke keselyü ; oláhul vulture szur.
b) Vultur fulvus. Szőke keselyü; szászul Geierschof; oláhul vulture ko kapu albe.
Ezen mindkét faj , mely közül az ujolsót Kolozsvár vidékén ·kányának is
E-rdélyben közönségesen el van terjedve. En ezeket Kolozsvár vidékén, Zaránd
ll(ad vármegyében találtam dögökön 's főképp oly helyeken, hol juhok legelnek.. Egy
a szilrke keselyüből, mely magát annyira tele ette volt, hogy sebessen felrepülm nem
}JeS· Maros-Németi vidékén a' parasztok élve fogtak meg 's hoztak hozzám.

nevezik.
és Hupéldán~t
volt ke-

Szürke keselyűt nálunk, mind . forró nyárban; mind pedig hideg télben láttam , de szőke
keselyilt csak nyárban, kotlóhelyeik előttem ismeretlenek.

2-dik Nem.
Faj. a) Cathartes perenopterus. Tyúk-keselyü. Petényi Salamon barátom szerint a
szomszéd Bánátban fordul elő; én eddig elé még Erdélyben nem találtam.
18*
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3-dik Nem.

IV. A 1 nem.

Gypaetos. Dögkeselyü:

a) Gypaetos barbatus. Szakálos keselysas , zerge sas, sárga sas; németül:

Gei~r

Adler, Lammer-Geier; olálml: vulture gulerat; az Oláhország felőli határ-hegyeken , Erdély' ben a, hátszegi havasokon, jelesen pedig a' Retezáton, a, Bánátban a, meruli havasokon jő elő. „

a) Falco Milvus rufus. Közönséges kánya; szászul: Stüszfagel; oláhul: sorékar hel
rossu ; a, hegyes vidékekben.
h) Falco Milvµs fusco-ater. Fekete kánya; oláhul: sorékar; a' hegyes vidékekben.
Ezen mindkét faj kiábálásait az itteni m~zei gazdák nagy szárazság jelének ta1iják.

Ebből

én magam egy példányt se kaptam , de az emlitett vidékekben sok helyeken lát.;.
tam, hogy lábait tartogatják és Küstel Gvido barátom bírja fejét egy ifiu példánynak, melyet
Ferdinandbergnél lőttek, de melyet a, vadászok evező-tollaitól és lábaitól megfosztottak. A' vadászok nyilatkozata szerint a, zerge sas némely időben le jő a, völgybe is dögre. Bálint Lajos
úr ( hátszegvölgyi birtokos Oláh-Bretyiben) nyilatkozata szerint , a' Retezáton egy nagy 's
hozzáférhetlen szikla hasadékba fészkel, melynek fenekébe víz forr.

4-dik Nem. Falco. Solyom.
A ln em. Aquilae. Sasok.
1-ső faj a) Falco imperialis. Császári sas, erdei sas, hibáson néha havasi sas , ószi
sas; németül Königs-.A.dler; oláhul: vulture gulerate dye capriore. Zarándvármegyében találtam
egy kapura szegezve, de mely bánatomra má_r rothadásba ment volt át.
· 2-ik foj b) Aquila fulva. Havasi sas, szirti sas; németül Gold- vagy Stein-Adler; oláhul:
' 'ulture gulerat dye muntje. Ebből egy példány sajátom, melyet Hunyadvármegyében Déva mellett lőttem; egy másik példány, melyet kaptam , a, hozó haszonlesése, vagy ostobasága következtében, a' zsidók által evezőtollaitól megfosztatott.
e) Falco alpicola. Sziklai solyom, melyet ugyan ottan kaptam.
d) Falco naevius. Apró sas, l1asonlólag. .
e) Falco pennatus. 'l1ollas sas , találtam Radnán, egy Bukovina felőli völgyben.
f) Falco haliactos. Halász sas; oláhul: vulture peszkarák; lőttem Piski mellett , a·
Strigy vizénél.

V. Al nem.
madár.

h) Falco Iagopus. Durva lábu ölyv , halász ülü; csak télben mutatkozik, nagyobb részben egerekkel, vakondokokkal 'sat. él , de a' galambokra és tyúkokra is rá csap, noha ritka
esetekben. Az általam megvizsgált példány gyomrában nem találtam egyebet, mint egér- és
vakondok-romladványokat, ámbár a' gyomor teletömött 's az egész példány igen kövér volt. Egy
másik példány , midőn a' galambokra csapott, lövetett meg.

VI.

a) Falco palumbarius. Kö~önséges héja, ülü, galamb-ülü; szászul: Douverstüsser;
oláhul: ulyu dye porumbj; állandó madár.
h) Falco nisus. Karuj madár, veréb-ülü, karoly; szászul: Szerber; oláhul : ulyu pasz
· á reszk ; álalandó madár.

y.

0 s z t á l
Raptores nocturni. ÉjjeJi ragadozók, vagy baglyok.

Második

Második alosztály.
Gyenge evezótollu ragadozók. Malacopterae.

a) Falco laniarius. Szabda solyom; oláhul: soim.
h) Falco peregrinus. Vándor solyom; oláhul: soim.
e) Subbuteo. Ölyüded solyom; itt csak tavaszszal, nyárban és ószszel mutatkozik és

Astures. Héják.

A 1 nem. Circi. Örvölyiik.

aJ Falco rufus, Falco ae111ginosus. Veres örvölyü, csirkészö-kánya; oláhul: he]a, screkar de teu.
h) Falco cyaneus. Szántó örvölyü, fogolymadár-ölv, oláh: scrékar de kimp.
e) Falco cinereus. Hamvas örvölyü, fürjfogó-ölv, réti-ölv, fejér-ölv; oláhul: scrékar
hel albe.
A' Falco palidust Petényi úr fedezte fel Erdélyben.

Erdélyben leginkább mutatkoznak a, székely magos hegyek közt 's a, Bánátban Rusberg
mellett.

III. AJ n P m.

Buteones. Ölyvek.

a) Falco Buteo. Egerész-ölyv, közönséges ölyv, ülü; oláhul: sorékar hel mare; állandó

II. A 1nem. Falcones nobiles. Solymok.

tartózkodik, télire elköltözik.
·
d) Caesius Oesalon. Törpe solyom; nálunk csak télben mutatkozik.
e) Falco tinmmculus. Vercse; s'zászul: -V\7ichtel; oláhul: kervi; csoportosan fészkel
Déva mellett a, Várhegyen
f) Falco rufipes. Szürke vercse; némely években sok mutatkozik költözés közben, né.l1a Hunyadvármegyében kotolnak is. Petényi Falco tinunculoidesnek nevezi. A, Falco Han:..
tlrnnyx sárga.

l\filvi. l{ányák.

VII. Nem. Strix. Bagoly.
1. Alnem.

Diurni.

N~ppaliak.

1-só faj. a) Strix macroura. Hajnali bagoly. A, ruzkai őserdőkben; zivataros öszszel hófuváskor és erős télben lejön a' hegyek közül a, térbe. Déva vidékin 5 példányt találtam.

II. A ln em. Noclurni anriculati. Fülbegek, éjjeli füles-bagjok.
2-dik foj o) Strix Bubo. Huhogó bagoly, nagy füles-bagoly; szászul: Buhu; oláhul

Ruhe.

18.J.4-ig a, dévai várhegyen fészkelt.
.
.
3-dik faj. b) Strix Otus. Közönséges fülbeg, kicsi füles-bagoly; oláh: buhe mike,
huhuresk de tremar.
4-dik faj. e) Strix brachyotus. Mezei bagoly; oláh. csonvike de kimp.
5-dik faj. d) Strix Scops. Legkisebb fülesbagoly. Alsó Karinthia és Illiria barlangjaiban e, fajt sokszor láttam; 1843-ba ősszel egy n. enyedi tanuló élve egyet megfogot~ egy
szöllőhegyben, a, másik odábbállott. Az errőli értesitést Zejk Miklós, a' n. enyedi ref. iskola
egyik professorának köszönöm.
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III. A 1 nem.

Noctarni auricnlati sive Ulnlae. Huholyok.

6-dik faj. a) Strix Aluco. Huhuló bagoly, karakucz; oláhul: csuvike mare.
1-dik faj. Strix flammaea. Láng-bagoly, gyöngy:-bagoly.
8-di'k /aj. Veréb bagoly, halál bagoly; oláh. csuvike mare. Ámbár én magam nem
találtam ilyet, de itt mégis közönségesen ismeretes, és hogy valósággal létezik is, hiteles emberektől tudom. Strix passarinat a' nép halálbagolynak nevezi.

Jegyzet. Strix laripus-t magam nem láttam ugyan, hanem Pet_ényi Salamon barátom talált Erdélyben.
9-di'k faj. Strix pigmaea. Piczin bagoly; ezt gróf Gyulai Lajos úr maros-németi szöl·lőliegyében, Hunyad-vármegyében kaptam először, hol a' bokrok közül a' vadászkutyák felzaklátván meglőttük; másodízben a' vultsesdi erdőben egy igen szép példányt kaptam januariusban
1845-ben; valjon honos-é nallunk e' madár, vagy csak vendég? még nem lehet megmondan).

n as 0

d i li r e n d.

Coraces. Hollónemüek.
IV. Nem. Laoius. Gébics.
Faj. a) Lanius excubitor. Ör-gébics, bába-szarka.
b) Lanius minor. Kis ör-gébics, t.olvaj-szarka.
e) Lanius collurio, Lanius spinitorquus. Tövis-szúró gébics; szász : Dorereichen,
Ortulan; oláh: gehilo.

VII.

Nem. Corvus. Varju, ho11ó.
1. AJ n ém

Faj. a) Corvus Corax. Holló; szászul: Mirentkrehe; oláhul : corb dye muntjé.
b) Corvus Cornix. Közönséges varju; szász. Nebelkroh; oláh. csore mare, C60re gulerat.

e) Corvus frugilegus. Vetési va1ju, Teleky varju, (mert egy mese azt mondja, hogy
e' madár réggebben Erdélyben nem találtatott, hanem egy bizonyos 'l1eleky nevű gróf hozta elő
ször bé) Szászul: Ackerkroh vagy Swarzkroh; oláhul:· csore nyágre.
d) Corvus Monednla. Csóka; oláh. csore mike; erdélyben othonos madár.

Il.

AJ nem.

e) Pyrrhororax pyn·hocorax. Huroshulló.

Ill.

Alnem.

f) Corvus glandarius. Cser szajkó, mátyás-szajkó; szász. Nussheeker; oláh. ga~e..
g) Corvus Pica. Szarka; szász. Altser; oláh. czárke.

Vi li.

Nem. Nucifraga. Magtöró.

Faj. a) Nucifraga Cariocatactes. R endes magtörö, magtörő holló; s.zászul: Nutsche K nat„
scher; oláhul : gaitze de muntye.

IX.

Szalakóta.
Faj a) Coracias garula. Szalakóta , tengeri mátyás, karicsa; szászul : Mandelkroh;
oláhul : gaitze vunete.

Nem. Coracias

X. Nem.

Oriolus. Loriók.

a) Oriolus galbula. Sárga lorio„ sárg~ rigó; szászul: Goldamsel, Goldlei&ter; oláhul :
kurumeu , piska flori.

Xt Nem.

Upupa. Babuta.

Faj a) Upupa epops. Búbos .b abuta, büdösbanka; szás.zul: Pupper; oláhnl: p1weze.

XII. Nem.

Cuculus. Iiak1,1k.

Faj a) Cuculus canorus. Hangos kakuk; oláhul : lp1k1,1.

Harmadik rend.
Pici Scansores, B. fiúszók .. Harl'\ályok.

1-só o s z t á ly. Pygarrhichi.
x1;1. Nem.

Picus.

Faj a) Picus martius. Fekete harkály. Oláhul: divroje nyágre , horáje nyágre.
b) Picus viridis. Zöld harkály. Oláh. divroje verdye.
e) Picus viridi-canus. Zöld harkály. Oláh. divroje verdye.
d) Tarka harkály. $zászul: Baumharkel. Oláhul horoje, pistritzi hel mare ku spatje nyágre.
e) Picus medius. ·Közép-tarka harkály. Oláh. divroje hel pistritze mai mike.
f) Picus leuconotus. Fejérhátu fátvagdaló harkály. Oláh. pistritze ku spatje alb.
g) Picus minor. Kicsi harkály. Oláh. furnye karj.
h) Picus tridactilus. Háromu]u harkály.
Jegyz. Picus Ieuconotus-t másutt igen ritkán lehet tahílni, inkább csak a' magosan fekvő erDévától, különösen pedig Vultsesdtől Ruskáig nyulnak és minők Bukovina határszélinél te1jednek el. Oly erdőkben, melyeken a' vén bükk és tőlevelü fák elegyesen fordulnak elő , hol egyszersmind költő helye is van, az az, a' közép magosságu erdőkben, fel a'
magos hegy csúpokig honol leginkább. A' lapályos hely,eken nem tartózkodik 's csak oly hegyfokokat látogat meg, melyeken vén bükkfák varrnak. En ezt a' harkályt tölgyesben soha sem
láttam. Már messziről meg lehet ismerni nem csak a' sajátságos kotyogó hangjáról, hanem a 1
nagy sebességről is, melylyel a' ki száradt .faágakon ülve vagdalja a' száraz fát; 's e~ által
hangos és igen sajátságos 1S meg lehetős tartós zörgést okoz, mely hasonló a' kelepelesh~z.
1
Mintegy perczig tartó kopogtatás után hirtelen az ágnak tulsó· oldalára ugrik, és a búv?hel_Yeikből felijedett bogarakat megeszi. Fészket faudvába és sűrü ágak . közé rak. Tojása meg ismeretlen. Nekem van ebből egy csudálatos lábu példányom, a' mely· mint látszik .nyo'!1orgot!· .1... ~
bának körmei nem szarunemüek, hanem, felvannak cserepezve, és borzasok, es mmden irany~a oly boglyasok, hogy ugy állanak egymáson mint egy hosszu fenyő-alma . pikkelyei. ~z
egy bizonyitványa a' madarak sajátságos betegségének, mélyet még szabad · allapotukban is
szenvednek.
dőkben, minők

A' Picus tridactilus, három ujju harkály, igen ritka. Én egy példányt a" Bukovina felé
a' bihari hegyek mellől kapta~.

fekvő határ hegyekben, egy mást a' zalathnai felső uradalomból

Második osztály.
Járó láhuak 's puha farktolluak.
1.5. Nem. lynx. Nyaktekercsek.
Faj a). Iynx torquilla. Közönséges nyaktekercs; oláhul: capu tortsere.
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16. Nem. Sitta. Favágár.
Faj a) Sitta - caesia. Közönséges favágár; szászul: bumbeeker; oláhul: divroje vunete,

4-dik A 1nem.

Faj a) Fringilla cannabina. Nagy kenderike.

csokerletz.

f 7. N e m.

Professor Zeyk Miklós úr N. Enyed mellett egy szikla-barlangban gyakran látta; de
én Déva környékén még eddig nem találtam.

iw e

~

5-dik A 1nem.

Tichodroma. FalklÍszók.

Faj a) Tfohodroma phoenicoptera. Rendes falkús:&. Láttak 1843-ban télben a' vajdahunyadi várban. A' Szilágyságban gyakrabban fordul elő, valamint Brassó vidékén is, hol a' régi
tornyokon és várfalakon csúszkál.

y e d i li r e n d.

Alcyones. Jégmadarak. Brachypodes. Ülészek.
18. Nem.

Merops. Gyurgyalag.

Faj a) Merops apiaster. Közönséges gyurgyalag, gyárgyula.

19. Nem.

Alcedo. Jegér.

látható.

22. Nem.

Emberiza citrinella. Czitrom sármány, sármántyu, szász. Girling; ol. prezur galb.
Emberiza miliaria. Köleses sármány, södje; oláh. prezur ma1·e.
Emberiza schoenicus. Nádas sármány, nádi veréb; oláh. ·prezur de tresztie.
Emberiza cia. Ostoba sármány. A' dévai magyarutczai patak völgyében és a#
szőllöhegyekben a' verőfényen , egészen a' dévai várhegyig minden télen találtam, noha nem
igen sokat. Minthogy még tavaszszal is gyakran vert fel a' kutyám, a' szőllőhegyekből, ily
sármántyut , egész bizonyossággal állithatni, hogy ott költ, de nem sokat és csak bizonyos
helyekre szoritkozva.

23. Nem. Phaedrophanes nivalis. Havasi sármány.
Lerchenfeld Károly úr a' magos csúpokon találta decemberben 1835-ben.

Ötödill rend~

Második oszt á Iv.

madar~k.

ol

Tenuirostres. Vékony csorruak

E l s ö o s z t á 1 y.
Passeres. Verehek,
20. N em.

Curvirostra. J{ereszt-orru madár.

24. Nem.

1-só Alnem.

~ekerlie.

h) Alauda arvensis. Szántóka , mezei pacsirta; szászul: Feldlerch: oláhul: csokerlie.
e) Alauda nemorosa. Erdei pacsirta; szászul: Bumlerch.

FringiJla.
Pyrrhula. Pirák.

Faj a) Pyrrhula vulgaris , rendes pirák, havasi pinty; oláh. paszere domnyaszke.

2-dik A ln em.

Loxia. J\upály.

Eij a) Loxia coccothraustes. Kereszt-orru kupály, magnyitó, magtartó, megyrágó, vaskösa1ju; oláhul: garuje; szászul : Kirschekratscher.
b) Loxia chloris. Zöldike kupály; zöldike.
e) Loxia serinus-t Erdélyben csak egyszer találtám Topánfalván, a' zalathnai felső
uradalomban.
3-dik A-l~ em. Fringillae proprie sic dictae.
OITU,

Tulajdonképeni verebek, pintyek.
Faj a)
h)
e)
á)

Fringilla
Fringilla
Fringilla
Fringilla

coelebs. Erdei pinty, szemeti pinty; oláhul: pinty.
monti-fringilla. Fenyő pinty, oláhul: pinty pistritz.
domestica. Házi veréb ; szászul: l\'Jasch; oláhul: vrabje.
montana. Mezei veréb; oláhul: vrabje de kimp; szászw: Hirschmásc4.

Alanda. Pacsirta.

Fai a) Alauda cristata. Búbos pacsirta, kontyos pacsirta; szászul: Messtlerch; oláhul :

Fnj h) Curvit-ostra pinetorum. Kereszt-orra madár.

21. Nem.

.Emberiza. Sármány.

Faj a)
h)
e)
d)

peszkarus vunete.

Oscines. Eneidö

Acanthides. Csízek. ZeisigP.

Faj a) Fringilla carduelis. Közönséges teugelicz; szászul: Stingelitz; oláhul: tengelitze.
b) Fringilla spinus. Közönséges csíz; oláhul: csiz.
e) Fringilla linari~. Kis kenderike, lenike, veresbegy: őszszel és télben gyakrabban

Faj a) Alcedo hispida. Közönséges jegér , jégmadár; oláhul : peszkeritze vunete, vagy

1

Linariae. Iíenderikék.

25. Nem.

Anthus. Pipár.

2 Faj a) Anthus Richardi. Réti pipár.
Hunyadvármegyében, Maros Németiben a.z ugaron láttam, hol Antbus pratensis-sel
volt egy társaságban.
b) Anthus aquaticus. Vizi pipár.
e) Anthus littoralis. Parti pipár, a' Kalán melletti mocsárnál kaptam három példányt,
melyeket Anthus littoralisnak tartok.
d) Anthus pratensis. Réti pipár.
e) .l\nthus arboreus. Rendes pipár.

2ö. Nem. Motacillae.
Faj a) Motacilla sulphm·ea. Sárgamejjü

Billegetők.

billegető;

oláhul: ko de padure hel sure , vagy

bel galbe.

b) Motacilla alba. Barázdabillegető; oláhul: ko de padure hel albe.
e) Motacilla flava. Sárga billegető.
d) Motacilla citreola. Találtam a' szamosfalvi tóban Kolozsvár mellett, 1834-ben
mart.iusban.
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27. Nem. Accentor. CsattogánJ'· ·
Faj a) Accentor alpinu;~· H~vasi csattogány. H?szan- ~annin~zank~nt j.~nek le !élben a'
magos hegyekről a' dévai varba es ott maradnak karacsontól Januarms kozepe1g. Ittem tartózkodásuk ezen rendes korszaka, melyet már három télen tapasztaltam, igen különös. Az Accentor alpinus egész neméből egyedül az, mely kicsiny seregben útazik. Accentor modularis-t és
montanelJ.us-t, mely utóbbit Triest mellett a' Kar&t hegyeken találtam, csak e~ye~ként lehet
~átni. Ugy találtam , hogy ez ~, madá~· min,dig .kövér, ~· húsa jó í~ü , , tt:', ~angJ~ t~lben pem
kellemetlen, minthogy az, ha bar durvabb a mely octavaban, hasonht a Jíaz1 verebehez. A~
bár nem félénk, mégis bajosan ]ehet birtokába jutni; mert midőn látja, hogy ember közeledik
feléje, elbuvik, vagy oly helyre reP.űl, honnan, ha meglövik is, nem lehet elhozni és használni, p. o. hozzáférbetlen falakra, lyukakba .és sziklára.
b) Accentor modularis. Csalogány. _Ámbár ez helyt lakó madár, mégis itt télben és
nyárban igen ritkán lehet találni. A"' legkeményebb télben is igen gyönyörüen énekel.

28. Nem.

Parns. Czinege.
Faj a) Parus major. Szén-czinege; oláhul: piczigus mare.
h) Parus ater. Fenyves czinege; oláhul: piczigus de brád.
e) Parus coeruleus. Kék czinege; oláhul: piczigus vunete.
d) Parus palustris. Mocsári czinege.
e) Parus lugubris. Gyász-czinege, rég ó.ta ismert madár, melyet Illyriából és Kárinthiából Mattereu János szerint NérneJhonba én is vittem. Parus lugubris Erdélyben Hunyadés Zaránd vármegyékben fordul elő. En találtam Vajdahunyadon, Rákoson, Govasdi-n, V etzelben, Déván, Szelistyorán, Boiczán , 'fresztián · és Lunkán, még pedig e' három utolsó
helyen kotolva. Lunkán juniushan első kőltésü fiakat, melyeknek tollai még nem voltak egészen
megnőve, társaságban szerteszét repdesve találtam 's láttam egyszersmind az ikeg párt is, egy
egy almafa udvában, öt, szinte golyó alaku, piszkos-fejér 's barna pettyegetett tojáson ülve. A'
Parus lugubris tehát egy év~en kétszer költ.
Januarius 16-kán 1843-ben a' parus lugubrist, a' dévai s.zőllőkben már párosodni láttam ; a' hímnek nemi eszköze igen meg volt dagadva, a' párosodást talán a' rendkivüli meleg
siettette, minthogy a:.wn a' napon a' dévai vár déli oldalán oly meleg volt , hogy pillangók és
legyek is repdestek. A' bak parus lugubrisnak sötétfényes fekete feje van és feketébe átmenő sötét barna nyaka és ·begye, a' mely őt nagyságán kivül- akkora mint a' Parus major, vagy Parus Fringillago - legjobban megkülönbözteti a' Parus palustristól.

A' nyösténynek inkább szürkébe átmenő fekete feje van, a' begyén és a' nyakán fejér
tollak vannak elegyülve, az egész teste, különösen a' farka és szárnya kisebb mint a' hímé.
Az egy éves hím , színére hasonlít az öreg nyöstényhez.

A' fiak csak a' második vagy harmadik évben lesznek oly sötét szinüek, · mint az öregek.
Ifjú korukban a' fejök és nyakuk világos csokd.ládé szinü .barna, az első vetkezés után
sötét csokoládé színü barna. Az egy idős fiak, a' következő tavaszig együtt maradnak , de
az öregek már a' következő őszön és télen , egészen elválnak tőlök 's egyedül vagy páronként kuborolnak. A' párosodás ideje alatt nagyon szeretik egymást annyira, hogy a' hím nem
hagyta el azon tájat , hol társát meglőttem , hanem szüntelen körültem repdesett , mig őt is
meglőttem.

A' Parus lugubris szereti az oly vad sziklás helyet , mely hely~nként bokrokkal van
bénőve. Télen egyenként és családostól jón a' begy-végekre, p. o. a' dévai szőJiő hegyek~e,
bol mohos szikafákon tanyáz ; nagy erdőkben és térségben soha sem találtam Parus lugubnst.

Hangja a' veréb csiripolásához igen hasonlit és sokkal kemén_vehb és tartósb mint a'
többi cziuegéké. Tavaszszal keveset 's nem igen melodiáson énekel. Nem oly eleven, mint a'
többi czinegék és igen félénk. Megjegyzésre méltó igeu rövid testalkata, mely a' tojása alakjához igen hasonlít. Eledele mag és bogarak ·s ezeknek tojásai, melyeket, valamint az apró
csigákat is, igen örömest felkeres.

f) Parus cristatus. Búbos czinege, kontyos czinege; oláhul: piczigus koncsate; csak
a' magosan fekvő jegenye- és fenyő-erdőben a' bihari hegyek közt és Székelyhon magosabb
tájain találtatik 's még ott sem sok ; a' térségekre soha sem jő.
g) Parus caudatus. Hoszszu farku czinege; oláhul: piczigus ku darnitze.
/6) Parus biarmicus. SzakáIJas czinege , bajusz-czinege; oláhul: piczigus ku barbe.
Csak Kolozsvár és Vásárhely között, a' mezőségi tókban a' nádakban találtam.
i) Parus pendulinus. Függő czinege, Erdélyben igen ritka, Károlyfejérvár mellett
egy Maros közti ligetbe költ.

29. Nem.

Regulus. Ökörszem.
Faj a) Regulus aureo-capillus. Királyka ökörszem.
h) Regulus igni-capillus. '1 űzfejü ökörszem; mind a' két faj csak télben jelenik meg
a' czinkék társaságában.
1

30. Nem.

Troglodytes. Csaláncsattogatók.
Faj a) Troglodytes regulus. Wolf. Troglodytes punctatus. Ökörszem, csaláncsattogató,
oláhul : kiturlus.

31. Nem.

Cinclus. Arrio.
Faj a) Cinclus aquaticus. Vízirigó, seregély; arrio.

,

Viztengély.

32. Nem. Sturnus. Seregély.
Faj a) Sturnus varius. Közönséges seregély oláhul: graur.
33. Nem.

Nomadites. Petényi.
Pastor. 'femmink.
Faj a) Nomadites roseus. Ezen szép madár 183'7-en jelent nagyobb számmal meg Szebennél és Erdélynek még néhány vidékein, a' sáskákat üldözve. Eiltz úrtól Szebenből kaptam
egy példányt, egy másikat Déva vidékin kaptam, de azóta e' madarat nem lehet itt látni.

34. Nem.

SaxicoJae. Sziklárok.
Faj a) Saxicola oenanthe. Hont sziklár, martius végin jön l10zzánk 's octoberben elhágy,
magyarul ezt is barázdabiIJegetönek nevezik; oláhul: imperetus.
b) Saxicola rubetra. Fekete-pofu sziklár.
e) Saxicola rubicola. Fekete torku sziklár.

35. 8axatiles. Heg-yiek.
Faj a) Saxatilus, cyanicephalus (turdus saxatilis). Sziklai rigó.
b) Saxatilus cyaneus (turdus cyaneus - Gmel). Kék rigó.
Jegyz. A' turdus saxatilis Déva vidéké'n a' vár trachit szikláin, Kolcz-on és a' nagyági sziklákon költ is.
'11urdus cyaneust csak egyszer találtam Offenbányán, hihetőleg Brassó vidékén is elő
fordul, különösen az Oláhországfelőli szikla-repedésekben.
19
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36. Nem.

Turdns.

Rigó.

Faj a) Turdus viscivorus. Lép-rigó, húros-madár; szászul: Zarzen , Scha1·rer : oláhul :

sturz mare.

b)
e)
d)
e)
f)

Turdus
Turdus
Turdus
Turdus
Turdus

pilaris. Fenyő-rigó; szászul: Grohleister; oláhul: sturz de muntye.
musicus. Éneklő rigó, boros rigó; oláhul: sturz.
iliacus. Boros huri, veres rigó , csipegö rigó.
torquatus. Örvös rigó , ölves rigó; oláhul: sturz de muntye hel gulerat.
merula. Fekete rigó; szászul, Schwa1·zleister; oláhul: mierle nyagre.

37. Nem. Sylvia. Dalár.
1-só A 1nem. Calamoditae. Nádi zenérek.

Faj a) Sylvia turdoides. Nádi zenér.
h) S ylvia cocustella.
e) Sylvia phragmitis. Tarka zenér.
d) Sylvia palustris. Vízi zenér.

2-dik A 1 nem.

Currucae. Zenérek.

Faj a) Sylvia luscinia. Dalabáj , fülemile; oláhul: previetare.
b) Sylvia philomela. Magyar dalabáj, csalogány.
e) S ylvia atri-capilla. Barátka zenér, barátka; szászul: Klosterwenzel.
d) Sylvia horteusis. Apró zenér. ·
e) S ylvia cinerea. V erhenyeges zenér.
f) Sylvia curruca, curruca garrula. Poszáta zenér.

•
J_egyz. S.y!via nisoriát küllős zenért, Erdélyben még nem találtam , ámbár Magyarorszagon es Austnaban van. Ugy látszik, hogy ez a' madár Europának nyugoti részében lakik inkább.

h) Sylvia fitis. Ennek három faja, t. i. sylvia arborea, sylvia trochilus , sylvia sylvestris közti különbs égről Erdélyben még nem győződhettem meg, ámbá.r a' sylvia fitis itt igen
gyakran fordul elő. Méltónak tartom a' megjegyzésre, hogy ezen madarak szokása költözéskor
egészen más, mint állandó helyt maradásuk idej ében.
Költözéskor ugyan is nem láttam a' fák vagy bokrok tetején ülni e' madarat, mint másposványos helyeken , törpe bokrokon, köveken és a' part- szakadásokon
eledelt keresve. Részint más madarak társaságában talá ltam„ a' melyek
között egyenként voltak elvonulva
ez tavaszi költözéskor martius végén volt)' leszint mint
1833-ban octoberben a' maga fajtájuak között elég nagy társaságban őszí vándorlas idejében.
e) Sylvia rufa. Ez a' madár vándorláskor úgy viseli mag át, mmt a; sylvÚt füis, azzal a' különbséggel, hogy őszi útazáskor, mindig csak magánosan útazik: és soha sem láttam
seregesen költözni , mint a' sylvia fitis-t.
d) Sylvia Nattereri-t, melyet 184-5-ben martius 24--kén láttam, e' munkában pótlékul megemlitenem szükséges: mocsáros helyen a' füzek közt ugrált 's ámbár eléggé távol álltam tőle 's csak féltöltéssel, mégis bánatomra egészen öszszelőttem.
han~m többnyire
csüngő gyökerek alatt

kór,

e

38. Nem.

Bombyciphora. Selyemfarkuak, locskák.

Faj a) B. garrula. Selyem-farku, locska.

39. Nem.

Mnscicapa. Légykapók.

Faj a) Muscicapa grisola. Szürke légykapó.
b) Muscicapa colaris, M. albicollis. Nyakörves légykapó; sziszul: Flegenschnapper. Erdélyben elég számos.
e) Muscicapa luctuosa. Gyász légykapó. Ez sokkal ritkább Erdélyben, mint az előb
bi. Aprilis kezdetén 184-3-ban egy kis eső után a' Maros melletti úton, gyepükön és kerteken
nagy mennyiségben láttam.
d) Muscicapa parrn. Kis légykapó. ~gy barátom közlése szednt sok van, de én magam csak egyszer találtam , még pedig egy erdős mocsáros rét szélén a· ruszkai közép hegyekben.

3-dik A 1nem. Mezitelen szemhéja dalárok nincsenek.

4-dik A ln em.

J{ékbegy. Blaukelchen.

Faj a) Sylvia svecica. Kékbegyü dalá1:
h) S ylvia Wolfii , sylyia cyanecula. \Volf dalá1ja.
Jegyz. Erdélyben csak a' közelebbi időkben fedeztem fel.

5-dik A ln em. Vermivores. íloo-árevók.
:ml
Faj a) S ylvia phoenicurus. FUstfarku dalár; szászul: Rothschwenzel.
b) Sylvia tytys. Veres farku dalár, fekete hegy; szászul: Hausrothschwenzel.
e) Sylvia rubecula. Veresbegyü dalár, veresbegy.
. Jegyz.: E' ~~.aládban, a' ké.t első faj vá~do~· madá1:: őszszel elhagynak 's tavaszszal már
!'!a~tmsb~n v1~zszaJonek .. ~ s~lna rubecula. 1:esz1.nt Erdelyben. telel, de martiusban is igen sok
JO ide mmt va~d~r madar _s a folyók partiam es a' szakadasokban mutatkozik a' táplálékát
a' földben a' novenyek gyökerében keresi. V égre más nemü madarak társaságában elvándorol.

Hatodilí Rend.
Chelidones. Fecskenen1üek.
40. Nem. H irundo. Ferske.
Faj a) Himndo rustica. Füstös fecske, házi fecske ; oláhul: rindungave ku gura rosie.
b) Hirundo urbica. Fejér hasu fecske; oláhul: rindungave albe.
e) Hirundo riparia. Parti fecske; oláhul: rindungave de czerine.

41. Nem.

Cyps,·lus. Föllengü.
Faj a) Cypselus alpinus. Havasi föllengü , ha,Tasi fecske; oláhul: rindungave de kodru.
b) Cypselus murarius. Síki föllengü , kőfali fecske , torony fecske : szászul : de Hex ;
oláhul: rindungave de vie.

42. Nem. Caprimnlgns. Lappantyuk.
6-<lik A 1 nem. PhJilopsenstae. Lombzenérek.
Faj a) Silvfa. sibilatrix.

Faj a) Caprimulgus punctatus. Europai lappantyu, kecskefejő; szászul: Ziegenmelker,
Geissmelker; oláhul: babelude.
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Tizedik rend.

11 etedili. rend.

Grallae, gázlók, gázlábuak.

Columbae. Galambok
Faj a) Columba palumbus. Örves galamb , nagy vadgalamb; oláhul: porumb szelbatilc hel
ma.re, porumb hel gulerat.
h) Columba oenas. Kék vadgalamb ; oláhul: porumb szelbatik.
e) Columba turtur. Gerlicze; oláhul: turturete.

lWyolczadik. rend„

E l s ö o s z t á 1y.
Háro1n 11lörmü vízi-madarak.
48. Nem. Charadrius. Lile.
Faj a) Charadrius auratus. Arany lile.
h) Charadrius minor. Kisebb vízi lile.

Második osztály.

Gallinae. Tyúliok.
43.

Nem.

Pterodes.

44. Nem.

t -sö Alosztály.

Tetrao. Fajdák.

1-só A l ne m.

Sebesen futó vízi madarak.

Erdószfajdok.

Faj a) Tetrao bonasia. Császárfajd, magyaró-tyúk , császár-madár ; oláhul : geinuse.

2-dik A ln em. Tulajdonképpeni .-rdei tJ úkok, erdószfajdok.
f'aj. a) Tetrao urogallus. Nagy erdöszfajd, vad páva, vad kakas; oláhul: kodkodáuy ,
kotkany.

h) Tetrao medius. Közép fajdot Erdélyben Petényi Salamon barátom fedezte fel.
e) Tetrao tetrix. Nyir fajd Erdélynek inkább északi mint déli hegyein tartozkodik.

A' harmadik alnem Erdélyben nem mutatkozik.
w •

Négykörmü vízi-madarak.

Csúpfajdok.

49. N e m.
Faj a) V anellus cristatus. Libucz.

50. Nem. Numenius. Ugarály.
Faj a) Nume_nius arcuata. Kurli ugaráiy, mezei snef, szászul: Haidschnepf; oláhul: snefj.
h) Numenius phaeopus.

Kis kurli.
,
, . e) Nu~enius, tenuir,ost~·is. Vékony csor111 ugarály: ezt Hunyadvármegyében MarosNemeti mellett lottem s Peteny1 Salamon hatarozta meg.

4-dik A 1nem. Ha,1asi ty1.í kok. H ófajdok.
Faj. a). Tetrao lagopus. Rendes hófajd. Egy példányt hoztak a' hátszegi, oláhország fe-

loh hegyekbol

2-dik Alosztály.
Hihetőleg

Gróf Csákinénak Piskibe Húnyad-vármegyébeu.

Lassan járó vizi madarak.

46. N e m. Perdix foglyok.
Faj. a) Perdix cinerea. Sziirke fogoly madár; oláhul: paturnike.

4-dik A 1nem. Fürjek.
Faj. a) Perdix coturnix. Közönséges fürj; oláhul: ,pikpelak, prepelicze.

hiányzik Erdélyben.

3-dik Alosztály.

4 .1. Ne m. Phasianns, Fáczáo.
Faj a) Phasianus colchicus. Igazi fáczán: Bonczhidán Kolozsvár mellett. Z sibóu.

2-dik A 1nem. Rt>ndes faglyok.

51. Nem. Ibis.

Cursores. Szaladárok
4 7. Nem. Otis. Túzok.
Faj. a) Otis 11arda. Lomha túzok; oláhul : drop drokie.
b) Otis Tetrax. Kis túzok.

Batla.

, Faj. a) Ibis falcinellus. Magyar batla: e' madarat a' Sztrigy mentiben 's mocsárai között
es Dobranál a' Maros mellett látták; én két példányt belőle meglőve kaptam.

51. Nem. Platalea. J(alános.
Faj a) Platalea leucordia. Fejér kalános-gém ; szászul: LöffeJg!ns.
53. Nem.

Hilenczedili. rend.

Vanellus. Libucz.

Ciconia. Gólya.

J?aj a) Ciconia alba. Fej ér gólya; oláhul: bárze.
b) Ciconia nigra. Fekete gólya; olálml: barze de padure.
Jegyz és.

Mind a' kettő vándorló.

54. Nem. Grus.

Daru •

.Faj a) Grus cinereus. Közönséges daru; szászul, KJapperschick.
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55. Nem. Ardea. Gém.

59.

1-só A: J nem. Vékony nyaku gémek.

Faj a)
h)
e)
d)

Ji'oj a) Ardea cinerea. Kék-szürke , kém; oláhul: kokosztink.
6) Ardea purpurea. Bíbor gém, halász gém; oláhul : peszkeritze.
e) Ardea egretta. Árnérikai xöcsag.
d) Ardea ga1·zetta. Kis kócsag.

Scolopax
Scolopax
Scolopax
Scolopax

Nem. Sco]opax. Lebenke.

rusticola. Erdei lebenke , szalonka ; szászul : W aldschnef; l()f. szitá1j.
media. Közép lebenke, nagy vízi snef; szászul: Stockschnepf.
gallinago. Vizköri lebenke ' vízi snef; sz.ászai: Moosschn$f.
gallinula. Kis lebenke , vízi tyúk; szászul Pockerk.

„

1

2-dik AJ nem.
e)
f)
g)
li)

5-dik Alosztály.

Vastag nyakii gémek.

Ardea stellaris. Europai dob-gém, nádibika; szászul: W assergetter.
Ardea nycticorax. Rendes éjgém, kócsag-gém; ·szászul: Qáackreger.
Ardea ralloides. Hajas kócsag. ·
Ardea minuta. Apró. gém (gemcse).

•

GO. Nem.

Faj a) Rallus aquaticus. Vízi guvat, vízi tyúk.

GallinuJa. Nádfuk, vízi ty1íkok •.
1-só A ln em. J{opasz homJok-paizs nélküli iszap-madarak.

Fejér:-torku iszap-gázlók.

56. Nem. Tringa. Partiram.
1-só A 1nen~. ' Ív~scsorru homok-gázlók.
Faj a) Tringa subarcuata. Közönséges homokgázló: a' sapkámmal fogtam meg Maros-Né-

~1eti mellett egy patakban, midőn éppen mellettem egy füves helyről kibútt

·

és rám bámuh·a,

2-'dik A 1 .e ·1,1. EgJ'lln,es , ,~· 'Csak ·.a ' -régin hajJ;tt csorru 's egészen
eJvátt körmü Jiomokgázlólc.
F_aj a) Tringa alpi~a. Kis á~pacsirta.

Faj a) Gallinula grex. Harizs; oláhul: kriszty.
·
h) .Gallinula porzana. Bukó guvat, vízi tyúk; szászul : W asserhándel.
e) GallinÜla pusilla. Piczi ·guvat.

2-dik A 1nem. Kopasz

Úszótalpu vízi madarak Erdélyben még nem találtattak.

'l,izenegyedili. rend.
, '
Aves natantes. Natatores. Uszok.

Sebes futó vízi madarak ·

.

1-sö A 1osztá1 y.

57 • •Nem.

A ln em. Egyenes nagy és erős csorru "s. vált-körmü víziramok.
'l1otanus ochropus. li„olyami víziram.
'fotanus glareola. Erdei víziram.
'fotanus: stagnabilis. '1,avi víziram.
'l1otanus calidris. Fekete víziram.

3-dik AJ nem.

Felfelé horgas csorru víziram.

e) Totanus glottis„ Zöldlábu víz-iram.

4-dik A ln em. Úszó víziramok.

.18. Ne m. Limosa. Iszap-gázló.
Faj a) Limosa. rirl'a: Küllős farku iszap-gázló.

iszap-madarak.

6-dik Alosztály.

4-di k A l n e m. Dí13z-r~Hu homo.kgázlók , a' hím nászruhában.
Jegyzes. E' családból Erdélyben .még egyet sem láttam.
T()tanus. Víz-iram.
1-só AJ nem. Egyeqes, a.' hegyin erős csorru 's vált körmü víziramak.

ho~11ok-paizsu

Faj a) Gallinula chloropus. Rendes nádfu.

3-dik A 1nem. Egyenes csorru ·,s váhkönnü homokgázl6k.
Faj a) Tringa islandica. Islandi homokgázló , költözéskor fogtam.

- 2-dik
Fai a)
h)
e)
d)

Rallus. Guvat.

6t. Nem.

. . 4-~ik Alosztály.

allva maradt.

·Rövid szárnyu · iszap-madarak.

Csak úszni képes sebes-futók.
Ezeknek Erdélybeni Jétezésit még nem lehet megmutatni.

.

2-dik Alosztály.

Uszni 's buvni képes sebes-futó vízi-madarak.

62. Ne m.

Fulica.

Szárcsa.

Faj a) Fulica atra. Fekete szarcsa, hóda.

II.

Osztály.

Bosszu szárnyu vízi madarak.

'

63·. Nem. Sula. (Dysporus. Ill.) Otromb •
Faj a) Sula alba. Fejér otromb.
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157

64. N em.

Sterna. Ha-Iászka~
1.

Faj a) Sterna hirundo. Europai halászka.
.b) Sterna leucoptera. Tollagos halászka.
e) Sterna nigra. Fekete halászka.
d) Sterna minuta.

2-dik AJ ne rn. I\alánruczák.
· Faj a) Anas clypeata. Közönséges kalánrucza, kalános récze.

3-dik AJ nem. Szukcsorru ruczák.

Ji'aj a) Anas boschas. Rendes kácsa, vad récze; oláhul: ratze szelbatik.

Piczi halászka.

h) Anas Strepera. Csergő kácsa.
e) Anas Penelope. Sípos kácsa.
d) Anas querquedula. Rendes kácsoga, pergó récze; szászul: Ratscl1-ente.

H5. Nem.

Larns. Csiilló.
Faj a) Larns canus. Fejér csüUő; oláhul: sirulg.
h) Larns ridibundus. Nevető sirály. A' következő két fajt, Petényi Salamon úr
fedezte fel és 'közlötte velem.
e) Larus tridactylus. Három ujju sirály.

71. Nem. Platypus. · Bukruczák.
Foj a) Anas fusca. Nagyobb bukrucza.
h) Anas leucocephala. 'forongyos bukrucza.

66. Nem. Pestris. Ganály. ·
Faj a) Pestris pomarina. Örves ganály.

- 67. Nem. ProceJlaria. Hojsza.

") Anas crecca. Apró .kácsoga.

.

Faj a) ·ProceJJaria pelagica, tengeri hojsza, vészjós; 1840-ben tavasszal jégrnenéskor,
a' Maros köntött vizén egyedül találtam 's fogtam el. 1 példány gyüjteményemben van.

H a r m a d i k o s z t á l y.
Fogas-csorru vízi madarak.

68. Nem. Cyg-nus, Bechst. Hattyn.
Faj a) Cygnus olor. Néma hattyu; néha egyedül, néha társaságban jelenik meg a' Ma-

4-dik A 1 nem. Buk-ingarnczák.
e) Anas rufina. 'l101Iagos ingarucz~, Erdélyben ritkán fordul elő 's csak télben a'
Kolozsvár körüli tókban és a' Mezőségen. En csak egy példányt láttam Kolozsvárt, melyet
eladni vittek vólt. Egy hiteles és járt-költes vadász állitá;Sa szerint, ki vezetőm volt a' kolozsvári tóknál is, ez a' récze ottan ottan mutatkozik nálunk.
d) Anas ferina, (Platypus ferinus ). Közönséges ingarucza.
e) Anas marila. Éjszaki ingarucza.
f) Anas fuligula. Búbos ingarucza.
g) Anas leucopbtalmos, (Platypus leucophtalmos). Apró ingarucza..
l•) Platypus glaucion, ( Anas clangula). Valódi kercze.

roson.
h) Cygnus HantI10rnus. Énekes hattyu, ezt is Petényi Salamon úr fedezte Erdélyben fel és határozta meg.
69. Nem. Anser. Lnd.
A' vadászok leirásából tudom, hogy e' nemnek több fajai vannak Erdélyben, én is
láttam vadászaton olyanokat, melyek színökre és , alkatukra .nézve. egymás~ól különböztek, ~e
távulabb voltam tőlök, hogy sem meghatározhattam volna. Erdely fekvese olyan,. hogy Itt
uem csak hogy megélhet, hanem némelyik mint, p. o. az anser cinereus itt külthet IS. Ezen
meggyőződ ésemben megemlítem az:
Faj a) Anser segetum. Fejérfoltos ludat, v~d-lndat.
b) Anser ciner~us. Szürke lúdat, a' melynek itteni létezése bizonyos; mert e' folyó
tavaszon Dévára hoztak két meglőtt példányt, eladás végett.

5-dik A ln em. Buvárok.
'l 2. Nem. Mergus. Buvár.
Faj a) Mergus merganser. Közönséges buvár.
h) (Petényi úr szerint) Mergus serrator. Búbos buvár.
e) Gyakran előfordul a' mergus albellus, apró buv~.

Negyedik

Fogatlan csorru buk-vízi madarak. '
f-sö A l o sz tál y.

70. Nem. Anas. Récze. Rucza.

Úszóhártyával csak tövön egyesitett négy ujjnak.

1-sö A 1nem. l\;frsa-rur.zák.
Faj a) Anas rutila sive a11as Casarka. Sípos kacsa: 183 t. tavaszi vándorláskor látták

a' Maroson és me glőtték. Ezt a' példányt a' még akkor élő dr. Michahelles Károlynak Nürnberg melletti Sz. Johaunisba küldiittem, a' kinek halálával az ornithologia sokat vesztett.

Azóta nem le'hetett több példányt látni. A' duna alsó- részén úgy tetszik hogy g.ya~
ran fordul elő anas casarca. Egy példány melyet Orsovánál lőttek, az én bará~om 's tamtvanyom Küstel Gvido gyüjteményiben van Ruskbergen, egy más példányt Z eyk Miklós n. enyedi prof. kapott Oláhországból.
·

osztálJ.

73. Ne m. Podiceps. Vöcsök.

lo.j

a) Podiceps cristatus. Búbos vöcsök , szárcsa.

b) Podiceps subcristatus, alig-búbos vöcsök=Podiceps rubricollís. Drebm. Alig-b1~bosv öcsök (fiatal).
e) Pod. cornutns. Szarvas vöcsök.
d) Pod. auritus. Füles (rendes) vöcsök.
e) Pod. minor. Apró vöcsök.
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74. Nem. Colymbas. Bukdárok.
Faj a) Colymbus glacialis. Nagy bukdár.
h) Colymbus arcticus. Éjszaki bukdár.
e) Colymbus septemtrionalis. Apró bukdár.

7 5. Nem. Carbo. Mayr.r. Koromúszak.
Faj a) Carbo cormoranus. Nagy koromúsz.

U

Carbo pygmaeus. Kis koromúsz.

Ui. Nem. Pelecanus. Gödény.
Faj a) Pelecanus onocrotalus. Rendes gödény. Az europai gödényeket régebb csak egy
fajra szorították. Mayer, Brehm szerint is csak egy van; de azon példányok között, melyet
én bírok oly nevezetes különbség van , hogy nekem azon természet nyomozókhoz kell csatlakoznom, kik Európára nézve két, vagy talán három fajt is megkülönböztetnek. A, három
példány közt következő külöabség van.
A, Pe1ecanus onomotllllus, 'lllelyet még pedig párostól Majusban 184-4-ben kaptam,
úta~ott. '.rolla vereses, a' lába hús-~zínü, csorra paisos és nem lapos, kénsárga:- é~ v.eres11e Jfestve, feje b~bitás, kopasz pofa-bőre narancs szín-sárga, torokzacskója
kék-sárga, szemefénye kármin-veres , homloH:án egy vastag húsos kinövés , farka húsz tollu.
A' himnek cs orra hegyétéil ·fa11ka "égéig számitott.hossza 5' 6", a, nyöstényé 4' 11", a, hím
~sorrának hosszusága 1' 2", a· nyöstényé 1'. A' hím lábszára 5 '/2 hüvelyknyi hosszu a'
nyö~tény.é 5. A' hímet dr. Knöpfler Vilmos barátomnak és tanítványomnak adtam, a, nyöstény
gyiljtemenyemben van.

tnagy társaságb n

A, második példány hím;

·6nne~ tolJa vereses, a' lába hús színü, csorra kevésbé szi11es

és paizsos, a' kopasz bfü a' fején és pofáján kén-szín sárga, homloka sírna ,s törpe kiuövés
uélkül, csorra hegyétől a' farka vegéig számitott hossza 5" 6'', az óra hosszus:iga 14 ' h
]1üvelyk , lábszárhossza 5 '/2 hüvelyk. Ezt a' példányt 1838-hau nyárban kaptam. Ez és az előbbeni példány közti fő különbség, minden részeinek halonínya bh szíuen kivűl, főkép abl>an áll, hogy ez utóbbinak a' csorra sokkal hosszabb, ,s a' homlokán a, kinövés teljesen l1iányzik. Bizonyosan a, kor és évszak nagy befolyással vannak e' madár alakjára, ugyan azért
azt hiszem, hogy e' példányt az előbbenivel ugyanazon egy fajuuak kell tartanunk. Valamint
némely réczéknél és hattyuknál a' párosodás idejekor bizonyos húsos kinövés szokott látszani,
úgy meglehet, hogy az r.lsö példánynál is a, húsos kinövés a' homlokon, mely egészen méis
alakot ád neki, csak tavasszal a' párosodás idejekor mutatkozott.

d) Regulus ignicapillus.
stagnatilis. A) Larus tridactylus.
gus serrator.

e) Tetrao medius. f) Numenius tenuirostris. g) Totanus
() Lestris pomarina. k) Cygnus Xanthorrhinus. l) Mer-

'
Forró köszönettel ismerem el ezen tiszteletre méltó barát.ornnak
ornithologia körüli azon
igen jótékony hatását, . melyet Erdélybeni rövid mulatása alatt is gyakorlott, a, magyar orvosok
és természetvizsgálók Kolozsvártt tartott 5-dik összejövetele alkalmával béútazván az országot, hol nem csak az említett felfedezéseket tette, hanem egyszersmind barátokat is nyert meg
az ornithologiának 's azokat a, legszükségesb segédeszközökkel és legjobb munkákkal megismertette. Ezen Magyarországra. nézve igen érdemes ,s a' természet-tudományokért valódi önfeláldozással munkáló derék barátom tanácsa nyomán, kitől régebb az első feltüzelést ,s az
·ornithologiában és madártöltésben az első oktatást nyertem, a, kolozsvári gyülés elébe terjesztett dolgozatomat, mi előtt sajtó alá jutna , tijrndolgoztam és későbbi kölcsönös felfedezéseinket béiktattam. Nem különben az ő tanácsa és buzdítása nyerte meg az Ornitbologiának Maros - Vásárhelyen Bélteki János és Ferencz, Szebenben Bieltz Albert és Kreiden urakat is 's
ezzel igazolva van hogy a' magyar orvosok és természetvizsgálók Erdélyben tartott gyülése,
áldásos ha.tásának gyümölcseit e„ szakmában is a' két testvérbonnak rögtön megtermette ,s még
sokkal dúsabbak megtermésével kecsegtet. A, Strix scops előfordulásáróli ismeretet n. enyed
professor Zeyk Mildós úmak köszönöm.
Ornithologus barátaim közléseikkel bővitett 's ezen munka megjelenéseig megismert ornithologiai faunája Erdélynek számlál

A, földi madarak közül
A,. mocsári madarak közül
A, vízi madarak közül
öszveseu

47 . nemet és 162 fajt.
14 nemet és 37 fajt.
15 11emet és 46 fajt.
76 nemet és 245 fajt.

0

, .Kitetsző és bi~o1 1yo~ a: különbs~g eg)'. más fa'nál, . a· melyet sok természetvizsgálók 's
Peteny1 Salamon baratom 1-s ·eszrevett s enuelfogva Pelecanus crispusnak nevezett.

A' pelecanus crispust valamint a' két eWbb e1r11itettet is tavasszal, a' Marosnak f'gy
kiholt ágában, H110,radvármegyében J)éd,tól nem messze lőtték· hol csak eo·ye dűl még pedi ...
már áprilisben szállá.„olt. 'l'olla fejér, a' hütá.n szárnyán len) és ~1 rkfedezö toll~i szürkés fejér '~
egyes söt~tszilrke tollakkal vegyuh·e, lábai feketébe átmenő sötét barnák, pofáján és torkán a'
k?pas~ l~or világos szalmaszin sárga, csorra sírna, 's a' hegye felé szélesebb, mint az elöbb1eknel es egyforma sárga, homloka lapos bóbi1.á ja ·hosszabb mint az előbbinél, egész hosza
á' láp ~' hüvelyk, ·cs1wra
·hU.vely~nyi 1hosszu, lábszárai 4 hüvelytkinyi hosszak. Ez hím volt.

'5

Az eUíszámláltak között a' 11 ktivetkezö faj i'!lm.erésit barátom és tanitóm Petényi Salamon gyakorlott vizsgáló közléseinek köszönöm.!
·

Faj a) Falco palJidus, halvány szürke héj ja. b) Falco Xanthony~. e) Strix dasypus. ·

•
•
A' madarak höltözéséröl Erdélyben következö eszreve-

telelíet tettein.
Csak a, ruczák 's a, vízi madarak ezrkkel legközelebbről rokon rendjei repülnek költö:r.éskor a' nag~robb folyók, mint a' Szamos, Maros és Olt mentiben. A' többiek mind, útjokat,
kevés knlönbséggel , a· hegyi patakok vouulásálioz iráuyozváu, a' legmagosb hegyek vízválasztóin át déltől éjszakfelé , vagy megfordítva, repiilnek. Ezen okból költözéskor némely vidékekben oly madarak jelennek meg, melyek ott teljességgel nem lakhatnak, p. o. Merops Apiaster a, Roskányi erdiíkben, Carbo pygmaeus és 'l1antalus falcinellus a, hátszegi völgyben,
Coracias Garrula a' Székely határ-hegyekben a' fák határának véginél.
•
Igen-igen nevezetes és ornithologiai tekintetben örökké emlékezetes marad előttem az 1845dik évi martius 24-kén Husvét másod napján tapasztalt madárköltözés, melyet pótlékul ide bé8orozni, a, tudomány érdeke igényli.
Erős hózivatarral elegyes, martius 20-kától 23-káig tartott viharos idó után, 24-kén
a' Hátsz.eg völgyéből jövő Sztrigy partjait Batiznál, Kalánnál és Zeykfalvánál meglátogattam ;
A' folyó leszakadozott ,partJai ezer meg ezer énekes .madarakkal rakva voltak 's ezek közt a'

•

•
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Silvia rubicola roppant tömegével multa feljül a' többieket. Ezek közt" szerteszét találtam Silvia
.'fithyst, Silvia p hoenicurust, Silvia fitist és Silvia rufat, Motacilla alhat, Saxicola oenanthet
és Saxicola rubeculát. j ..A.' folyó közelében a' mocsáros réteken 'l1urdus torquatus, 'l1urdus merula és Turdus musicus szaladgáltak. Egy közel fekvő mocsár nádjai közt Silvia arundinaceát és most először Erdélyben, Silvia cyanerulát és Silvia Nattererit találtam. A' nádban egy
sereg nádityúk, Gallinula chloropus, porzána és pusilla futkosott. A' réti patakokban hemzsegtek
az Anas crecca és Anas querquedula. ..A.' folyamban Podiceps auritus és subaristatus uszdogáltak és a' folyó közepébeni fövény-padok a' Carbo pygmaeus és fekete színü ruczák s~
regétől, melyek közt Anas fuligulát, Anas marilát és leucophtalmust hiszem, hogy megkülön. böztettem (a' közeledés a' víz nagysága miatt lehetetlen volt), fedve voltak és az Ardea cinerea és
Ardea purpure~ sétáltak a• fövénygázlók több nerneivel egyetemben, melyeket a' távolság mia~&
nem killönböztethetem meg, a' ruczák és koromúszok között. Aquilla 'albicilla, halyaetos, Aquila naevia, Falco tinnunmilus és egy .l1""'alco tinnunculoides a' környékben 'repdestek 's részint
~· · közellévő magos egerfákra leszálltak.

a:

Úgy látszott, hogy az Ardea, Carbo és Anas nemüek nagyon fáradtak voltak, de
Silviák szállongtak 's élénken futkostak a' szakadozott partok alatti köveken 's közel álló törpe csei:jéken 's keresték eledelüket a' kövek közt és · parton csüngő nö,·enygyökerek alatt. A'
Silvia füis és rufa oly kevéssé féltek, hogy társam nebányat közülök kezével csaknem megfogott. A' mocsárok tömve voltak Scolopax gallinago és gallinulával és az egerfák közül Scolopax rusticát is zaklattunk fel. Leírhatatlan , mekkora élvet szerzett ezen nap nékem , mE;lye&
mint minden örömöket, melyeket a' jó anya-természet nyujt a' vizsgálónak, csak az érezhet
teljesen, ki szokva van figyelemmel és é1·zéssel olvasni ama' .nagy könyvben, melyet a' teremtő
mindenhatósága tár fel előttünk. Némely é,·ekben sok madarak jelennek meg Erdélyben és oly
vidékekben, hol régebb nem találtattak, p. o. Silvia tithyst is három év óta Déva mellett, Motacilla sulphurea két év óta a' Roská.nyi völgyben, melyek közül egyiket sem lehetett régebb
találni ezen vidékeken. Silvia hortensist és Silvia cocustellát, melyeket régebb Erdélyben soha sem láttam, találtam a' közelebb mult tavaszon Déva közelében , a' Maros mellett egy berekben.
A' megérkezés rendje , melyet a' madarak az itteni vidékekben követnek , mintegy köFebruarius végével megjelennek a' Falco cinereus, Falco cineraceus 's valószínüleg
a' Falco pallidus is. 'flovábbá Columba oenas 's még egyenkint Anser segetum és cinereus
és sok rucza-fajok. Martius közepén Falco tinnunculus, Falco tinnunculoides, átalában a' solyom-fajok legnagyobb része, Columba oenas és palumbes, 'l'urdus pilarius és torquatus, Stur1ms vulgaris; még egyenkéut Upupa epops 's több fövény-gázlók és snef-fajok, valamint sok
rucz~-fajok a' vöcsök-fajokkal egyetemben. Egyenként Motacilla alba is. Martius végin úgylátsz1k, a' költözés legnagyobb, mert ekkor már jelennek meg Silviák és légy-kapók is, például szolgálhat a' fennemlített martius 24-kéni tény. 1843-ban martius 23-kán egy hózivatar
alkalmával a' Maros hoss_zába nyuló úton számtala·n Muscicapa colarist láttam.
vetkező:

Őszi költözés alkalmával a' madarak nagyobb része september és october hónapban
hagy ide benn,ünket.
Őszi költözéskor, még pedig octoberben találtam Silvia fi.tist, oly nagy társaságban ,
hogy elégségesek voltak egy egész fűzfát bélepni, melyet valójában seregnek nevezhetni 's
k?~tö~ semmi más madarat · nem lehete észrevenni. Megjegyzésre méltó példa, hogy a' Silv~ak 1~, melyek máskor egyenként vagy csapatonként szállongnak, költözés alkalmával nagy
tarsasagba sereglenek össze.

18-13 őszén a' fecskék Yándorlásrai összetódulása oly f1irtelen és Óly erösen türtént
hogy a' roskányi papirrnalomnál, hol sok pi.Ír házifecskék fészkelnek, fészkeket, elhacrvatot~
fecsk~fiukkal találtam'· melyeket szülőik a' békövetkezett költözés miatt biidübe hagytak ·~~még
estve 1s találtam fecskeket roppant seregekben a' l\Iaros-völgy egyes mocsá.rainak nádjai közt 's
az 1843-1844-diki tél az erősebbek és hóval dúsabbak közé tartozik.
.
Ellen"ben . a' m~lt. 18~4-diki őszön a'. fecskék k~sün és. ~szrevétl~11ü.l t,üntek el. Még
september kozepen, rmdon a magyar nemzeti Muzeum 1gazgató1aval Kubmy1 Agoston úrral 's
Petényi Sa~amon barátommal, ugyan azon intézet segéd-őrével a' hátszegi völgyet meglátogattam, m~g ~ecsk,e-s~regeket.. láttunk kql~özni. é~ a' nmlt tél későn következett bé és lanyha
volt; le~alabb itt a ketszer beallott, hó nelküh hideg nem tartott hosszason 's nol1a februarius
és martius hónapokban esett hó, de ez sem maradt meg sokáig.

Z ár a t é k.
~evés é~ ~iss~erü ~gyan ezen ~lső adományom, melylyel ezennel a' természet-tan na.gy
te'!'plomanak. ~ltar~rn tisz~~lo hódol~ttal aldoz?k; de ez egy sokkal nagyobb és fontosabb adomany k.ezdt>teul. sot aiapJ~ul szolgall.1at, ha ti a~. h~zai ornithologiának többi barátjai segéd-kezet nyuJtatok nekem: ha tt velem kezet fogva fokepp mostantól fogva lankadatlanul tovább dolgoztok Erdély madarainak megismerésiben.

Egy. nagy rne~ő fekszik előttünk kitárva, egy szép , a· természet adományaival gazdagon mega!dott. ors~agb?n,, kapcsolat~an .a' külföld 's nevezetesen a' szélesen kite1jedő testvér
Mag~rarorsza.g v1zsgalódasa1val; oly kotelek, mely nemzeteket népeket és országokat övez körül, egyesít minket egy nemes czélra, 's ez a' teremtés é~ mindenható milvei ismerésének
szeretete. ~' term~sz.~tvizsgálóna~ csak egY.. hazája van, a' világ; minket mindnyájan egy anya
k~rol ~ a'. J.ó, ~' .dws~. an)~~-::te1~rneszet, az .? kebelén l1evülünk fel mindnyájan a' jó, a' nagy ,
a szep irant s elvezunk oromoket, melyektol azok megvannak fosztva kik a' természet vacryonait
0
méltányolni és becsülni nem képesek.
'
.
Előre tel1.á.~ ! han~os~n kiáltom Er~ély ~s Ma.gy~rország minden itt jelen- és távol lévő
orn~thologus. b~1T~t1hoz '· 1smet. ~011dom: .elore ! ~gyekezzünk a' dicső természet-tudományok után
tovabb ~a!adm ~~ ormtholog1~1 ~zakm~nkban is tökélyre törekedve megmutatni „miképp azon
fiak meltok hazaJok gazdagsaga1ra, ,kik ezeket pontosan ismerni illőleg méltányolni 's következőleg közhasznulag és hálásan használni k~pesek."
'
.

. . ~ó~lék~l megemlit~m? hogy Erdélyben Himanthopus rufipes is fordul elő; 1845-ben
~pr1hs vegm l~tt~k. egy peldanyt Hunyadvármegyében; ez tehát a· X rend 1-ső osztályában a' 48
~s .49 nem koze,..,~ktatand~. E zz el e~yütt van tehát 15 neme és 38 faja a' mocsári madaraknak,
s igy összesen t • nem es 24 6 f aJ.

Ha a' fecskék . lassanként és észrevétlenül oszlanak el, a' czinege-fajok egyenként és

későn jőnek a' kertekbe , így teljes valószínüséggel lehet hosszu őszre és lanyha vagy nagyon későn békövetkező télre számítani. De ha a' fecskék nagy seregekbe összetodulnak 's

egyszerre tömegenként távoznak el ·s a' czinegék korán és társaságban jőnek a' kertekbe ·;
ez roodesen hideg télnek az előjele. Például szolgálhatnak 1843. és 1844. évek őszei.
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Tordárai kirándulás.

Második közülés septemher 4-kén 1844.
17. Manno Alajos úr az arsenicumnak Fresenius és Babo legújabb módja
szerinti

kikémleléséről

értekezik.

Szóbéli előadása után a' kémlelési módot jól sikeriilt kisérletben gyakorlatilag is elómutatá.

18. Reisinger János pesti egyetemi tanár úr a'
sőségökről

nemekről,

különbségeikt-öl és el-

irt értekezésének némely részeit olvassa fel.

Jó humorral és ötletekkel
tók tetszésétől kísértettek.

fűszerezett velős

gondolatai figyelmes és

résztvevő

hallga-

19. Ugyan Reisinger tanár bémutat egy üveg kantácskában száritott szöllő virágot,
azon hazafiui jovaslattal , hogy mint chinai thea helynttesitője próbáltassék meg.

September 4-kén ebéd után a' tordai sósfürdők , marosújvári sóaknák megnézésére kiránduló t. ez. vendégek a' nemes városházánál készen álló alkalmatossá.gokon kiszekereztek 's
szürkületkor Torda város határára érkezve a' nemes város égőfáklyával ellátott lovas csoportjától fogadtatva, a' szívesen .váró 's innepélyesen kivilágított város terén összesereglett lakosok csoportai közt kirendelt szállásaikra kísértettek. Másnap u. m. sep. 5-kén reggel korán a'
magyar orvosok és természetvizsgálók, a' nemes város házáná.l lévő sziubázi teremben, 1'orda
város főhadnagya Szigethi Sámuel és 'J'ordavármegye érdemes pénztámoka 's városi szónoka Simon András urak által idvezeltettek, ezeket alelnök Kubinyi Ferencz 'Íll" rögtönözött
velős beszédével elfogadta , mely után a' társaság egy része a' készen álló alkalmatosságokon
a' marosújvári aknák megnézésére, más része a' sósfürdők 's úgynevezett 'J1orda-basadék megtekintésére mentek. A' marosújvári aknákból visszatérőleg a' társaság délután felment a' sósfürdőkhoz , a' holott fürdői elnök m. b. Kemény Farkastól fogadtatva, a' fürdőt jól drendezve
találá 's orvosilag közmegelégedését nyilvánítva, ~ nemes város teremébe visszament.

Megkisértésül 's az igazi theával egyhehasonlitásul átadatik 8! kolozsvári gyógyszerészeknek, hogy itt lévő idegen bajtársaik segédével a' szőllő virág ajánlott czélra fordithatóságá1·ól tennének tudósítást a' közelebbi közülésre.
20. Székely Mózes kolozsvári tanár fu· a' természeti és szellemi bölcsészet viszonyairól értekezik.
·
Felolvasása hévégeztével köztetszés nyilvánittatik.
21. Faller Gustáv selmetzi bányász-segéd : Horváthország hegyeinek harmadrendü képleteiről tesz előadást.
A'. földtanilag eddig elé ismeretlen vidékrőli tudósitás méltó érdekkel és figyelemmel .
hallgattatott.
22. Olva~tatik. a' buda-pesti k. orvos-egyesiilet levele, melyben a' magyar 01Tosok és termeszetv1zsgálók 5-dik gyülését innepélyesen idvezli 's együtt munkálását
mindenkorra ajánlja.
Az orvos egyesület ezen ajánlata köszönettel fogadtatik.
23.

Bémutattatik :
a) Z. Z eyk János úr közleménye, melyben Retyezát hegyét és a' fűszersás
növényt ismerteti.
b) Roth Péter orvostudor levele, agyvizkór leirását magába foglaló.
e) Horváth Pál gyógyszer~sz úr levele némi természettani elvekről.
Mind a' három az illető szakosztályokhoz útallatik.
24. Lengyel Dániel orvostudor úr bémutatja a' Detonata nevü basalthalom kőre·
irt képét számos példányokban, mint a' melyeket az abrudbányai műkedvelő társaság
az 5-dik nagy gyülés tagjainak emlékül készittetett és ajánl.
Köszönettel vétetvén a' jelen levő tagok közt kiosztatik.

T. Simon András úr. beszéde.
Mélyen tisztelt nemes egyestilct !
Midőn e' lelkes egyesületet nemes városunk közepette, ennek nevében mint nép-főszónok
elfogadni szerencsés vagyok , - megvallom keblem mélyéből - minden szív-vércsepp fel~obog
's szintén éltem legboldogabb pillanatát él delem, de egyszersmind kicsinységem ősúnte. erzete
is soha keblemet ily keserűen nem nyomá. De urnim ! nem önzés fájdalma ez ! nem, en csak
e' mai nap méltóságáért óhajtanám most minden földi lények szellemi öszves hatalmát 's ama'
hetedik angyal trombitáját birni , melynek hangjára az ezer évek telésekor az új ég és új föld
hallgatand, hogy e' dicső napot a' föld utó határa fiainak is kitudnám hirdetni, mert:

Uraim! mindent érzek e,- jelen pilla11atban, mit magyar nemzete iránt, multból )elenben
és jövendőben érezhet! F'elidézi lelkem a' nemzet egykori hatalmát, midőn hont alkota; m~dón Eur?pát a' magyar fegyver Aqqileaig 's Orleansig rázá meg 's midőn e' földrészen önkeny s~eri~t
mére ki határt e' honnak. Erzem Mátyás kora egykori uagysá.gát, érzem a' kárhozatos v1sz~
lyok romboló korszakait ; ·a' nemzeti nagy temető Mohács bús áldozatát; érzem a' háro~ .szazados romlást, a' megosztott haza inségeit, a' jelenkor küzdelmeit és egy szeb~ jövendó i.dvezitő reményeit; 's ezek közt. érzem egész hatásában a' testvérek , a' két testver haza fiai taJálkozásuknak e' mai dicső innepét, 's uraim! higrjék is , testvér honfiak közt három századok
után nem vala soha Isten földén többé ily találko:t.:ás.
Magvarhon nemes fiai! mi önöket kerestük 54 évekkel ezelőtt a' nagy Jrnzában; emlékeztetők, fi~gy ml ugyanazon egy csouthól 'l:aló c.wnt és t!érből t•aló 1:ér t·agyunk 's. önök
reánk ismerének a' testvérre, 's most: úgy-é önök maguk jövének fekeresni a' sz~retett k1skoru
testvért; úgy-é önök felébredének a' magyar archangya.1 trombitájára, felkeltek es go1_1~o~~rnz
tal· az új hazán, Játéik , hogy till Buda, él a' magyar, 's hívének a' hirdetett nagy JUYOL en:
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„hogy a' mag~·ar lesz, megiut lesz, vagy talán még most lesz nemzet." Igen iinii\·, a' testvér
hon polgári, ennél is többet tevének, önök eljövének minket is felkölteni! 's pedig önök neín
küldöttség, Qniik uem várnak a' nemzeti pénztár költségére; öntll• elj,öttek figyelme;-.tetni, tanitani a' népet! önök a' nemzeti szent ügy önválalatu nemes bajnokait önök uraim! önök a' nemzet apostolai!
Önök a' szenvedö emberiségért, a' nemzet anyagi jóllétéért, a' nemzet méltós<ígtiért
Istentől ihletett kebellel dolgoznak , önzés és haszonvárás nélkül, nem pénzért, nem nyereségért tesznek hanem önök maguk áldoznak és imé önük dicsősége! Itt, itt látom , most érzem
azon mago~ különbséget a' honfi küzt, ki tettre kél a' hazáért és abból meggazdagodik, a' másik áldozik a' hazáért, hogy gazdagodjék a' haza, gazdagodjék a' nemzet, 's imé a' nagy
mester igaz tanitványai.
Önök már tudák sejditeni a' nagy jüvendöt, hiszik már, hogy a' felejthetetlen Mátyás
nagy kora még egyszer vár a' magyarra ! 's önök előre keresék Mátyás bölcsőjét a' testvérnél: egy vezér-csillagot sejditének önök hazánk felett feltűnni, 's annak vezérlése alatt keresék a' bölcsőt, mint még egykor a' kelet bölcsei, a' dicső ereklyét ne talán a' nép ingadozása
kétes napjaiban a' nemzetnek mint talizmánt felmutatandók.
De ha gyjátok jó testvérek még most e' szent ereklyét azon magos hazafi biztos kezein,
mind a' két haza -az egyesülő haza rendithetetle11ül hív :fia munl•ás kezén, ki a' két hazának
él, ki a' nemzetnek áldozik. 'fi jcSl ismeritek magos lelkületét, kitűrő kebellel és erős akaratta,l fogta ő fel a' sors nyitotta közbenjárás nagy munkáját, bizzatok a' két haza szeretve tisztelt hív fiában.
Néktek uraim különben is biívséges ereklyéitek vannak a' nagy király életéből; áll az
ős Buda, áll Pest és az akkor leg üdvösb választás bóldog mezeje Rákos! 's imé a' szellemi
egyesület symbolumai jelképei is nönek már ki a' Duna medréből, a) 's a' közlekedés mindig
nyitva lesz már köztanácsba egyesülni ' hogy a' habsburgi u~iz dicsiíségét 's a' ma~yar hűség
magos jelszavát: ,,vitam et sangvinem" ott a' nemzeti nagy gyülésen az egyesülő hazák és
nemzetek, :Eurnpa 's az ismeretes világ előtt hango:1:tassák, „áll Buda-Pest" a' haza szivéhrn;
hol mint Mátyás sze11telte földön, ismét virul a' nemzet, ismét nyílik a' szebb kor, ott lebegnek a' gőzösök vitorlái, ott tanitá hajózni 's vas-útról gondolni nemzetét a' testben megjelent
hazai Nemtő: ott áll ~ a' nemzeti, nyelv akadémiája; és úgy-é nemes honfiak a' haza ott formála titeket is egész bonfiakká? Ugy van! onnan hallók szavaidat elübb nemes Kubinyi, ott tartád első áldozatodat e' nemes egylet ősz bajnoka magos tudor tisztes Bene; ott dís:r.lik Europa
tudósa Zipser és te derék ifiabh Kubinyi, a' nemzeti muzeum méltó ő1je; ott áldoztok naponként a' közügy oltárán, 's igy a' haza profétájának mennyei igéi mind ott kezdPnek elébb
testté válni 's édesen reménylik, hogy Mátyás dicső lelke leng most is Bécs felett 's l,özbenjárásával dicsőiti fel Isten a' hazát 's ezen hitben előre hát uraim egyengessétek a' nemzet útait, érleljétek nagy ügyre a' két haza szíveit, hogy az egyesület idvének. éldelésére nyíljanak
meg és a' haza fel viruljon.
1

De hová ragada nemzeti buzgalmam , önöknek nem kitűzött pályájok ez: önök nem publicisták; önök csak természetvizsgálók, magyar .föld buvárai.
Bocsásson meg szelíd lelkök álomképeimért, mert csillapult kebellel va11om · önöknek, hogy
én kielégitő örömet éldelekcsak abban is, hogy önöket e' kis honnak csk nem közepén Erdélynek
e' kicsiny nemes v.árosában tisztellletem , hogy e' szív és természetbuvári egyletnek e' szives
lelkes látogatása, aligha többet nem nmnkáland a' két haza egyesülésére tudják önök amúgy
csak az emberi szív útján), mint mind öszvesen azon országos küldöttségek, melyek 1790 óta
az erdélyi initiativától fogva a' két haza részéről kiútasittattak.

e

a)

A' híd lábai Buda-Pest között.

Ne feledjék önök soha, hogy nálunk is jártak e' testvér honfian ~ a' testvér városban és
~ ~icsiny vá1:os önöke~ határtalan szeretettel 's méltáuyos tisztelettel fogadta , ·s hogy önök
111.kabb ne fele1tsenek mrnket, egynehány nagyszerű emléket 's e' classicus vidék bájoló tájké-

pet kötöm öuök szivére sziveskedü városuuk kicsiny emlékéhez.
'ror~a a' hon ~étesülése l~~rs~aka előtt már élt é~ állott, mi~t ~kkor a' nagy Roma jele.s t~lep v~t.r.osa. 1'faJ~l m.e11e11do~ onök azon sós f?~Tas?k megteku1tesére, melyeket már a'
romaia~ ny1tanak fel s rrnhel_Yt a .vúros közel dombJara JUt11ak, onnan , hol megpihen szabadabb legben a' felrlobogó sz1v , visszatekintenek önök a' nagy Roma telep várbelyére 's
komolyan lobban fel keblökben a' kültő szava.: „nunc seges est ubi '1\oja fuit" igen ott 'hol
a' világ-:-király Ro~a hódoltató királyainak fénylaka díszlék egykor nyugoti pompában 's kény;lemm.~l , mef? romok smcse1.'ek ma, ~sak ~gy négyszegü tért jelelt ki a' 11agyomány, hogy itt fekudt Saltnae 1 's ha bar egykoó rOmJa!ból István király ideje kürül a' Phoenix vár Castrum
~yxadomy nev alatt újra díszlett is, 1176, 1291 és 1391-beli magány levéltári adatok szennt, b)_ de a' tatiir du lás romba és hamuba dönté végképpen, 's csak Leányvár név alatt, talan a' „ kapu_ szobortól, e) örzi a' régi nagyság emlékét a' néphagromány 's a' másfél századdal ez, ~lott ~eg fe!~~llott kapu kö1:11yéke. d) becses maradványainak egyik szobrát most a'
Bethlen Ga.bor, foo,sk~laJ~nak _könyv- es.gyüJ~eménytára bi1ja 's a' vár felásott classicus romjai, be:cses szobrok s a romaiak altal annv1ra nelkülözhetlen gyűriik legjelesebb mivekkel remek
m_etszé~ekkel ga~d!lgiták .több tá1:ait á• két hazának. Ezeknek j'eles példányaiból fogm~k is önok elott rnutat,·anyszemlet tartam.

.

Majd .a' ~a.~ róna. leb.i ~eg önöket görbe országunk hegyei között 's kezeinket hévvel

szontv~ ke~·c11~ on~k: . mi v1d~k legyen e' szép róna~ 's mondjuk: J{eresztesmezeje, melye11
D~cebal. ut~ fuütkozetet nszt~~ hol a' nemes szívü győzedelmes 'l'ráján méltányolt vitézei vérz? ~ebeit, rn~e gyol~sa 's .barsony öltönye leszaggatott darabjaival, ápolgatá. e) De e' szép
v1dek felett busan lebeg meg egy szomoru emlék is, az annyiszor inség lepte haza ős korából, a' tat ár dulás 1242-ben. Azonban lőn e' föld a' magyar hála idl'es kezese mai napig-

la? a~on vitéz székely, csapatnak, mely a' vad tatár kinyomása segedelmére hil'at~tt vala meg
két J'árása most Arauyos-széfi'
hala ]Utalom földe. Igy szakada-ki 'forda meg)rének eddio-i
0
/ : ban. A ,mot~ a' lathatar_
•
·
· szelben
·
'
nemes 'l'
. or da '!!egye_'b o"l 1243
a' Székelykő,
az Aranyos folyó'
felett ~mt;~y f00 ol maga~~agb,an a sz1~la al.att allana.k ~astrum 'rurda Aranyos romai,
mostam , . arfal~a felet!: t.ete,J~ll a; .toroczka1 csalad egykorr varának nyoma, melyet a' tatároktó.l mentett derek c~alad ism~~t „halaul engede .•Aranyosszék székely vitézeinek. f) 's a~ is elvalasz~hatatlan ~.mle~ e~ mezo.tol, l~ogy itt s?rozá. l1atalmas hadi erejét a· megfenyitendő tévedett partosok el ott: s ereztete felejthetetlen 1gazsagát a' méltatlanságokkal elkese1·ittettekkel a'
halhatatlan Mátyás. *)
·

• K~~vesen tünendil~ fel ~~uik, el~t.t 'l'orda felett a' szirtol~ lánczozata; 's rajtuk három kitetszo ny~l~s: ~el~nek ~wzeysoJ~ a k1emelkedetten uraló, ismeretes l1írü Tordahasadék, melyhez annyi JÓrzu nepreget kote a korok szelleme, 's ma is mutogatja a' nép sz. László harcz

"! .~l~s~ic?s archaeologus gróf Kemény József nagy tudor kétkedik Syxadomium újult nevén. de két
hata1·Ja1·as1 es egy e' felett lefolyt perbeli irományok kétségtelenitik Syxoma- Syxadomy.um-fennállását.
ej Szamosközi 1595 és 1604-b. leírja a' kaput.

dJ Bethle:n Farkas Ilist. 1ós7-re teszi a' kapu öszveomlását. Tom. III. pag.

331.

ej ~ereszt~.s mezejére . teszik ezeket honi régibb történetírók 's ezek nyomán Timon, Sz11mosközí,
l~uszt1, Benk~ a' 'l'ranssilv?nia és Milkovia jeles írója; dc Heinrick Franke úr Geschichte,_ Trajans J 83 7.
a 1.~o lap. t?bb egykoru 1rók és 'l'ráján római győzedelem oszlopa jelelései nyomán mind a' végz ö
ötkozetet, mmd a' Decebál halálá t különbözöleg állítja és azokat Sarmishoz teszi.

. f) Lásd mincl~ett~rö.l, Aranyos-szék adomány-levelét: mance olvashatni Fejér Codex diplomat. Tom.
VI. pag. 151- k1egesz1tve: protocol. diaet. 'l'rann. de ao. 1790 pag. 338.
"') Feszler után: Korvinus Mátyás Pest: 1813. lap. 9.
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paripája nyomait a' nyílás tetóje szirt partjain, 's az üldözött sereg lelkesítésére, fegyvei·ével
a' szirt oldalon nyitott forrást, hadi sisakja bényomásával a' sziklába alkotott víz medret, és
a' pogányok feltartásúra elszórt , de kezeikbe átokul kővé vált sz. László pénzét. 'S majd e'
pénzek, mint kövült tengeri csigák, úgy állanak önök vizsgálata , előtt. Jj~mlegeti a' sziklák üregébe i·ejtett. Dárius kincsét 's innen a· megénekelt kincs keresőt; 's áll a' Balika ve:ira, vidéki
rémületes rebellis oláhjobbágy barlangja. Amott jobbra Koppánd hasadéka, melynek kőszirt
forrásait vezeté Roma tordai várába, ma is látbatú cserép csatornákon 's egyik kő medenczéje
nehány évvel ezelőtt hányaték ki. Balról az Aranyos kitörése, mely Offenbányától a' tellur
gazdag hazájától, a' római bányászat környékéről a' német bányászat 1525-beli első telepétől g) ez"en térig le mindenütt roppant kőszirtokon, daczolva nyit útat fol yásának 's gazdag
aranyport hord medrében 's e' kiömlésnél a' hasonló szirtek közt romboló Jára vizével egyesülve gazdagítja Aranyos-szék part vidékeit: azon Jára vizével, melynek egy őskori tengeröböl
feloldása nyita folyamat, melynek fenekéről mázsa számra hordatja az erdélyi kamara a' gazdagon jövedelmező, de Maros vize által rombolt marosújvári sóaknák vízforradásos rétegei dugacsolására jeles kenőcsül szolgáló , a' föld színénél két öllel mélyebben találtató sajátos jellemü sárt.
Majd Iátandják önök tul ezeken Toroczkó kőszálait, a' rnsbányák gazdag anyalakját ,
a' sajátságos toroczkai szász gyarmat munkás völgyét. Mondják, llóma alatt régibb uemzei
fajból jeles bányászat állott itt. Adatilag igaz az, hogy még Rákúcziak alatt jövedelmező ezüst
és ón rendes búuyászat létezett, egy kamarai írnok számadása alatt, melyből a' vidéki anwyváltó hivatal alakult. li) De bocsánat ismét a' kitérésért, té1jilnk 'l'orda kebelébe.
A' szerencsétlenül ünállásu, vagy is sorsdulta 's elszakadva ingatag árva testvérnek
azs1a1 örökségiil osT.tály részébe juta a' tűrő kebel 's ebből gyakorlatilag fejlúdék egy nemzeti sajátságos erény: a' vallásos türelem 's így egyetlen egy dicsőségébe juta Erdélyne.k ?
Europa vallásos vérharczai között szelid kebellel ölelni Jézus minden követőit 's nemesen v1rn.
ki a' lelkiisméret szabadságát. Itt '11ordán született ama magos törvény, z") mely ma is csak
becsületére válhatnék a' nagy Europának is: „qaisqae seq1tat11r religio11em qaam mai·ult ,"
1557-ről itt '1\ird<in in dih~ányozva 1563-ban itten országilag tö1Tényesitve 's 156-!-beu Segesvártt is mege rősítve. Ali 'rordában a' 12 apostolok nevével díszlett 1t76-ban már jeles
templom, k) e' -törvény idején protestans reformatusok temploma, melynek szentesített falai hallák a' szép törvényt 's annak oly hív örzője is vala e' szíves város, hogy e' részben mint
az ország kis mintája, minden bévett és türelmezett vallások osztályai maig is leg11agyobb egyességben dicsőítik a' vallások köz lstehét. E' templomnál látandják önök a' refonnatio első
százados innepe emlékpé11zét, 's aranynyal díszlő ezüst serlegeket nagy fejedelm ek gazdag
ajándékiból, l) kik vallásos kebellel esdeklék a' magyarok Iste11etől az elszakadt hazának egykori boldogabb időkre vaJll megtartását. A' város közepén áll 'l1orda egykori 's már harmadik
nagyságán ak emlékoszlopa a' piaczi templom goth stylben a' 15-dik század közepérííl, m) egykor az egységl1ivök most catholicus atyafiak temploma. Legy en elég e:r.ek mellé sorolni 'l1orda
akkori fényéről a' Nagy Lajos 13-!2, Hu11yadi 1-156 és Me:ityás 1-16-!-dik évi itten tartott
g) Köleséri: Auraria romano dacica.

h) Köleséri.
i) A' törvény szavai: Tordán 15§7-hen „Clementcr consensimus ut quisque teneret eam fidem, quam
maluerit." 15()3.han „Unusquísque earn, quam nrnvult rcligioncm et fidern amplecti possit." Seg esvárt/: Quilibet eam, quam maluerit religionern amplecti valcat, et neutra partium alteri darnno, impeclimentoque esse, aut inju1·iam inferre debeat.
k) Szintén egy emberi.nyommal ezelött szedettek le a' 12 apostolok képei a' templomról.

/) Bethlen Gábortól- Istvántól- Rákócziaktól.

m) Alján és tetején goth

betűkkel

vésve az építési idökor.

nrszággyüléseik, ,;agy is in praesentia regum hozott közhatározataik és 15-10-től *) 159'7-ig
36 itten tartott országgyülések emlékeit. Az akkori időből emlithetö azon kövezet is, mely a'
. mostani piacz földszínén négy lábbal mélyebben megtalálható.
Újtordában ős régiség emléke a' reformátusok temploma, mely mar 120-1-ben létezett;
ez is a' reformatio után fejedelmi gazdag ajándékokkal díszlő. De felmerül itten is egy rémletesen búsemlék, az elszakadás korszaka közvetlen eredménye, Básta id6sza ki vad dttlásai,
rabhisai , undok borzasztó dühöngése, midőn az 1560-t ól fogrn dult haza romjain keresztül ,
végre 's e' nemes városon Déézseu gyujtja meg utó fáklyájáit- 's az adomá11y-Jevél hiv szarni
szerint, sem nemnek, sem életkornak nem kedvezve, végmenekülést templomok sze11tségében
kereső ősz öregek, nő-nem és gyermekek vadul konczoltattak fel 's bü zhödt vérük a' kegyelem Isten temploma küszöbeit undokitá, 's a' reájok zárt ebek maguk borzadának a' büszhödt
tetemektől. Uraim! lelket rázó minden emberiséget megfagylaló emlékek ezek. Azö11ban most
már jelen a' haz.ai korszak, mely a' testvér 'l1orda születése korát idézi fel és itt fénylik a·
nagy Bethlen· Gábor idvezült lelke! mely annyi hazai jótékonyság közt ,1619-ben I1egyedik
korszakot teremt '11ordának, midőn a' kidult 's vadak harlangjává silányult Ujtordát palotás vitézei1wk ajándékozza 's őket felnemesiti: de még ekkor sem lőn a' testvér '11orda, testvérileg
osztozva a' nemzeti szabadság nemes örökségeiben: hazai közös inségek rombolák újra a' két
hazát. ·s 1660-ban kényszerité Ali basa Várad honfi lakosait a' bús kivándorlásra; ekkor
oszlik el a' váradi páratlan magyar levéltár három szakaszokra, mely uek egyike ma is magány
levéltár titkaiba rejtezik, 's ekkor pogány mecsetek árnyéklák a' magyar királyok ott n yu~'' Ó
szent hamvait 's a' hontalan árrn, két hazát nélkülözve búsan nyűge saját küszöb és tűzhely
nélkül; ekkor e' kis hon nemes fejedelme fogja fel árva ügyüket 's várad exulainak adja a'
két 'l1~rda uratlan telkeit 's kidult puszta egyházfalvát, már ekkor Szt. Miklóssal a' lUykud
báuok fit*) szent földi votumok váltásául ,második, ke~en egyesülve, az aradi káptalan egykori
fo'ajátját 11) 's megnemesítve egy .testbe Uj- és Otordát 's a' bozzájok tartozó egyházfalvát, o)
's negyedszer támad fel hamvaiból a' bánatos Phoenix 's még egyszer újra 1691-től 1697-ig
öt országgyülések helyévé emelkedik 's az austriai ko,rmá11yt .Erdélylyel legszívesebben egyhekapcsoló Alvincziana resolutio itt hirdettetik ki. p) Igy születik ,üjra ötödször a' hajdan jeles
város, születék a' testvér váro~ mintájára a' magyar hazáknak. Es most Nográd jeles fiai, a'
derék Kubinyi Péter tlldományosságának méltó örökös ei, q) kiket a' hármas szám nimbusában
idvezelek ! kiket az 1687-iki erdélyi országgyülés ·r) hazánk valóságos fiává is honosita Rubinyi Lászlóban! mondjátok meg a'' rokon megyéuek, hogy ti láttátok a' szép megye miské11ét, melyben úgy vau elegyedve a' két haza hon fia, mint a' tiétekben, s) mert Fil ek- Szécsén
's Nográd várainál megküizdött magyar és székely baj11okok11ak szinte úgy elegy osztá a' honi
föld örökségét hazátok, mint mi osztók Várad harczfiaival bogá11rscsal ingó barázdáinkat! és
imé a' testvérek dicső találkozása! milyen soha t~bb magyar földén nem vala!
De szintén felejtem , e' már közös földön díszlett még egy fejedelmi lak, melynek mar:.tddnyai Báthori czimmel ma is állnak kamarai birtokban , '11orda piaczáu 's mellette egy ka'*') Jeles Diaetája Erdélynek, melyen a' megyei tisztek vúlasztása 's hatás körök batároztatának meg

·

a' separalio után, melynek tollvivöje VVerböczi lstd1n vala: Extraclatája alalt lást a' törvény szavait ,,arti'culi reformatiortis jurium" IIistoria Amb1·osii Simigiani CiLinii 1800. Libri 1. pag. 2.00.
••; Mykud bánok hirtak ekkor 'l'hor<la környékén: gróf Kemény József szerint mai Mikesen (Mikus)
vo] t vámk, mint keresztes vitézeknek. Fejér Cod. clipl. Tom. V L Vol. J. fol. 1os. Tom. Yl. Vol. II. p. t 49·
n) Határlevél, 's Fejér Codex dipl. Hungariae 'l'om. V. pug. 436. '
o) Apafi Mihály eredeti adománylevele.
p) Fejérvári káptalan szerint; lásd Gál László Ertl. diaeták nyomdokait.
q) Lásd Kubinyi Péler sok jelentélyü képét és méltósága czímeit: Cimeliotheca musei nationalis Hungarici Budae 182s. pag. 1.
r) Fogarasi országgyülés 1687. Fejérvári káptalan.
s) No3rád megyében vannu.k legtöbb erdélyi magyar és székely család fiak megtelepedve a' szo mszéd
l\iagyarhonban.
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stély romjai, melyben a' nemzeti, a' helybéli .és gyalui örizetre járó fegyveres nép, Balásfalva és Várad közt, a' hazai közlekedést, jelesen a' szerencsétlen laboncz és kurucz dulások közt, (melyek ismét hamuba boriták 'i1ordát) egész 1730-ig fenntartotta. E' felett is leng
még a· magyar bús elkeseredettségnek egy eredeti ötlete, a' tatár utódúltis ko1·szakából; midőn ·
e' váracskába (kastély) vonult nép közül egyik a' kastély bástyájából, hét élénk rajjal pezsgő méhkosarait szórá alá a' kopasz t~tárok fejére, melyek ·boszszus fulánkokkal Szindig üldö"zék a' kastély ostromától a' rémült csordát t).
De sem idő, sem tér önöket tovább tartóztatnom, csak Torda jelen sorsát, korszaki
állását számolom tehát le 's azzal Isten és a' mi szives emlékezetiink önökkel ! és imé nemes
egylet - némi aggodalommal állok most önök előtt , de hiszem őszinte vallom~, a' megigazulás első fokozata.
'.rorda nemes városa bir mindazon kiváltságokkal , milyenekkel a' bon nemessége bírhat; sőt ~pati kegyelméből még a' polgár birtokosok is per communionem juris, itt a' kebelben nemes kiváltsággal élnek.
Közigazgatása a' megyétől kiilönválva tizenkét tanácsos és abból két évenként vallás
sora szerint vá.lasztandó hadnagy útján áll fenn 's- tiszti viszonyban közvetetlen a' megyei fő
ispán alá hallgat; nemzeti közfelüléskor 'a ' megye zászlója alá egyesül; törvény folyama megyei bíróságon hatol fel a' királyi táblára 's a' királyi kormánynyal közvetlen levelezést folytat.
.

.

.A' testvér város 8000 lakót számít 's nyílt kebellel öleli az uralkodó három nemzetet
és minden eltűrt nemzedékeit az országnak-, 's mi ma jámbor 's civilizált nép vagyunk, a' hajdan élesebb sóvágó 11éptestület az adománylevél mellett csak alárendeJtjeink. Van a' kebeles
csinosulásnak három fiu- és leányoskolája. A' fiuoskolák egyike az egység bivők vidéki népes
gymnasiuma: a' más kettő most néposkolák mint~jára tervezvék 's az ótordai azon emlékezetes jeles adománylevelen alapul, mely ennyiből áll: „Ergo fiat. Apati." A' nemes város nem
utolsó közigazgatási házában, egy Casino megyei alapítvány; mert maga a' megyei közigazgatás itt szállásol 's a' k<>zgyüléseket is többire itt tartja és ugyan e· környékben eme' s,,;ínház, melynek közepette önöknek tisztelkedik e' város 's irné mégis csak 3-dik állandó színház
az országban. Itt alapita a' megye kebeles nép kórházat földbirtokossági adakozáson, itt ~la
kula egy sós fürdő, megyei derék orvosunk figyelmeztetésére, kitől ennek és 'rordának te1jedelmes;.bb helyiratát már bi1ja· e' nemes egylet, közvállalattal 's több akadályokat feljülélő egy
KEMENY erős akar.attal , a' szenvedö emheriség ügyébeni, valódi nemes részvéttel. Miveltetik
a' kamara · részére dús sóaknánk, 'l,ordaakna név alatt. Ali jeles hidunk az Aranyos folyó
felett, remek mív egy íven a' délczeg Aranyos habzó hullámai felett, a' hazai mozgalmok korszaka előtt szint~n emberi nyommal emelkedve és van egy katonai raktár is e' városban, mely
milliót meghaladó értékü hadi szállitó eszközöket tartalmaz. Itt a· szabadság felszentelt földén
tíz templomban dicséri a' világ kiiz Istenét Erdély minden bévett és türelmezett vallása, szép
egységben 's féltékenység nélkül.
És mi nemes város vagyunk, egy nemes országban, de hisz önök is nemes ország la,.kói 's már hát tudják önök fennebbi aggodalmam okát:. nyolczvan ezer és másfél millio egyenetlen sulya nyom minket is : kiváltságaink részletesek 's a' köztereh bajosan halad. A' teljes
egyenlőség képtelen chimaera: Fessler egyformá1:a vágott orgonasípjainak · distonantiája: u) Roma, az anya respublica is gyííríi-cserével változó castákat számlála; de ideje az. igyekezők
nek legalább a' nemzetiség sánczait szélesíteni.
Városunk bajosan épül , 36 diaeták korszaka birtok szerzésre édesité hazánk előkelő
családait 's ma sem városi, sem te1jedelmes külső birtok érdekében nem lévén, az ősiség birtokai pusztán állnak.
t) Megyei akkori föbiró Szaniszló Autogr. szerint.
u) Az egyenlőség lehetetlenségét egy jelesen hangzó orgona sípjai egyformára vágásával bizonyitá a'

német bölcs, vitatkozó felének.

Bor termésünk közelebbi esztendök alatt rázá le a' monopolium rablánczait. Eddig azt
hivök, csak seprején nectar a' magyar bor, de mióta Magyarhon pezsg;öjét is isme1jük, mi is
hiszszük, hogy 'I'raján hozánk is ültetett nyugoti szőllőfajokat, csak Jegyünk figyelmesek felkeresni 's ápolni termésöket.
A' marhatenyésztés 's azzali kereskedés jelesen emeli magánosaink tehetősségét, egyéb
kereskedésünk semmi: aztán mi ázsiai fellengős faj, e' prosai életre bajosan is szállunk ki.
Iparágak ismeretlenek, még a' mi lenne is , arra még egyesülni nem tudunk , távol tő
lünk nográdi Gúcs posztó, Gömür, Hont, Borsod vasbánya egyletei, hogy a' példa okulni tanítson minket és felfogjuk ho-gy a' mi alatt egyes erő alárogyik, eg}esülés feh-irágoztatja de lesz
szebb idő! 's önök uraim testvéri kiméléssel fognak a' testvérnek hírt vinni rólunk, igyekezünk
mi is, hallgatjuk a' korszellem serkentő szavait, okulunk, teszünk 's leszünk.
'S imé közelebbről közlek~dési gyenge útaink rendbe hozására a' városi nemes birtokosság ön vállalat mellett, közrovatallal hordozza az útak költségeit. De hányak még hiányaink!
's hányak 's menuyik az egész hazáéi ! bizony bizony sok gyült öszve a' háromszoros találkozásra testvérek közt felemlegetendő ! Látják önök azóta kis hazánk három nemzetei külM
tűznél főznek 's · ezért marad . kevés tűz a' közügynek 's önök is az ót~ tengődnek két asztal
mellett kielégülés nélkül, a' nemzeti közügy féltékeny izenetei felett.
Bizony sok gyiilt öszve a' nemzeti köztanácsra, az egyesülés, az idvesség nagy napjára!
.
De itt ismét egy őszinte vallomás önökhez: tulságosan féltékenyek vagyunk szabadalmamkra, melyek testvér törvény könyveinkben*) letéve az új világ szabályainak csak annyiban engedhetnek felsőséget, mennyiben azók közösök, miénk a' nemesi kiváltságokra nézve csak
ré szszerintiek.
Féltékenyek vagyunk vallásos szabadalmainkra, me1yek közt mennyei 's földi áldásokat
csak ég urától várunk - földi járulat nélkül - 's főnökök hatalmát nem ismerve.
Az ősi, apai lak „nemo nisi legitime convictus" kisebb testvéri osztályos iJJetőségünk,
bátorságos lakássá ~jitva biztosittaték 1630-ban. **) 'S könnyen mh'elhető gazdag ~óereiuk
anyagi állásunkat kényelmezik.
·
De bámulatos viszonyok! önök municipiumai minden egyes megyéiket önállásuakká 's egy
egy kis országgá biztositják 's a' miéink biztositására maga az ország sem elégséges magára
's mégis habozunk az elválasztásban. Valójában minket csak az idő lelke idvezithet 's önállcisra szerencsétlenült kiskorui erede11dö bűneink sulyát csak áldozat törölheti el 's ezt is csak a'
legigazságosabb austriai f. uralkodó ház szentelheti meg. Isten egyedül vezérelje · sorsunkat az. ·
egyesülés idejére!
·
És most még csak egy pár szót e' mai naphoz uraim! Együtt húzók a' ~azai inségek
terhét, török rabigáját, Básta szekerét 's a' legfájdalmasabb llelviszonyok romlásait, Rákoczi
kevély nyugtalauságait, kurucz rablás<1it, de egy reménysugár fénylik most nyugotról (így jövendöl az áldozó nap más napra jó idéit) reménljünk, te~ilnk és örvendjünk már együtt is a' nem..;.
zet felvi111lásának ! és e' mai nap első napja a' közös Öröm11ek ! ldvezlet önök lá1ogató barátságáért! dicsőítse önöket szép pályáikon l.sten áldása! Ez obajtása az egykor búsan hontalan
testvér hazafiak menhelyében Erdély ős lakóival párosult testv.ér városnak! Vigyék meg önül~
a' testvérhon mi11den fiai11ak is testvéri idnzletünket 's mo11dják meg: mi Isteutől áldást, fölYirágozást esdeklünk a' testvér hazának! a' nagy nemzetnek!!
ldvezlet ö11öknek is bazá.11k derék orvosai 's természet túdorai ! e' szives látogatá~ért !
előre uraim , a' szent ügyben díszlik a' nemes pálya! önöktől függ többre is híveknek maratlni.
ldvezlet e' gyülekezet minden czímzetü rendeinek, e' nemes várostól! Önök testvérhon
derék. fiai! még egyszer kérem ne feledjé~ '!,orda szives testvéri szeretetét, mely ha magáha 11
szinten tettben korlátolt is , három KEMENY részvét fedezi 's önök kimélő testvéri szeretetök
is biztosítja 's végre is idvezlet önöknek és egy szives, egy kebel szülte Istenhozzátok !

„

0

*J Aprobatae et Compilatae constitutiones.
;
Aprob. Ill. Rész VI. czím 111. czikk.
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B. Kemény Farkas úr beszéde.

Tordavárosi hadnagy Szigeti Cs. Sándor
idvezlő beszéde.

Nagy tlszteletü Egyesület!
Egy új , egy eddigelé ismeretlen öröm lepé meg városunkat , e' nagy tiszteletil tudóstársaság látogatása által; mely nem csak városunknak, de a' két magyarhoonak is chronicáipan új jelenés.

Isten hozá kegyeteket, e' két magyarhaza jeles honfiait- egy már csak nem a' feledéke11ységbe sülyedett város puszta határába ; itt a' hol ezelőtt 16 századokkal , még szorgalom és kincs vala , lesülyedének ezek a' víz fenekére 's csak historiai adatok mondják az ö nevét,
vize ízlése bizonyitja valóságát 's számos nemzedékeken keresztül ment „római contrás". név a) adá
által a' jelenkornak, hogy itten sósbányák mivelődtek- 's ha a' természet oly mostoha vala 's
elrablá e' kincset az ő tulajdonosaitól; úgy annyira, hogy ezen hely századok óta senki figyelmét el n~m fogta, de a' jelenkor jótékonyságát képzelve, kamatos jövendőket remél
magának 's elveszettnek képzelt kincsét kebléhez szoritja; jóllehet akkor az egésség fentartására,
most pedig a' betegség meggógyitására szolgál.

Mi , kik születésünktől fogva szüntelen látjuk ezt a' nagy természetet a' mindennapiságban, nem lelkesedünk fel titkai vizsgálására; megelégszünk, mert meg kell elégednünk
azon csekély ismerettel, melyet atyáinktól nyertünk, életbéli némely szükségeink kielégítésére ;
a' honnan azon temérdek kincsekről, melyeket a' természet nagy ura, a' természet kebelébe
letett gyermekeinek hasznára, nagy részint megvagyunk fosztva-'s verejtékes fáradozásinknak
alig nyertük kamatját ; úgy szólvtí.n , miveletlen földnek vagyunk lakói, kik még azt a' közanyát, a' természetet sem ismerjük, mely minket táplál, - tapodjuk sok kincseit 's nem tudjuk hrup.:nunkra f.orditani, - nem találjuk fel nála sokféle szükségeinknek pótlását, sok nyavaJyáinknak orvosságát és azon okból, hogy titkait nem ismerjük. - De hála a' gondviselésnek
.hogy a' tökéletesedésnek egy boldogabb nappala kezd deriilui a' magyar egére is. - Köszönet
az emberiségtől és tölünk is a' két testvérhaza mindazon nemesen érző fiainak, kiket azon idves szent czél egyesített, miszerint azáltal boldogulást, enyhülést nyujtsanak embertársaiknak·
mert a' természeti vizsgálódás törekvései csalhatatlan haszolll'ól kezeskednek - azonban a' lel~
ket az égig emelik, hasznukra nézve a' földi élethez tartoznak? Igen is, a' természet titkainak
vizsgálódásából fejlődött ki , a' mivelt országoknak virágzása , jólléte.

'fe városi kincs, a' mely minden poJgárodnak kamatozó]; te hozád e' tisztelt urakat
sivatag helyedre; eddig elé börtönben valál zárva megitél~tlenfil; vállalkozának emberek , kik
ügyedet folytassák, három esztendeje foly pered. - lmé itélőszéked ·jelen van: ha pálczát törnek feletted, nem ok nélkül voltál zárva; ha jótékony vagy, úgy csak néked fogja köszönn, egykoc fényes, de a' sors által lenyomott városod virágzását.

. És éppen egy ily szép törekedésre alakult nagy tisztel~tü tudós társaságot vagyok szema i~vezleni. 's városunknak azon nagy örömét nyilvánítani, mely azt a' maga kebelében ttsztelhett. - Adja Isten hogy ezen nagy szerencsénkkel és örömünk kel a' maradékai11k is dicsekedhessenek - méltóztatik e' nagy dszteletü tudós társaság, ezen nagy örömünket minél tovább
szerencséltetni köztünk való mulatásával.

Megyei orvosunk t. Hankó József úr'· kiben a' s?svizben val1 kényelmes f~red~s „ es~
méje fellobbant, 1837-ben némelyeket felszóhtott adakozasrn, hogy a kamara helyen levo .s1:1lyedt aknára feredőházakat építsen, melynek következéséiil egy szobából állót, ]étre _is .hozott;
de mi11 ekutá11na látta, hogy az odavaló járás a' hely fekvése miatt terhes, annak tovabb1 folytatásáról lemondott, 's így 1839-ben egy kérést ád bé csupán a' maga személyében a' melt.
thesaurariatushoz, hogy itten a' kis berekben, a' mely fekszik e' város alsó végén az Aranyo~
vize mellett, egy sósferdőt kívánna léti·e hozni. E' ké1·elem sikeres is vólt; mivel 1840-ben a' ferdo
felállitása megengedtetett, minden veder vízért két eziist krajczár taxa fizetés mellett .. Ezen engedelem nyomán estei főherczeg Ferdinánd ö fenriségé11ek szándékát kijelentette, ki i~ 100 pengő forintot adott annak létrehozásá.ra, ~em küh:11 ben másokat is. ~' h.azá?~l f~]sz?htott, k1~ :i-'
tervre nem figyelmezve kevesen partoltak; de 1gy nagy terv k1V1te~er.e a ko~tseg iH:.m ~even
fedez,·e, mivel a' Yárosi lakosok ön sósvizöket, a' melylyel örökke mgye~ eltek (torve~yes
jogaik alá látván ásva), pénzzel nem kívánták megvásárólni, a' terv így nem letesUlt. De~, t1sz.telt főorvos úr, a' kezében lévő pénzt, kitűzött tervére kivánván forditni, 1841-be álhtott tS
, fel éppen ezen tavakra tutajon két fered(íszobát; de a' mely sülyedésnek indulva, már mostan
11em is létez.

„

1·eucs~s

·.
Erdélyben ~zinte legnagyobb kiterjedésü liatárunk éjszak-k~leti részében annyi pazar
kmcse van a' t~rmes~et!1ek só-er,ek~en, h?gy mondhatni, elfogyhatlan, - még a' nagy romai
11emzet sem gyozte asm , csak a földet hanyta el róla; annak lyukaiban nékünk fürdőket eszközöle, melyeket a' mi időnkig nem tudtanak használni, - de a 1 buZO'<)
fáradozás mostani ál?P
0
~apotukra hozta és sok szenvedő, enyhülését találja.
.
Van batáru.n~. !eriile~én a' természetnek e~y sz.ép emlé~eztetöje, a' tordai hasadék, mely
' 'arosunknak chroruca;1aban 1s nevezetes, - de mas tekmtetben 1s emlékezetes lenne , mit csakn~ya~ a', term~szet~1 i7:sgáló. fedezh~tu~ frl. ~éltóz~atik a' nagy tiszteletü tudóstársaság ezt i~
v1zsgalódasa targyava tenm, - m1 tolünk k1telheto szolgálatunkkal készek vagyunk. A' szent
c:r.élt áldja Isten és s:r.entesitse az idö.

De azt mondám, hogy vállalkozának emberek , kik ügyedet folytassák : e' koránt sem
a~ teszi, mintha ez intézet, vagy annak valamelyik tagja találta volna fel a' sóstavn:kban val.ó
feredést és annak jótékonyságát, emberi emlékezeten feljül feredeznek ezekben, ~rnd polgar
társaink mind a' környék lakosai 's régi orvosaink használták azt gyógyszemek; mt nem cselekedtü~k egyebet, mint a' feredést kényelmesebbé tettük 's nem egyebet, miut városunk polgárainak mivelődését és vagyonosodását kívántuk ez által is eszközölni.
Ez alkalommal nem tehetem , hogy születését és állapotját ezen intézetnek meg ne említsem, nebo·gy már is létező homályos adatok valaha ez intézet nyitghatatlanitására adatul szolgálhassanak •

A' feredöi eszme Torda város polgáraiban is felébredett, 's így l842-ben egy merőben új
részvényes társasá~, a' méltóságos kamara hírén és tudtán kívül, tulajdon helyökre , alapszao) Még mai napig is ezen hely felügyelöjét római conti-asnak bivják
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bályokon, e· vtiros polgáraival szerzódó kötlevél nyomán alakult" "s csak is ezen esztendóben
kezdődik élete ezen feredőuek; mivel minden a' mi itten építve és teremtve vafJ"yon
csak is
ezen esztendők szüleménye, valamint a' részvényjegyek is csak is 1842-ről v~szik' eredetök~t;, 's így !ételét ~z~n intézet~ek, nem is leh~t m~snak tulaj<louitani ín int ezen város elöljiirósaganak, k1 polgara1t arra bírta, hogy tula3don helyüket, ezen társaságnak örök időkre
míg cs~~ egy. rész~én~ l~tez, rnin~e~ dijfizet~s ~élkiil általad!ák "s ezen helyet re~delkezésök a~
rner9ben k1boc~atott::"k s nem. ~1vantak maskepp~n hefo!yassal lenni, mint csak rész\'ények
vetele altal: 50 reszvenyeket veven, magokat meroben a társaság rendszabályai alá adták.
Egy ily elöljáróság méltánylást érdemel.

ló!

Fog~dják kegyetek e' mon~ottakat tö~em a' társaság nevében 's győződjenek meg, hogy
e~en .e~y~sűl~t? nem haszonkerese,s szüle~enye, h~nem a' szenvedő emberiség ápolására és e"
-v~1:os viragzasara van szente.~ve '· ~ ha , h1anyok talal~atn~k, szabadon mondják ki nékünk ; veze1fonalu11ka~. csak kegyetektol vaquk, aldozatokra m1 kesuk vagyunk 's háládatos tiszt.eletnnk

mellett, ferdonket 's magunkat szíves emlékezetökbe ajánljuk.

Tordán, est véli

10

órakor tartatott
szakülés.

3.

.

orvosi

12. Ha n k.ó J. ó„z s e f (Tordamegyei fő-orvor) tordai sósfürdórúl értekezett, különösen ~nnak alkató res~ eirol, az azt környeW légrűl. Előadja rnűködésit 's ebből kiindulva eW
s~r~1Ja 11;z?n. nya~alyakat melyekben ugyan ezen fürdőnek jótékony hatását tapasztalta; a' minek
bebizony1tasara tobb kóreseteket sorol elő.
Józsa Dáni e 1 úgy vélekedik, hogy ezen fördónek a.' váltó lázban 1s hasznát ' lehet
venni.
Sz Öcs Jó zs e f ajánlja a' bör és nyirkrendszer szenvedéseiben is.
E k s tein indítványt tészen némeJy javítások ajáulatára a' fürdőkre nézve.
.
El~ ö_~ ~e.ne az ~tt talált intézkedéseket mind igen czélszerüeknek tartja.
mmt azt a fürdot Jónak lnszi a' börgörvély és zsigerek dugulásáha.

Egyszers ,

4.

Orvosi _szakülés.
Septernher 6-kán reggel 8 órakor.
.
13 .. .t.;e~ol~ast~tott ~a g ~e r Dániel n e k azon módja, melylye1 a' mirenynek legki~e~~ me!rnyiseg1t. is kilehet .1smer~1 künnyii munkálatta.l és akárhol található szerekkel , e, szerint
akai h~l is ha.sznalható a' mireny Jelenlétének kikeresésére· ha mindjárt mennyiségét nem is képes k1mutatm.
'

~ 1n ö ~ ~ e ne az~ véli, , bog.>: minekelótte ezt a, módot.közre bocsátanók, tegyünk vele
elo~b hiteles k1s1rleteHket. Erre nezt biztosság i~ nevezteték melynek tagjai: Barit z J á no s
elnoklete alatt, Sz o cs József, Sz i 1ágyi" Mi k 1ó s J o ó Is tván S za b ó J ózse f és
Bruszt E le k.
·
'
·
'
H

··
14. Pat.aky Dá"uiel 'értek0Zik a, "bnjakoi-ról; mely Kolozsvartf és környékében oly
gyakran jön elé, különösen pedig a' ~idéki pórnépnél köz«lnségesen elha11yagolt állapotban. Emliti továbbá a' bujakor ellen Frank-, AHgol- és Némethonban higannyal és higany nélkül„ valamint iblannyal is ajánlott gyógymódokat.
Ezen nagyon e1te1jedt kórnak kirtására az eddigi intézkedéseket nem látja kielégitöknek 's azért több áldozatokat kíván a.z álladalomtól, különösen pedig azt véli ]egczélszenibbnek, ha több korházak állittatnának ezen nyavalyára nézt és különös bujakort gyógyitó orvosok tanittatnának és rendeltetnének, kik egy vidékröl másra költözvén, az ott ialáh kóresokat
gyökeresen meggyógyitani igyekeznének.
Ilyen értelemben nyilatkozott Szigethi Saumel is„
Korb n I y Bogdán (kövárvidéki fő-orvos) abban találja a' bujakornak o-ly nagy kiterjedését, hogy a, nép nem ismeri és nem keres elég korán segedelmet.
.
•

E 1n ö k B e ne: A' bujakór valamint az egész világon ugy itt is - ugy . látszik - igen
nagyon el van te1jedve. Az ajánlott mód annak kiirtására igen czélszerü lenne, de nem kívihetö, mert nem remélhetünk ezeknek illő jutalmat. Igy tehát csak több kórházakat kivánna ~
lapittatni; 's ezektől várna legtöbb eredményt. A' gyógyitás mód higannyali vagy bigauy :belküli eszközlésének megvitatása több időt kiván, mint a' mennyi még hátra. van.

K o r b u 1y B o g d á n egész gyülekezetünk által kívánná a' felsőbbséget a~ mo~do~t korbázaknak felállítására kérni, a' mi helyben is hagyatott.- Barra 1 m re kolozsmegye1 fo-orvos
ta,g adja, ho ~y Kolor.smegyében több bujakor volna, mint akár hol a' tartományban;. a' hol más
hujakort talált, ott ő sokszor görvélyt látott. A' pórnép számára pedig legcz.elszerii·bbnek
tartja a' bujakornak iblannyali gyógyítását, kivált a' 3-dik időszakban.
15. R eis ingf? r János (pesti gyógytanár) értekezik az ebdtihrűl? melynek. okát legin.~ább
a' bak- és nyöstény kutyák közti aránytalanságból kö\'etkezteti, valammt abból is„ hogy ok a,
. nemi közlekedésben igen sokszor háborittatHak. Innen inditványoz·z a, h<>gy minél többen tegyenek ebben a' tárgyban kisirleteket, különösen a, heÍ-élt kutyák szemmel tartására nézt, a' meg:mart kutya rögtöni kiherélésére nézt 'sat. a, mit a' gyülekezet helyeselt„

16. Sz i 1ágyi Miklós (ko1Ózsvári gyógytanár) indítványozta, 1.io~y az orvosi gyülekezet nyilvánítsa roszalásat a' pálinka italnak és a:Já11lja a' mértékletessegi egyesületeket, a"
mit a' gyülekezet helyesnek is itélt és megígért„

Egy bizonyos gyors és könnyen végbevihett) kémfeti rendszer- a' mireny (Arsenic11111) megismerésére a' mérgesitésnél, kiilönösen a' gyako.rló orvosok számára elóa. Jva orvostndor Wag~er Dánie]tó' I.

Nagyon tudós Gyülekezet!'
A , midőn bátorkodom itten röviden a' mirenynek a' mérgezéseknél megismerését. előa d
ni ·· a kkor en nem annyira a' törvénykező orvost mint a' gyakorló és a' betegen segitni kiván1\t
'
'
'
' m
tartom
szemem előtt, 's így az arsenneli mérgezést
a' szónak
legszéleseb b értelme'ben k"-1van
értetni.
.
Ismeretes, hogy a' szántszándékos méreggeli étetésekre minden mérgek felett az arsemcum
használtatik és hogy a' méreggeli étetéseknek 3/ 4-de ezen méreg által vitetik vég~e, de !udva Yai1
önök ellitt az is , hogy éppen az .arsenik ez a' legirtóztatóbbja minden életmútlen mergeknek ,
~~*
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igen gyakran használtatik a' mesterségekben, sót a' gazdaságokban is 's hogy e' szerint azon
betegségek is , a' melyek az arsennek lass11 m11nkálkodásából folynak, éppen annak gyakori
Jiasználása és az av,rali érintkezés által , nem ritkán ford11lnak elő. - Ezen fennebbi állításom
igazolására emlékeztetem önöket az üveg-, karton-, festő és vegy-gyárokra, a' melyeknél átalában nagy mennyiségü arsenik alkalmazódik , nemkülönben az arseniknak mint az ártalmas
állatok elpusztítására fordíttatott méregn~k, az állattani gyűjtemények megtarthatására alkalmazott ovó szernek, a' szoha- és más festésekre kívántató kitűnő szép szinü festékek alkrészének
l1aszonra forditásá1·a. 's az ezen festékekkel készített kelmék és köntös darabok béfolyására.
Hogyha pedig ezekhez még azon eseteket is hozászámlálj11k, a' hol a' mirenyes festékeknek tilos alkaÍmazása mint, p. o. a' gyermek-játékok , csemegék, szá.raztott gyümölcsök
'sat. megfestésére gyakorta előfordul és végtére azokat, a' midőn a' rnirenyt tartó érczeket báll):ászati p~rgelé~ alá vetik a' városokban és falukon; vagy ezeknek legközelebbi szomszédságában,
mmt azt lathatm a' magyar bányavárosokban Selymetzeu, Körmöc:t.iön 'sat.· úgy a' mirenytől
megbetegitetteknek száma még sokkal nagyobbra nő.
'
'

'

.

.

Hogy a' fenuebb emlitett módokon hány ember-élet koczkáztatik, hány ártatlan gyermek
t~lá.IJ~ ~bben ~ár. f~ldi élete ~ezdetébe1~ jövő sorvadása és kora halálának kutfejét, hány ember
smh oromtelenul eltet keresztül ezen mereg lassu munkálódása következéséül a:t.ítat a' mirenynek életet elpusztító munkálatából könyen általláthatni.
'
Ezen tárgy fontossága eleitől fogva a' legkitűnőbb orvosokat és természetvizsgálókat
sok oldalulag elfoglalta és az élő testrei hatásának, tüneménveinek kitanulására és ezen mér~g vegytani_ v_iszonyainak megállitására ösztönözte, hogy ·ezáltal egyfelől kitalálhassa azon
b1z"onyos es:tkozoket ~~- al~ko~~.t, a' mel~ek által ezen méreg jelenléte megismertessék, má!lll
felol , hogy azon seg1to ~szkozok meghataroztassanak, a' melyek az emberi testben a' mireny
által előhozott zavarokon segíthessenek.
~ég nincs 10 éve m!óta Bunsen ~s Bertholi a' gyakorló orvostannak a' vasag-vizletben (E1seno~yd~ydrat) a: m1re?y11ek egy éppen oly biztos mint még nagy adagokban is ártatlan ~l~~nm~rge,t a~tak a~, ezal.tal ~aguknak az emberiség iránt egy örökös érdemet szerezve.

Ezen 1do elott. a ~mreny _altal mer~es~tettek közzül kevesen maradtak életben, tökéletesen meggyógyul~·a pedig ahg leh.ete egyet talalm. Azon tünemények, a' melyeket a' mireny az é16testben elő
h~z, legu·tó.z~tos~bbak ~s le~b~rzasztóbbak 's ezáltal már jellemz(ik, mégis a' kórtünem ények a'
rn.tr~.nyn~eh etete~ 1~eg1sme~·es~re ne~ kielégítők és különüsen ott nem, hol az étetés kicsi mennyisegu mereggel to1·ten~. _Maskeppen all a' dolog a' vegytani kémlelésből következtetett eredmén~·ekkel: . azon eszkozok cs~k, melyeket a' vegytan ezen c:t.íél elérésére ajánl , tökéletesen
biztosok es csalhatatlanul czelhoz vezetők.
.

~-zon kiilö~~öző módok, melyekkel a' vegytan a' mirenynek feltalálására bir 's a• melyek ~oz?Lt a' legu.1abb~?);, a: 1!lar~li m~·r~ny kérnlete" egy a' legérzékenyebb, úgy is ismeretesek e~ ~n e~eknek eloszamlalasa e.s le1rasával annál ke,,ésbé akarom az időt elfoglalni, mint]1ogy unok elott tudva van, hogy rnmd ezen kémleti módok kiilönböző készületeket reagentiá-

kat 'sat. kívánnak, és hogy ezeknek alkalmazásához nagy ügyelet, tárgyismeret és

itl'ő

kívántatik.

A: gy~korM .orvos azonba~ a' mireny étetés ~ehes lefolyásánál legkisebb időt sem
Yeszthetven, kotelessege a' sziikseges eszközüket hirtelen alkalmazui nem levén sem ideje
sem alkalmatossú~a a' mireny felfedezésére mei!!:kivántató különböző késziiletek és reagenÜák
al~almaz~~ára, ;ag1 a· méreg é~e~és helyétől orak távulságára levő ahoz értőkhöz folyamodásra;
kovetkezoleg a mireny felfedezesere egy könnyü egyszeril rögtl1n és mindenütt feltalálható
.
eszközökkel végbevihetó módra van szüksége a' gyakorló or;osuak.

.
A~ mirenyJelfedezése azon. módjának elve, melyet alább szerencsém lészen önök eleibe
teiJesztem , nem UJ ugyan, de eddig elé mégis figyelembe nem vétetett 's az én tőlem ajánlandó modorral nem alkalmaztatott.

Ezen mód e' kö\•etkezendő: A' gyanus étel maradvány, vagy kihányott anyag 'sat. egy
része, egy porczellán csésze vagy más föző edényben, közünséges konyhasóval, egy kifényesített darabocska rézzel például ' egy réz krajczárral) és meghigitott kénsavannyal' az az:
6-8 rész vízzel elegyitett vitriol olaijal, egy pár minutáig főzetik. A ' réz darab, abban az
eset.ben, ha a' megvizsgált anyagban mireny volt, töstént egy vas s·zurke érez takarót kap.

e

A' mi az alkalmazandó konyha-só és kén-savany mennyiségét illeti , az, abból az
okból, mivel itt csak is egy minőségi fürkészetről van szó, nem oly pontos; de még is jobb
hogy ha mind a· két anyagból inkább egy kevéssel több
mintegy ·1~ vagy 1 lat mindegyikből) mint igen kevés vétetik, mivel ez által az elnyelt méreg aránylagi több vagy kevesebb
~ennyiségéhez is hozá lehet vetni.

e

A' mi ezen mireny-kémlés érzékenységét illeti, az szinte a· hihetetlenségig megy; ugyan
is a' mirenynek legkisebb mennyisége, még a' milliódrésze is felfedeztetik és a' mireny minden ismeretes _összeköttetéseiből tökéletesen és tisztán kiválasztathatik.
Ezen most említett környülmények nagy figyelmet igényelnek, elsőben azért, mivel ez
által minden féle gyanus anyag, egy köntös darabocska, egy festett fal vagy papír részecskéje, egy gyanus játszó-szer színe 'sat. ugyanazon könnyü és biztos módon megvizsgáltatik,
és másodszor azért, mivel ezen módot a' törvényes kérnleteknél is alkalmazhatni, még pedig
annál inkább, mivel az e' szerint a' réz darabon előállitott érc:t.í borítékkal minden a' mireny
felfedezésére eddig használt kísérleteket a' bébizonyitás végett elő lehet venni;
Azonban ezen mireny kémletnél kettőre kell ügyelni, melyeknek elhanyagolása tévedést
okozhatna:

1. A' közönséges kén-savany (vitriol olaj) úgy a' mint a' kereskedésben előfordul ;
néha mireny tartalmu: ebből az okból sznkséges, hogy elsőben a' kén-savany és a' konyhasó a' réz darabbal főzettessék meg 's csak abban az esetben fordítódjék ' a' kén-savany a'
kémletre, ha a' főzés után a' rézdarab tis:t.ítán és fényesen maradt.
2. Az antimon összeköttetések jelen létében, p. o. a' bányató borkő alkalmazásánál ,
a' vizsgálódás alá vetendő 's ezen anyagot magában foglaló folyadék a' mirenyhez hasonló tüneményeket okoz , a' praecipitált antimon ugyan viola-, vagy ha nagy mennyiségben volt az
antimon, szürkés-fejér sziuü lesz , mely által a' mirenytől tisztán megkülönböztethető; mégis
minden lehető tévelygés kikerülésére kívánatos lenne, hogy a' bányató borkő orvosilag ne használtassék, és ott a· hol há_nyatóra szükség van, ottan inkább más hányatók, úgy mint a' kénsavas horgag , kénsavas ré:t.íeg, bányató gyökét· 'sat. használtassanak.
Ezekből tisztán kitetszik ur~im! hogy a' mirenynek ezen az útoni kémlése nagyon egyszerü, könnyen és rögtön végbevihető, hogy az erre megkivániatók mindenütt feltalálhatók és
hogy ez az ő nagy biztossága és érzékenysége által még kivánatainkat is tulhaladja.

A' gyakorlati orvostan e' szerint a· mirenynyeli étetéseknél egy oly eszközt nyert itten,
mely által hirtelen kor-határovatához juthat, 's e' mellett az Eiseno:cgdhydrathan, vagy még
jobban a' Duflostol ez előtt egy pár évvel ajánlott basiscl• essi'gsaurer Eisenoxydhan egy biztos, rögtön működő ·'s még nagyobb adagjaiban is az életmüves testnek ártatlan ellenmérget
kapott és mind ezen két nevezetes találmányt a' gyakorlati orvostan ismét a' vegytantól vette,
azon tantól , mely oriási lépésekkel halad elő, mely minden irányban, merre az ó elvei alkalmaztatnak, világot te1jeszt 's ezen az úton a' statusnak, az emberiségnek felszámithatatlan
hasznot bajt.
·
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Dr. Pataki Dániel.
A' hujakórnak a' vidékekbeni uralkodása 's
ennek lehető kiirtása.
A' bujakór, minden negyedfélszázados reg1sege, kitanult proteusi alakja, sok tapasztalasok, ajánlott gyógymódok, magasztalt orvosi-szerek és ismeretes mindennapisága mellett is,
ha mindjárt az újabb időkben erősített szelidbűlése a' nagyobb városokon elismertetik is, de
a' falukon, vidékben, a' pórnép közt, szánandó iszonyu pusztításokat teszen, mely kórt és 1
nemet nem ismérve, egész nemzedékeket, ront, veszteget 's kétségbe esésre juttat, 's mely
behat még a' jövő nemzedékekre is, és itt van, hol az apák bűneiért lakolnak több íziglen az
utódok is - mert ha nem maga a' bujakor is önn sajátságába, de igen a' vérmegromlásoknak
egész hosszu serege a.' következése.
Midőn pedig az orvosi-tudománynak a' fel,adata nem csak a· jelen élőknek szenvedéseit enyhíteni - de a' jövendő nemzedékeknek is egy jobb és boldogabb !ételt szerezni, kötelessége akkor nem csak egyes orvosoknak de egész testületeknek 's orv. gyiiléseknek komolyan és nyomoson gondolkodni, miként lebessen ezen oly nagy kiterjedésü félelmet kiirtani; 's bizonyoson az emberiség szent érdekében ez által több leend téve, mintha a' meglevőkhö~
újabb meg újabb szer tanáltatik, a' higany pártoltSit vagy elleneit meggyőznők ; mert legszebb
feladata az orvosoknak magokat nélkülözhetókké temd.
·

Az újabb kór sok syphilidologiai dolgozatai közt egyet sem találok, mely a' bujakómak
az alsóbb néposztálynál való kevesebbitését vagy kiirtasát tárgyalná.Nem czélom nékem a' hujak1Sr historiai szemlélődésébe avatkozni 's azt vitatni, hogy
vajjon Américából béhozatva VID. Károly frank katonái közt Nápoly ostromlásakor µralkodott.
é. lel?előbb - vagy ezt politicai mesének tartva, némelyekkel a' különben is beteges testben
tisztatalan ~özösületek következés ének állítani- lépcsönként formálódva a' sajátságos bujage1:j
- vagy nemelyek szerint a' XV -ik századba az addig uralkodott Lepra módositásának mondani, mint ezt újabb idő6en is Choulant 's Ditrich állitják, vagy mint Haller, Plenk, rl,hiéri, Sprengel erősitik az americai Pián Igan elfajulásának ne\rezni- sem nem kívánok a' 'l1akár természetéről értekezni, ezt bujakorosnak vagv csak közönséges nyálkás hártya gyuladásnak állitani,
- nem a' bujakór lényegét fejtegetni- vagy ennek gyógyitásába ereszkedni, hogy oltalmazzam a'
higany sz~kségességét, vagy a' kiürit{) - eltávoliM - izzasztó gyógymódnak adjak elsőséget, vagy
magasztal.1am az arany, ezüst, vagy külünösen a' most divatkedvelte iblanyt 's készítményeit; nem
-:--- a~ ily tudomá~yo~ _ értekezés csak szűkebb falak közt, irodalmi pályán folytatandó- csak felszolh~~m akarom az 1t1.e111, tudománynyal és tapas:r.talattal telj es gyülekezetet, ezen undokitó kórnak küló-.
n?.set1 az alsóbb néposztályból l ehető gyökeres kiirtásáról i komoly gondolkodásra; me1·t a' pómép
~ozt va? különösen ezen kórnak ereje, itt ront főképp a' rao-aly kicsi-nyt és nagyot, gyermeket,.
1fjut, venet, itt van hól a' segedelem a' legnehezebb, az or;;'os szerek meg nem szerezhetéséért,
az ápo~á~., . ,kórház.ak nem lé~éért, bi:r.odalom, értelm esség hiányáért, sok babona, vén asszonyi
cura, fusolesek, , reszegeskedes 's nehezebb munka hozzájárulásával.
. . Elő~clva tehát minő alakban jelenik meg itt vidéküukben a' bujakór; lássuk rövideclen
m1kent ke1l.1en ezt orvosolni , átalánosan eleit venni, kiirtani.
Első reudü b~jakor jeleket a' pornépnél tapasztalni nem igen van az orvosnak alkalma,
mert ritkán mutatja ez magát Takárral. Az orvosnál megjelenő bujakoros beteg közzül aligha

a' 25.:.dik takárral szenvedö; ennek oka egyfeliíl az, hogy .a' tak1ír efsö .gyuladási föjd~lon~
szaka hamar elmulván a' folyást ritkán tartja nagy szenved esnek a' pórnep, csak azt nPzven
igazi betegségnek, a' ~i ötet az ételben gátolja, dologra tehetlenné tesr.i, val?y nagy. szenvedéseket, fájdalmakat okoz. - A' takár tehát magára hagyatva, vagy lassan kent elmuhk, vagy
többszöri ingerlések U:tán, Jassu gyuladás által formálja a' cső-sr.orulásokat és csak később
irtózatos szenvedésekkel siralmasan fizeti ennek a' maga idejébeni elhanyagolását. De akkor is
ritkán ismertetik el ált.alok a' szenvedés valódi oka, hanem minden nehéz 's jdalmas . ''. izell~
tet, vizellet-fövénynrk 's kőnek tartanak. De e/só nndii fekélyekkel, pattan~sok~a] , sot..meg
ágyek rlagokkal is ritkán orvosoltatja magát a' pórnép, ezek~t ő fel sem veszi, ~eg f~n~ .1arhat
dolgozik 's így a' helybéli sérelmek annyira elte1:jednek, merg.esedn.ek, hogy ~gesz rakJ~ll~met
váltanak magukra, vagy a' daganat is annyira tüzesedik, kemeJ1yed1k,. vagy, k1fokadozva s~po~,
bérágó, harapodzó, rosz természrm fekélyekké vá.lik, hogy a' beteg elhagyatv~ [onnyad, sz.ar.ad, csak11em cso11tvázzá válik. lgy hívattam nem régiben egy úri családnál levo haldokló
nokhoz, ki ágyék daganatját titkolva, elhanyagolva 's. egy vénasszony ,álta1 o~·vo~oltatva, midőn tovább nem hordozhatta, ágyba esve 3-ad nap krnosan hala el.
gy ~~tsz1k, hogy az
alsóhb rendü pórné1rnél az elhanyagolt első rendü buj'akór Jeleket nem 1s tartJak a' test rend' hanem •ezek csekélységnek vétetve, mintegy lopva merge~1
.
"k·. a, t estet,
szeres megfertéztetésének
's az első pattanások 's fekélyek után egyszerre áll elö a' bujakor, minden proteus1 kmos, undokitó, kétségbeesésre juttató 2-od 3-ad rendü jeleivel.
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Elte1jedt, rágó, keménykövezetü, csaknem rák-jellemü fekélyek, az eg~ik vagy. mind
kétfeMI gen11yedéshe ment dobok, csontdagok, éjszakai fájdalmak, szaggatáso~, id~lt fekely ~k,
kiütések , buja torokgyík, orrfene, ezek azon szenvedések, mely.ek a' pórnepet agyba vetik;
de aludni nem engedik , fájdalmakat okoznak, leverettekké teszik, leggya~.rabban Ol°\'?s.~t0.z
folyamodni kéntetik. A' gyakori undok példáktól elijedve, legirtózatosabbak ~Jotte a'. beszelo es
e\·ő .müvekb~ni sérelmek; mert a' nyeldeklő elemész!és , toro~-~zakad~I{. '· gege-_fe~ely, _'s. so~
vadas, az ertetlen rekedt liang, orrfene, leggyakonbb, puszttt.o , ferd1to Jelenetek a po1 nepnel.
Midőn a' vidéki pórnép a' nagyobb bordély házakat, éji koczkázásokat, ~.eritő~et, e~y
bejövö megrendelő öröm-házakat nem ismeri, melyek nagyobb városokb~n ~anyai az ily. bnJakórok 'minden nemeinek, honnan van mégis, hogy éppen a' pórnepnel van a' leguióz.Htosabban elterjedve 's pórnépi egész családok , nemzedékek pusztulásig megvesztege~ve '? Azon
erősítése némely orvosoknak, hogy az itjabb idiíben a' buja méreg szeli?ült 's a' bu1akor ~os
tanában könnyebb 's kevesebbé mérges alnkban jelenik meg, ha igaz 1s l~h~t. n~gyobb varosokban, de jil,üenek csak a' vidékekre, folytassák ott orvosi gyakorlataikat: alhtasa1kat nagyobb
résr.ben mrgczáfolva találandják.
Ha vizsgáljuk miért van ez így, miért szelidebb a' bujakor a, városokban'? úgy találjuk::

t. Szo1·osabb itt a' re11tlóri iigyelet. Jól rendezett városokon a' kéjhölgyek nagy felvigyiiza.t alatt vannak, pontosan iisszeiratnak, minden 14 napban me~vizsgál!atna~, .a' gyanusok
vao-v éppen nyavalyások kórházakba küldetnek, egészségi állapOtJOkról b1zouyitvanyt k~pnak:
Jm~én van, hogy Europa miveltebb országaiban szelidebb a' bujakór'· ~llenb.e~ Europa. eJszak1
részeiben a:t. Oroszhirodalomban , Indiában inkább pusztit 's · nálunk 1s a' v1dekben mergesebben te1jed, holott a' rendezett rendörséget hirből sem ismerik.
2. Mert a' városiak, példákhól, tapasztalásokból okulva, a' nyavalya keletkezésénél mar
orvoshoz folyamoduak, mikor könnyehben 's szelidebben lehet orvosolni.
3. Mind a' mellett hogy a' bujakor lényegéről 's orvoslása módjá!·ól máig s~ rngyunk
tisztában 's a' classicus Huuter azon állitása hogy a' b. kórnak egyedüli szere ~' hi~~.n ~, sok
felől ostromolva van, de még is ezen kórról számosok a' tapasztalataink, beltermeszet~rol .s lefolyásáról tisztábbak a' fogalmaink, szelidebbek rendezettebbek, orvoslásmódjaink. A' leghobb lngan~
JJártolónál is, a' felügyelete alatt véghez vitt kemény higany orvoslástól nem lehet most annyi
~a
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rosz következésektöl félni mint hajdanában, tudva van most azon határ, melyet át l1ágni nem
szabad; a' többi orvoslás módokat mind szelidebbeket most nem emlitve.
Szelídebb tehát most a' bujakór a' városokon , de mint fennébb emlitódött, annál irtóza•
·tosabb, undokitóbb ennek másodrendü alakja a, pomépnél; mert itt részint magára, részint szövetségeseitől, görvély , süly, köszvénytől áthatva, velök egybeszövetkezve , egymástól alig
megkülönböztetve, pusztítja, rontja a, pórnépet.
Mi ennek is az oka f lássuk ezt is rövi~eden :

1. Szegénység. A' sok inség és rosz, melyeket a' szegénység szenved, alig inkább
A' kórok keletkezésénél a' szegény ritkán folyamodik a:a

érezhetőbb, mint a' nyavalyáknál. -

orvosokhoz, nincs is költsége, vigasztalja magát : majd meggyógyul, segit a' termeszet; azonban magára hagyatva harapódzik a, nyavalya, az eleinte csekély fekély elmérgesedik, terjed, jőnek a' 2-od bajok, dob, csontfájdalom, kiütések, láb fekélyek , torok-orrfene ; de ekkor
is előbb minden úgynevezett paraszt orvosi szereket megpt·óbál, egy vénasszony czinober füstöléseket alkalmaz. Mikor ezek sem használnak , sőt a' meglévökhez újabb szenvedések csatla-'
koznak, mégyen a' városban orvoshoz, ki ugyan rendelményeit megteszi; de hogy ily tehetetlenségben, a' szólás 's értetlenség hiányában a' legjobb gyógyszerek is minő eredménynyel
használtatnak, azt előre képzelhetni.
- 2. Butaság, tudatlanság. A' kik a' nép felvilágositásának, nép mivelödé~ének ellenei'
nézzenek meg csak egy szegény buta beteget~ mily szánandó elhagyatott állapotban va:n -,
mily kevéssé érti 's akarja is érteni a' jó tanácsot, ha későre orvoshoz folyamodik , rendeléseit nem követi, 's ha az elsö kis gyógyszet· nem használ, mát· bizodalmat vesztve, minden on·osi szereket félre teszen, ~jra a· szomszédokhoz, hallott szerekhez folyamodik, vénasz~zonyoka1, bu1jánokkal, kuruzslásokkal gyógyítókat keres fel, 's hogy az ilyeReknél mily fonák
ferde nézetek, mii." péuzcsaló g yakorlatok, a' szegény ptímép megrontására, S7.egényitésére
intézett orvoslások uralkodnak, eléggé ism~retes. Ki nem Ját'a a' kóros pórnépnél divatos czinober füstöléseknek irtózatos következéseit? En láttam az ajakoknak a' pofa, a' foghússal egybenövéseit , fogak kihullásait, a' legundokabb fekélyeket, sco_rbutust 's halált is nem egy esetben
békövetkezni. Hát a' kékköves mosogatásoktól , kámforos pálinkától, kőolajtól mit várhatni?

3. Rendetlen élesmód, részegeskedés. Forogjon az ember a' pórnép közt, nézze ótet
csak egy vásár alkalmával, iszonyodik a' nála annyira eltetjedt pálinka kórságtól, melytől ötet
a' legszigorubb orvosi rendelés is el nem tartóztatja. Hogy pedig a' mindig gyuladásqkkal
egybeszövetkezett bujakór, ezáltal mennyire te1jed, nevekedik, a' keletkezőnek átalánossá válása mennyire siettetik, nincs miért magyarázni. Mig a' pomép józan erkölcsisége elő nem
1nozdittatik, a' pálinka kórság nem korlátozta.tik , a· buja k. gyökeres kiirtásához alig lehet remény és erre hát kiilönösen a' mértékletességi egyesületeknek áldással teljes jótékony:oHiga,
erre hathatnak a' falusi papok is példákkal, intésekkel, tanításokkal és erre hathatnak a' birtokos urnk is nem csak egyéni de megyei intézkedésekkel is.
. 4. SQkak11ak a!ac.M11 rosz lmnyhókballi együtt lakása. Hogy kivált télben számos családi körök alacson kuny h1Skllani · együtt lakások, sok nyavalyáknak a' kútfE;je, tiszta
igazság, 's ebből ha a' bujakór ki nem fejlődhetik is, de l1ogy egyesek által az egészrei te1jedése
feltételeztetik, elősegitődik, önként foly. Országunk 's birtokosai11k szégyenére ismertetik el a•
Király-hágón keresztül jöve a' biharvármegyei jó paraszt-lakoktól, az erdélyi oláhoknak csak
nem pajtákhoz hasonló rosz kunyhójok, - de ebben is a' pórnép emelése 's java előmozdításán
működő újabb kor a· javításokat megkezdette - 's többeket tervez.
5. Az ort:oso~ kömiyühe t•étele, hanyagsága. Valljuk meg egyenesen mik orvosokul is
a' beteg szegény nep sorsát kevés figyelemre méltatjuk. A' megyei orvosok, kiknek különösen
tisztükben állana körökben szétútazni, az adózó nép sorsán könnyiteni, keveset tehetnek: kevés mód van kezükben, nincs segély, nincsenek buja kórházak, legalább elég számosok a' be-

nagy számához mérve, hol a'. szegény betegek ingy~n orvosolt~t11atnának, egy. vagy ~ét
seborvos segedelmével oly nagy szamu beteg ellen, oly szelesen elte1Jedt kór ellen ba3os, szmte lehetetlen küzdeni. De azért mégis egész buzgósággal működve, az az nem csak egy es eseteket orvosolva, hanem a' megyében rendre körüljárva, tanácscsal, oktatással a' nyaval~áról
világosítást adva, tehetősebb birtokosokat szegény dolgozó embereik orvosol_tatására. buzd1tv~,
seborvosokat szorgalomra késztetve , czélelleni paraszt orvoslásokat füstöleseket tiltva : mar
ezek által is · sok rosznak lenne eleje véve, a' bujakór keletkezésében gátoltatnék, terjed~séh~n
akadályoztatnék. - De mi magán gyakorlókul . is ne elégedjUnk meg egy nehány corros1~ ~·
lulák vagy 12 dosis calomel megrendelésével, hanem a' maga rendbentartását szorosan sztvere
kötve , figyelmeztessük az általa családjára, ismerőseire lehető elragadhatásra - a' jövendő ro.szakra - a: kór harapódzására 's az egész test megrontására.

tegek

6. A' falusi sebészek f.e1:és készülete. A' kórházaknak a' gyakorlati orvos tudomány okkali · egybekapcsolásának ·mily áldást-hoz? hatása. '~an ma~ukra ~'. betegein-e? ~e külön~se~
az orvosok képezésére 's közvetlen az egesz ember1segre, ~mcs. °!1ert m,~gyar~zm. - . A. ~·
országunkban a' kórodák alig egy nehány évet számlálnak, s meg1s az UJ sebeszek mtveles~
ben buzgó tanáraik szorgalma által áldva ér:r.i országunk a' r.égie.ktöli különbséget, de a, meg
kevés betegre te1jedö kórodákban inkább sebesen lefolyó, m111t idült korok orvosoltathatnak ,
·'s különösen a' bujakórra kevés tekintet vétethetik ; innen kevés a' tapasztalás, 's gyér a' gyakorlottságok a' buja.kórok gyógyitásában. ·~' bujakór emli~ett s_zerfe~etti elte1~e~ése ,s. ef?é~z ne~
zedékek megrontása sziikségessé tenné a bujakór termeszeteb.~n s orvoslasaban külonos~n ~e
avatott sebészeket formálni kiknek lehetne ezen oly kiilönbözo alaku, oly alattomosan askaló.dó kornak gyógyitását nagyobb kiterjedésben, biztosabban átadni.
7. Ket·és rendóri felügyelet. Ha mindjárt a' vidékek~en a' ~ordélyliáz~k, ~éjhöl~yek
ismeretlenek is vannak mégis imitt-amott elvetemedett, erkölcsileg elaljasodott nok, kik te1Jesztöi a' vidéki b~ja méregnek A' havasi . ker.eske?ésbö.l élő pórnép , a_' nag{o~b városoko~ sze.~·
r.ett kevés vagyonkájával szomoruan frzetL pii111~k~-1ttaso1~ un.dok ~11la~at1, eld_eJ~t kese~·u gyumölcsét 's a' kábult fövel 's bujakórosan hazatero nem is velve atoltja a kesobb eges~ cs~
ládját megfertéztető buja mérget, 's így te1jed családról családra, mig csak nem az e~esz vtdék elgebbedve nyög. Itt a' rendőri felü~y.el~t azo~a.! ~orh!tozv~, i!t tiltakoz~a: ?tt tamtva felvilágositva, sokat tehet a· kór megszontasara, feJlodese s te1Jedese meggatlasnra.
:
8. Áldozat hiány. Nem a' mostan s:r.önyegen lévő ~emesek adó~t~tás~t ért~~-' hane~
óhajtandó lenne , hogy a' tehetősebb birtok()sok, ha ~e~ 1s az emllenseg erdekebol, de ?n
javukra, szolgáló embereik gyó~yitá~át szivökre vegrek ~~ nem ~sak egres embe~·ek gyógy1tásáról, hanem gyógyintézetekrol~. czel~zerii. rendel.ke~esek1:ol, ors~ag,osa,n .~s„ megye1le.g ~ondos. kodjanak , hogy így a' kór lehetoleg 1rtassek, terJedese gatoltassek s a 1ovo nemzedek ep testteli születése eszközöltessék.

Midőn a' bujakór pórnép közti uralkodását 's terjedését alig elősz~mláló, felt~tel~ző okokat nem mindeniket lehet elhárintani - fog is ezen undok méreg meg hosszas ~de1~ mag-ára vagy szövetségeseivel , görvély, köszvény, scot·buttal pár?s~lva a' dolg~z~ ne~ el_et-erén rágódni- 's egész nemzedékeket a' jövőre is megvesz!eg~tm, ugy h?g! meltan _kerd~s l~
het, hogy ezen !·agály kiirt~áv~l n.~m _na~y?bb áldá~ tétetnek-~ a~ .~mbens~gnek, mmd a _különben oly joltevo Jenner tehenlumlo beóltasaval? A lenne teh~t ~ fo fel~.d~t. T?elyek lehetnenek
azon gyógyszerek, módok ·s czéls~erü rendsz.a.bá!>'~k? orvosi es. ~en~~~·t t~kmtetben, melyek
által az ország anyagi állásához, a pórnép m1velodesehez, helybeli k~r~lmen!ekhez alkalmazva, ezen átokkal teljes kórnak ereje és terjedése a' legkevesebbre szalhttatnek.
1
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. Azt Ief1et~e k~pze:hli, I10g.Y„ ezen negyedf~I ~ s~ázados kóiimk, ·mely Europa minden ré.l
sze1be~ .oly. e~teiJe.dt ~ mely e!e1tol fogva o!y k1tuno orvosokat foglalatoskodtatott, lényege 's
g~ó~y1tasa 1~ant t1szt~b.an l.e~nene~. ~)~ k~r~nt ~em ~ mert egyszer is e' kórnak ragadóssága-,
termeszete, s gyógy1tasa irant a külonbozo velemenyiiek hevesebben s7.emközt nem állottak ·
~llenfeleiket nem ostromolták 's nagyobb ingadozásban i1·ánta a' kezdő orvos alig ]ehetett mini
Jelenleg. C~ak ~amar, hogy „ a' bujakór Europá.ban uralkodóvá lett , a' higany is, mint 'ellenszer, hasznaJtatm kezdett , elobb füstölések és kenőcsök alakjaiban később sok külünbüző készitményei által 's ha mindjárt közidőben a' visszaélések által ~kozott káros következések
közbe közbe a~ orv.oso~at ~nnek használatá.tól el is ijesztgették 's más szerekhez az érczsavaJJyok, s~ss~parilla .~s tar~a1, ~ran_r:, ezüsthez„'sat•.fo!.yamo~tak, de később mégis ké11ytele11ek
voltak a higanyt UJra elovenm, m1gnem az UJabb 1doben a m~rcurius megint a' bujaseuyv orvoslásából kezd kihagyatni.
.. MiJy különb?ző~ .az .e' !árgy ~örül~ orvosi né~etek, eltérők és ellenkezők a' vélemények
annyua, hogy. ma .!s k1tisz~alt..s ,meg~llap1tott eredmenyekre alig juthatni, csak ezen nehány ál.;.
talam megemhtendo europa1 htrü s dus tapasztalatu orvosok és~tudósok e' kór orYoslatában követett ,e11e~ke7.Ő gyó~ymódai~ól is. kivilá.g lik.-Ro s e egy angol híres orvos irt legelőbb 1817ben, a bu1akó~·nak higany nelk.üh orvoslásáról, ezt követték többen , u. m. Guth r i e, Ha r r is? n, ~ u r P.h 1, T h.o ?1 s o n.? JÓll~~et. az ~Is.? e&y ~ésöbb irt munkájában a' higanyt a· bujakór
nemei). n~m.et orvo,sla~aban ~1ra alanlp, m1don a ket utolsók még most is a' leguagyobb anti~ercunahstak. A higanynak azonban pártolói az ángolok között is örökké voltak, mint most
is, J,an!e~ Johnson, a' hires Sa.muel Looper 's a' nagy syphilodoJogusV\Tallace. Az
utolso a. hig~nyt .s?k esetekben az iblany11yal egybekötni ajánlja, 's igen szépen és sok esetekkel ~1zonY,~tva ll"J~ le a;r.on ~ülönbségeket, melyekben a' higany 's melyekben az iblany kültin,
v~~ a ketto. eg.yes1~ve has7.na~tassék. ~' francziáknál a' katona orvosok voltak, kik Iegeliíbb
a htga?Jrt szamk1.vetesbe akartak küldem. Igy J o u r da n, ki minden sajátságos buja ragályt
·ta~a?van, a' sp~cific~s. sz.ert seT? ~ka1:ja elismerni, így dr. Charmeil, a' mostani legtapasztaltabb
s~.~h1lod0Jo~~~ es panz.s1. korhaz1 orvos Desz u e 11 e s - De ver g i e, ki már egy 1826-ban
k~J~tt munkaJaban fels7..am1t~tta , ho~.Y az. addigi tapasztalatok szerint az Angol-, Franczia- és
N_emetI1011~a11 egY.. nel!any
~lat! tubb mmt 40 ezer bujakóros betegek orvosoltattak J1iga11y nélküJ.
Higany ve~elmezok a francz1aknal voltak Lagneau az öreg, Petit, Boyer, Gibert, Ricord.

e':

Némethonban legelőbb B r ü n ne g ha u s e n "\IVUrzbiirgban, Ha n ds eh u h Monachiumba!1, F ru k e I;Iamburgban, Klug e Berlinben voltak fö a11timercuristák, 1832-töl fogva a' bécsi nafJ kór!1a1:ban a' bujakórt mind higany nélkül orvosolják , valamint most már majd mind~n n~~te.t k~rhazban, ell~_nben a' d?s tapasztalatu, tisztelt emlékű H u f e I a n d, J{ o p p, R u s t
mmd 'eg~g ~s ~.ost l~~UJa.bban D 1t r i eh a' higany elsöségét a· bujakór orvoslásában tűzzel
oltalmazzak es tobben a regente nagy higany elleniek is sok esetekben ennek az iblanynyal
való egyesitését (Protojoduretum Hydrarg.) ajánlják.
'
A'. b1tjakór orvoslásában orvosi tudományunk elsőbbjeinek ily különbözö Yéleményei közt
.
m1liez tart1uk magunkat ?
·
'

Er~sits~k-é a' mercuristák szerint, hogy higany nélkül nincs szabadulás és minden
az antimei c~i !":_lista~ utan. k1~crtet1 fel elemmel a' higany iránt eltelve, iszonyodjunk tőle? V a.ijon nem
~~1dom~~1y1lag. lg~zs<~g-e az , l1ogy mindenki törekedjék , tigyelmezés, tapasztalás 's okoskodás
al.tal l,1t~nulm a lrn~a~ór azo11 különbségeit 's törvényeket, a' melyeknél a' mercurius most is,
~nwt szaz,~dok ó~a beb1zo11yul1 , külü11be11 is méll.án magasztalt lobeJlenes szer minden mások ele1b~ teen?o 's ahg 11élkülözhetö 's melyek megint azon esetek melyeknél bátran kikerülhető
vagy masok által szelidebben ·s biztosabban orvosolható.
'
'
•• „

„

~IOJO:o .~u.1ak.ón e~etb~n. a' ~a!omelt vagy Corrosivot mint panaceat rendeljiik ?- vagy

,
A~onban nem hel~e itt a' b~jakór ellen használt orvosi szereket rendre taglalni , csak
legyen meg szabad az UJabb kor divat-kedvelte szeréről az Ihlanyról Jodina) megjegyezni '

e

liogy a' milyen próbá.Jt ·s bébizonyult' ennek ·a' "nyirk és mirigy rendszerre 'való J1atása 's ennél
fogva a' görvényben és bujakórban is elismert sükerrel teljes működése, mégis sokkal újabb sze-r
és kevesebbek még tapasztalatink, mintsem még most meglehessen a' bujakorbani hatáskörét
határozni, hol és mennyiben pótolja, vagy legyen elsősége a' higany has;r.11álatánál, WaJiace~
Desz u e 11 e s és M o j s is ovi cs minden méltán dicsért tanitásai mellett is.
·
De alkalmaziassék bár mely gyógymód, használtassanak nagyobb vagy kisebb sikerrel a' legczélszerübb gyógyszerek is, egyes esetek hamarább vagy késllbb megfognak gyógyittatni, de ezen átokkal teljes hydrának levágott egy feje helyett százszoroson mások fognak
előállani és így fog ezen méreg országról országra, nemzedékről lefelé íziglen te1jedni, a' nélkül, hogy minden eddigi rendszabályoknak legkisebbé is engedne.
.

Át levén hatva ennek igazsága felől mindenki, a' kormány koronként megtett 's folytonosan
teszi czélszerü rendeleteit, felébredt az egész országban az akarat, a' megye gyülésekben tervek k.észiílnek 's kedvelt vélemény 's igyekezet most a' vidékben több helyeken bujakóros korházak felállitása. De országunkban, hól kevés a' mód 's fö feltétel a' költség kiméllés, szűkeb
bek az ily kórházak, mintsem a' bujakórosok oly nagy számának bár közelitöleg megfelelhessenek.- Vegyük fel csak például Kolozs-megyét, melyben a' vész általánoson el van te1jedve.
Különösen hegyesebb vidéke a' Kalotaszeg csak nem egészen telve bujakóros szenvedőkkel ,
legundokabb alakjaiban; még pedig a' hói egy családi tagot ezen kór meglep, rövid időn ~
zen család minden tagjaira elterjedend, el pedig annyira , hogy ha némely faluban keveseb~ is
a' szenvedő, aunál több más vidékekben és falukban, úgyhogy minden falura egyiket a' másikba
véve 12-15 bujakórost tehetni. Kolozsmegyének 209 faluja van: mely nagy a• bujakóros
betegek száma e' megyében , számítsd öszve 's irtózva látandod. - A' közelebb mult gyülés kórházakat rendelt állittatni, még pedig egyet jobban rendezve a· fővárosba Kolozsvárt 12
ágyra az általános bujakórosok, 's más két fiók-korházat B. Hunyadon és Mocson a' kevesebbé szenvedők számára. A' megye fekvéséhez helyesen és bölcsen rendezve, de a' czélra., a' kór
apasztására és kiirtására nem elegendőleg. Ugyan is ha felvesszük, iniszerint a' keletkező elsőrendű kór gyógyitására 18-21 nap, a' 2-od rendünek pedig átalánoson véve 45-50 nap
kivántatik, úgy egy éven át a' 12 ágyu kórházba, szerencsésen is vive a' dólgot csak 92 beteg
gyógyulna ki.- A' fiokkórházakban , - hol mint egy nagy s7.ínben csak orvosi felügyelet alatt
léve' többen férhetnének bé' - ha első rendü jelekkel jön ének is bé betegek' mert apróbb
fekélyekkel, pattanásokkal , nem egy könnyen fogna a' dologra kéntelen pórnép házát elhagyni) ennél több beteg ugyan, de mégis mily kevés részesülhetne az annyira elterjedt senyvben
sinlődök nagy számához képest a' fiók kórházak jótékonyságaiban ! holott a' több hon maradtak a' nyavalyát tovább terjesztenék. - Szükségesek tehát és liasznosok a' kórházak, de nem
elégségesek.

e

Nem csak az emberiség szent érdekéért, hanem az adozó pórnép szenvedése által közvetve az egész országra kiteijedö elszegény~dés, elfajulás kikerüléséért is szükséges a' bujakór lehetö kiirtását áldozattal is eszközölni. Aldozat kivántat.ik tehát az országtól, áldozat a'
hivataloskodó tiszt uraktól, áldozat a' birtokosoktól 's áldozat a' szegény betegektől . is -- 's
csak így egy közös áldozat és egy közremunkálás által lészen lehetséges mint hajdon a' pusziitó holyagos himlőt a' bujakórt is korlátolni - 's te1jedését a' lehető legkevesebbre száUitani.
Midőn a' megyei 's kerületi seborvosok kevesebbek 's törvényes orvosi kötelességeiktöl inltább elfoglalvák , mintsem hogy a' messze levő betegekre különös figyelemmel lehetnének, különösön erre készült syphilodologus sebészeket kellene alkalmazni, olyakat t. i. kik tanulások
végeztével a' bujakór külön tudományából vagy két bóJnap alatt magá.ny leczkéket halgattak,
vagy kik nagyobbszerü bujakóros kórházakban gyakoroltak - az ily valódi ismeretekkel és
bizonyitványokkal eJlátott sebészeknek, kik orv. szerekkel is kiállitva lennének, adatnának át
kerületenként 10 faluk, melyek közt lakva, hetenként legalább egyszer mindeniket meglátogatnák, a' falukat össze 'írnák, ktilön a' betegeket, külön az egészségeseket, minden 1-sö és
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2-od rendit bujakórosokat orvoslás alá vennének, a' életrendet szorosan kiszabnák; annak
követésére szorosan figyelmeznének, őket a, nyavalya keletkezésMe, befolyására, szelidebb orvoslására tanitan~k, az ártalmas, ugynevezett paraszt szereket, füstöléseket tiltanák, ártalmokat megmutatnák, ily kisebb 10 falui kerületben legalább két ·hol dnapot mulatnának, kik ez idő alatt ki nem gyógyittathatnának, a' felállitott kórházakba küldetnének. Két holdnap alatt 10 fa)u a, lehetőségig megtisztittatva, új más 10 faluba költöznének ezen ideiglenes sebészek, kik
így egy év alatt 6-szor 10 falut gyógyitanának ki ,s így két sebész két év alatt, a' legnagyobb
!ne gy ~~ is ~, buja seny':.iői" k~tisztitaná. Ell.enőrségűl jegyzőkönyv vitetnék, a' falu~i pap, a, fa~u
Jegyzoie, birtokos ellenorkodese mellett, kik egyszersmmd az adott orv. rendelmenyek valósagáról is bizonyitanának, melyek megállitott díjjak mellett áz országos pénztárból megfordittat11ának; a' magokat kitüntetett sebészek jutalmat is kapnának. A, megyei fő tisztek, megyei orvosok gyakran látogatnák vizsgálnák, a' sebészek működéseit. A' nép erkölcsisége javittassék, a, papok a, házassági sz. egyességet igyekezzenek fentartani, a' vaga venust tiltsák,
részegeskedésnek, oktatás, parancs, mértékletességi egyesületek által korlát vettessék. Csak
egy ily általános, nem csak kórházi, hanem személyesen közöttök véghez vitt orYoslás, értelem világítás, nép oktatás által fog lassankint a' bujakór kevesittetni, még pedig
mentől több oldalról ostromoltatik, mentől inkább a, fenta1·tó okok elhá1·intathatnak, annál inkább
fog a' kiirtása is megközelittetni, mely hogy mily jóltevő légyen nem csak egyesek könnyítésére, hanem az egész ország jóllétére, vfrágzásár~, gazdagulasára 's a, jövő nemzedék ép
és egészséges testalkati formálódására, ki az, ki által nem látná 's nemesb érzéstől élesztve,
ezen minden erejéből munkálódni ne kívánna?

Reisinger János. Az ehdiihröl.
ln provinciis imperio austriaco subordinatis intervallo anni unius 60-70 e Hydtophobia
canum rabidorum morsu suscitata misere pereu11t, e.x his in Hungaria canibus feracissima ob
rem pecual'iam 40-50 horribilis morbi victimae fiunt. lnde a temporibus antiquissimis hodiernam usque in diem Autidoto hydrophobico detegendo medici et Jaici se impend erunt: apertus
~rat sic. me.rendi campus arnpliss.imus Agyrtis et deceptoribus sine fructu, quo factum est, ut
. ipse Fr1dencus magnus Boruss1ae rex arcanum a rustico emendo, pro 30 et aliquot millibus
· florenorum deceptus fuerit. Rationi sauae magis consonum esse existimo, ut in causam occasiunalem Rabiem in canibus excitautem inquiramus, quia si illam detegere successeri1, pericula
..Hydrophobiae praepedire licebit.
C~usae ~abiem in cani~us provocantes a variis variae assigna11tur, illa, quam "\Visberg
et Valentmus H1ldeubrandt ass1gna11t , mihi vel'O maxime consona videtur. Supponunt viri antelati doctissimi Rabiem in canibus evolvi ex impedito exercitio functionum sexualium aut interrupta vel turbata copula. Mares sunt femellis multo numerosiores e prava consvetudine femellas in lucem editas plera.sque perimencli , . ideo dum · venere pruriens femella vagatur , . illam
11 urma marium comitatur, obscoeni hi amasii lambendo muliebria turpiter amantes se mordendo
' dilan!ant ]ll'O prioratu, Femell'.1 ca?it fortissimo ex illo naturae instinctu, ut soboles gereret prae.s~antiores;. canes copula COl'l.JUllc~t , a pi ebe rudi impetuntur lapidibus et verberibus, quo fit, ut
violenter d1vellantur, ante nurmahter consummatum copulae actum.

Experientia constat ex pruritu venereo copula non sedato, non raro o;iri symptomata gravissima nervosa non modo in animalibus , sed in ipso etiam homine; maxima haec sunt in ca11ibus ex natura su~ ad iram. pronis. Verosimile mihi esse videtur, quod in canibus masculis copula denegata vel v1ole11ter mterrupta dynamismris nervofam in glandibus salivalibus distributomm
ita turbetur '· ut sali va vim venenatam impertiatur.

Hypotliesim l1anc de causa Rabiem excitante sequentibus fulcio argumentis:
1. Primordia Rabies semper evolvitur in maribus, quod Wrisberg et Hildebrand observarunt, negant hoc .alii: an jm·e vel e spiritu contradíctionis indagandum venit.

2. Mares concupiscentia ira et Zelotypia agitati denegata aut interrupta copula incedunt
tristes, lassi, capite nutante, ore aperto spumante, lingva exerta, cauda dependente. Omnia haec
, symptomata suut prodromis Rabiei consona.
3. Contagium Rabiei est cum organis genitalibus horumque functione in mira re~tione, nam
Hyrophobia afl'ecti offerunt erectiones penis, pollutiones, Satyriasim, N ymphomaniam„

. · 4. Princeps antihydrophobicum remedium quo plebs utitur meo judicio efficacissimum praecipuum in organa genitalia exerit effectum, intelligo cantharides.
ltaque Spectabiles Domini datá occasione inquirant:
1.

An canis. primordie rabidus sit mas.
2. An herus canis primordie rabidi vel illius domestici non recordentur canem rabidum
antecedente copula .femellae junctum ab illa violenter ~ivulsum fuisse.
3. Cum contagium Rabiei in peculari sít cum organis sexualibus relatione, sci.r~ i~terest
an canes castrati primordie Rabie corripiantur, an morsi Rabie corripiantur; nam mtlu Vl1' fide
dignissimus retulit canem suum castratum a rabido sauciatum Rabie non fuisse correptum, dum
canes alii non castrati ab eodem cane morsi omnes rabie correpti fuerint; demum consultum esset experiri, an canis a rabido morsus immediate castratus Rabie corripiatur.
·
Si captis observationibus in.notuerit mares tantum primordie rabie corripi, Politia medica
disponet ut debita sit proportio inter mares et feD?ellas, vel ut mares superflui cas~·en~ur,. 9uo
quidem Hydrophobia non exstingvetur, verum rnulto rarius evolveretur: qua status sa~1tatis c1:vmm
etiam promovebitur. Denique lege interdicatur violenta devulsio canum eopula conJunctorum.
Provoco aestimatissimos dominos collegas ut suas observationes relate ad antelatas quaestiones in futuro congressu nostro ore tenus .vel scripto communicent.

Ásvány- föld- vegy- és gyógyszertani ·
III. szakülés septe111ber 6-dikán 1844.
5. Kubinyi Ferencz szaki ta~ ajánlatot ~észen az erdél~i" n..~~zeu~ra ~~zve. ig~n
becses adványról u. m. dr. Zipser Andrassal együtt gyüJtott fold1sme1 gyüJtemenyrol,
mely jelenleg 250 darabból áll,. de ~, melye~ e~, utá.n i~ ~lkalom szerint szaporita~d és
ezennel az erdélyi n .. muz~um b1rtok:iba bo.cs~t. I ovabb~ JaYas!atb~ ~ozz~, hogy„ a . nevezett muzeum számara begyült szamos es Jeles adomanyok oszelJ'asa 1gen szukseges
lenne, miszerint bizottmány ~inevezés~t inditványo~za, melyne~ .ta~aiul Gyulai. La~os gr:,
Szőcs Józsefet orvostudort es Hauchard József Jelen szaküles1 ittoknokot velemenyez1.
Végre ezek alkalmával jelentést tészen arról is, miszerint a' magyarországi és erdélyi
kővületekröl teijedelmes munkát szándékozván kiadni, ennek teljesbé tételére az ezen gyülés számára kitétetett jeles és ritkább kövület példányokat is nem csak leirta, hanem
szebeni i;ajz-tan.á r sziveskedő segédével le is rajzoltatta, majd ezek~t
Glatz 'l'ivadar
is kőiratokban munkájához csatolandó , melyet is ezennel a' gyülés tagjainak figyelmebe ajánl és köz!.emunkálód'ásukat keri.
'
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Az első igen becses ajánlat bálás köszönettel · fogadtatván, · az azt követö inditvány
a' közgyfilésnek eleibe terjesztetni és ajánltatni határoztatik. Mi. pedig a' kövületekrőli
munkálódását illetti, az errőli tudósitást a' szakosztály közörömmel fogadja 's szerencséjének tartja ha hozája segédkezekkel járulhat.
:

6. Az erdélyi, kiilönösen pedig feleki gömb-kövek rendkivüli képleteiröl még földismei tekintetben a' közönség felvilágositva nem levén, ezen érdekes hegyalkati jelenetnek lehető kimagyarázása tekintetéből Kubinyi Ferencz szaki tag inditványba hozza, miszerint találtatnék meg bizonyos egyén ezen gömb-kövek alkató viszonyait körülményes
vizsgálata tárgyává tenni és vizsgálata eredményeit a' jövő közgyülés eleibe terjeszteni.
Ezen -érdekes indítvány közmegegyezéssel elfogadtatván a' közgyülésnek ajánltatni határoztatik, hogy ezen tárgyat idősb gr. Bethlen Ferencznek elnöklete alatt idevaló ree
főoskolabeli természettani tanár 'rakács Jánosra és n. enyedi hason köril tanár Zeyk
Miklós urakra bizatni méltóztassék oly meghagyással , hogy vizsgálatok eredményeiről
elméleti véleményes jelentésöket a' jövő közgyulésnek megtenni szíveskedjenek.
7. Fodor András hunyadmegyei föorvos értekezik a' megyéjebeli ásványvizek mivoltáról, egyszersmi~d egy vegytartalmu jegyzéket is adván bé , abbeli kisérleteiről.
Ezen értekezés köszönettel fogadtatván, a' jegyzés a' mnnkálatba felvétetni határoztatott.
1

8. Gebauer Károlytól a' barczasági Zajzon vidékének és ott újonan találtatott gyógyforrásnak béküldött leirata olvastatik.
.

A' munkálatok közé felvétetése határoztatik.
9. Z. Zeyk János Retyezát leirását küldvén bé , ennek felolvasása az idő kitelése
miatt elő nem vétethetett.

A' jövő évi közgyülésre halasztatik.

10. A' marosújvári só-szikla és bányák leírása k. kamaraispán Kovács Jánostól,
későn érkezvén meg, hasonlóképpen fel nem olvastathatik ; mindazáltal
a' közgyülés eleibe terjesztetni halároztatik, hogy ha idő lesz ottan felolyastassék és
ennek következtében kinyomattassék.

Gebauer Károly, Városi és uradalmi erdösz
értekezése Zajzonról.
Igen. messze vezetne 's az idő rö.vidsége sen engedi, terjedelmesen ·Jeirnom azon hegyek
geognostica1 szerkezetét, melyek a' Barczaságot környezik; azért a' telepképület csak azon
tagjainak közelebbi tárgyalására szorítkozom , melyekben az ősvilág faunajának azon maradványai , melyeket ide mellékelve küldök , mutatkoznak 's csak ezek viszonyait igyekszem rövid
vázlatban érinteni.
Egy érdekes és a' barczasági sziklaképületek rneghatárzására nézve igen fontos felfedezés a' zajzom· fürdőnél létező mészkőbe bényomódott korállok fészke. Ezek itt nagy meny-

~)·iségben fot·~ú]nak -el-0, rés~int mint tőredé~e'k, r~színt fhÍ ,t 'épp ~J)r c111áll.•"ag nőt~ .0~1..•.sz~őbe-fi
polypdarabok.,. miJtt jelen1.eg aJ te11gérlrn 116het11ek„ ~ont~is \l~v.sgalatok ~s a~on Za3zt>n melletti mészkő-bányák gyákori meglátogatása,_ m~l)· e~ {'g.~tesr~ igen so~ . .me,,_v~ko~1 et_ a~11~k,„ azo1~
meggn'íződésre Yezf'llPk
hogy a' szóban forgo meszko , retegekben 3011 elo es 011allo s nem
mint :..,éli egy bévezetöm', ki 11éze em iíszintén kétség alá v~11)1a, oly iiztiin•ízi képü~etnek teki11te11dií, minúk uagy vízágyak (Ba~sin) szélein °/qrdul11ak e1é. Az absol~t . magossag, melyben ezen mészkő suirmazik 11em 11? y; mert az egy l1Pg}' -ttirokba11 fekszik, mel)'.' a 1 barcza_sápi térrel .határos 's m~lyn'ek 1eteJ." r•l~.g r?g 'fem1eb~ 4~-6.0. ölnél. Fiild~ani tei:redelm~ se'!'
11agy a' nevezett 11011tnál 's eze11 mcsr.ko elufordulta a za1z.p01 es 'purkerecr.1 halmokra teqed k ~.
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Fermebh• a?.otl á!litást TI) ilvánitám, miképp a' szóban . forgó mészkő-rété~ c~ náJI~ '~ a.zért
1
az ezen nézetem megállapitá~uí1:a szii~séges ok~kat bor~om .fel. ·EgY: b~gy-:k.enr.lo , kt t~tt·ten~
tesen a>t.on vi.dekbe jut hol 'l'atrang uevij fahr mellett a' meszkovet assak es k1 az egesz v1léket nem vizsgálja: át', állitásomnak · Nigtürt le,llene mondan~; :mert nem csak 'l'atrang. mel.le.tt -r
11anem Purker-ecz és Zajzol'miil is, a' búnyák .legna.~yobb re~eben a' követ nem valami sz1fard
tömegből ássák ki, 1ianem H~- 100 mázsas k~darabon.~e1~t az agY:agból, melyb~n ~nro~t
.kisebb , majd nagyobb mélységben., most egyenkeut , maJ~ ?sopo11011kent elsz,~rva ~ekiiszue~.
A' k-Odarahoknak és romoknak ·nemcsak igen kicsiny része eles szegü, hanem tobbnyll'e felsz;nöken igen el vannak mállva, miáltal áz éles szegek · és szegle~ek elgö,mbölyö ö~te~ •. Eze#n k~
-darabokat első pillanatra kiinnyen kögomolyokrlak lehetne tartam, meJye~- val.aa11 v1z~~~~~s kt!··rntkeztéhe1i magos vidékekMl rakodtak: ezen hegyekre; de ~zoro~abb v!zsgalatra k1tumk, 1111»zerint hiányzik bennük a' kiígomolyzatok .sajátságos kereksege .es megISmerszik, hogy az el_gömbölyösödött szegek, csak az elmállás következményei •.
Ila a' heg)rétegek mészkő-boritotta öszYegét ve8sziik szemügyre, úgy nem bajos meg.,.<fejteni azon szlibad mészkő-darabok ·létezését és úgy tekin~eni őket, . mint valao~eJy t~lep-:
Téteg helyetteseit, vagy ráismerni valami belső er~za~ á!taJ sze~i·ombo~t retegí·e be~nok. A k~
reszt-vágási rajz (A tábla t. képlet) világosan túnteh eJo a' s~1kl~-kepülete~. tei;me~zetes eg~-r1násra kiivetkezcíseit, .Mi11t hitbatni, a· hegy alapja egy 'l1raclui-kup, ur~Jybol a. ret~gekell ~t
hatolt darabokat a' Za~zon felől~ Í)~~alon „ találhatni: E7:en. alapban .van fe~zk~ a~on e1-cze~ ''. '7:11ek mely a' hegy ttiveben a-nal JOn elo 's melynek k1cs1 111yomódasa mar ~ rctegek fe~ves1ből 'is kiviláglik. A' Buch f,eopold áhal fe1állitott the ria .~~er:.int, hogy t•.1. a· he~y-retegek
vulkanos eriik áltnl emf'Uídtek fel képüh'sök után k1ih1nbüzo 1doszakokban es termeszetes lie-·
Jyökből elmozdulv~k, feltel1etjiik, hogy a, fennebbi rajzban á~~·á.zolt 'l:raclíit e'!'elte ft>l a~ raj.~a
nyugvó szikla-képiiletf'k mi11de11ikét és hogy e1mek k.oivetkezes1~e11 a !egfe~s~ t~g_, meJy tal~ni
·teo·inkübb mPg Yolt krméuynlve, kődarabokra repedezett, melyeket azu!an kesobb1 cata~troph~Jc .
özŐnvízi ké11ületekkel béfedtek. · Ezt>n nézet bébizonyos.nl . a'„ kesel):-'k?. (~r~uwacke) :iele!dete·
által. Ezen szikla-nembiil, mely a' zajzoui '' ölgybe erkezone~ .m.rndJart a JObb pad~~~ t1s.zta.
és szabálvos rétegekhe11 1ű11ik el~be, !"ok bányákban, .honnan ep1tesre gyakra_.n hasznaljak, taiálhatni csupa kt'ídara11okat és oly romokat' mi11ők a' mészkiínél fordulnak ~le, . de ra' lJl~lye"k'l
-ezen szikla-nem nag~·obb' szilárdsága miatt, mind éles sz·e~tlek ; az alsó . retegek nem v-alhl\t1ak romokká; mert minél alább, anná1 összefüggiíhbek a' re~egelc '· de. ~egis .~I - v~nnak hasa-dozva és szah:Hyos ·m1gy prismákra. oszoh·a. A' . hasonl~tossag, 1!1mt la~uk eros tai:nokat szol~
gáltat a' fe1111ebhi állitáshoz; de nagyobb nyomatéJm, mmden ed~1g_ fel~oz?tt okoknal az·, ~ogy
valóságos rét eges mészkií-tömegek fordulnak elő, melyeknek a tohbi sz1~la-11ernekkel }larhu-·
zam<is rétegei a' mészkt'í-telep mellett szólanak.
'l'úl az úg)'nevezett mész-ponkon, egy klipon, mely a· Zajzon és 'l'atr~n~ közti h.~g~-h~
ton · van és a' melyet Zajzonról igen jól lehet látni, mindjá11 délre v~n ezen v1dek I.egkulso k.o-·
bányája , hol nem szabad mészkő-tömegeket, }ianem rendes egyniasra rakódott. ret~ge~et lathatni , mi a' fem1ebb em1itett az iránt kétkedő urat is, hogy ~' szóban forgó. m~s~ko rete~ben
jön elé, nézetemről meggyó.zte.. Ha bár ennek terjedelme, nnnthogy szomszedsngaban szantó2-1

187

186
!földek vannak , nem is nagy, mind· a~ által azt hiszem, hogy az eddig mondottak elég é:gesek az általam fennebb kimondott áJlitás bébizonyitására. Ennyit mondanom a' szóban forgÓ
mészkő-rétegről szükséges volt; hátra van még, hogy. geognosticai viszonyait szorosabban
~aglaljam.
·
·
,
A' physicai tulajdonságok: sziri, törés, vonás ( ~trich ),' suly 'sat. az , idemellékeJt 1 és 2
szám alatti darabokon láthatók. Ez vagy aipaz mészkő darab , melyek közül mindenik zoophyteket vagy mollusciteket rejteget, szorosabb vizsgálatnál kőgomolyzatnak vagy mészkódarabok, zoophytek 's mas tengeri állatok összecsoportulatának tetszik. Csak ritkán lehet' valamire való uagyobb darabot. találni, melyben madreporák és milleporák ne volnának. Sőt még
a' sza6atos és tisztán kifejlődött korállok vagy polyp-dai·abok között i~ , mint a' 317, 318 és
320 szám allattiaknál, találunk a' korállokat rejtegető mészkő-tömegben zoophyt-töredékeket.
V ajjon ezen jelenetből nom lehetne-é a' mészkő-réteg származását kimagyarázni ? Gyenge béJátásóm szerint ezen korall-réteg azokhoz hasonlólag származhatott, melyek még jelenleg ÚJ
képződnek. Legelébb nőttek a' korállok, az idő folyamában · sokakat elromboltak a' :vízárak;
-tt' mészkő a' tengeri állatok szétroutótt héjainak olvasztékából keletkezv~ a' lrnrállok közti
-·iiregekb'e ülepedet , melyben a' tengeri állatok belé vesztek; ezen mészkő-tömeg, •, mely
1ekötő ragaszt , képezett' 's melyben már tengeri állatok töredékei voltak, la&sanként megkemé11yedett, 's így származott lassanként az évek bosszu sorában,- melyet mi ugyan kQpZfflni nem
tudunk, de mi a' végetlen teremtöuek csak egy perez,- a' koráll-rétegekből ~gy rétege.s sziklaképület, melyt·ől az örök emlékpénzek, melyek benne rejlenek 's 1Iielyekbe a' mult történetek
kitörölhetetlen betükkel vannak béii.:rn , hangosan szólanak.
. 1

•

.

1,

Ha bár ezen nézettel szembe· ellenvetéseket lehet is állitani, mind az által talán mégis
ez látszik legtermesz,etesbnek. Uehetne ugyan i~ a,zon elleuvetést tenni és kérdeni: miképp
szárma?Jott a' rétegek s.zabáljosság'a? és. a' mészkő-képülétek szát·mazása ezen ·m1ídjával miképp
egyezik, hogy a' korállok egymáson annyira keresztiil . kasul vonulnak, nem pedig arion természetes helyzetükben vaRoak, mint egykor a' tengerben .állottak. Mi a' rétegek szabályosságá~
illeti, ennek alak1dását , minthogy a' mészkő-tömeg nem egyéb, mint a· tenger vizébőli üleped vény (Niederschlag), úgy lehet képzelni, hogy ezen üleped vény, mint a' folyók partjain
a' . fövénynél gyakran látni, párhuzamos rétegekbe rakodott le. Nem Jehetetlen ·, hogy vulkános
emelkedések ezen rétegek al'akulása alatt előidézett erős vízárak által mechanikailag munkáltak, melyek által a' korállok összeromoltak 's eiért fordulnak töredékekben elő a' m észkőben.
~~zonb'au találhatni a' sok rnmladványok közt elég oly Polyp-darabokat, m~lyek hossza g.) ak' ran tö.bb egy lábnyinál, és vastagság11k 12-3 láb o tért foglal el. Hogy ezek n;iészköbe i;akod,tak, vagy . nőttek, nem lehet itlegenitö reánk qézve és nern hitetheti· el velünk, hogy eg ' kor
,neÍn azon helyen nőhettek ; · mert mint. a' tapasztalás tanítja, ma sein nőnek a' korállok -,
tehgel fövényében, hanem a· kőszirtek alatti mészkövet sz~retik lakhelyül ~;i.lasztani. Vagy az'
•higyjü~, hogy; azon id6ben a' korálloknak más élet-módja volt, mint ma? En ezt nem hiszem,
mert a' törvenyek', melyet· a' nagy minde'nség háztartási gaz:dáskodásában uralkodna!{, örökkéalók , a' gondviselés itt ront ·, amott pedig épit, t•gész állat-nemzetségeket temetett a' · szirtok. a, de életök utolsó pillanatáig életük m1ídján nem válto:1;tatott. Ezen szavakat igazolva talál„
juk i ha a' legrégibb te1·emtmé!lyektöl kezdve, melyek e' föJdön éltek · a' legl)jabb időig össz~f1asonlitó pillanatot vetünk a~ teremtmények sorára. ·
. ,
,
E:1;en mészkŐbe béásott tengeri' ~illatok száma ' igen nagy. Csak a' zoophytek köziil, lm
nem több, van 100 faj gyüjteményembe11, melyek az Astraea, Gorgonia, Scyphia, Meandrina,
Madrepora, Millepora 'sat. nemzetségekhez tartoznak. A'. Molluscitek közül vannak benne:
Belemnites, 'I1er~bratula, NeriJJaea és sok mások. Mind .a' zoophytek, min.d pedig a' Molluscitek
a' tömegbe keményen bénöttek; azonban az elsőből, ámbár igen ritkán, találhatni k!mállott ~za
bad darabokat, valamint az utolsóh~ól is, legalább egyik · oldalról, szabad csigákat.

A' korállok gyakran társaság~an ~ordulnA!k' elé . ~ · ..Yakr~n e!·ed~ti és t.erm~sz:tes hel~~
zetökhen oly sűrün találhatni egymas r mellett, hogy,: koztok meg· a reteg meszko.,.tomegekbol
"Sincs 'semmi. Szint' így találhatni cfaraboka_t, me!yekben' a' Polypok • gazdasá$a láthat?., mint a'
:3·2 4 .s zám afattiban, melyek vég i,•· g~akl'an egy 1 ~o?tba .~sne~, Jwpna~ az ~1.agazá~ kundul. ~z.
.!.de ~satlott, kiköszörült polyn-peldanyok, ~, le!ras h~anya1~ . pót.olm ,fogya~, mmthw~Y ~ala~
gyengébb, hogy s~m oly képét adhassak, mint, a .ter°! sz~t al~ito_tta ele. 1 Megszak~s.ztvan i~~ ~
fonalat átlérek azon viszonyra, melyb n van a zaJZOlll meszko-1omeg, a Barczasagbl1n, kuloposen hrasSótól d~I és nyugat felé elteijedt' 's nagy töm.egben el~forduló mé~zkől óz, me1~ a' nag!
hegyek vázzának alkatában„ részt esz. fL;ísd:
A
' ,
.
~
'
„ tábla, 2. keplet). ,
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Szín.é re nézve a' fennebb tárgyalt mészkő, a' másik b~rczaságitól abban knlönbözik, hogy
amaz feltetszőleg söté ebb szín · 1, re11dszerint szürke, ennek különböző ár11yalataiba átmenőleg;
e' mellett mészspath-erek -erősen átszeld lik' ' különö&en a' zoophytek tartoznak jellemző bélyegeihez, törése kagylú~ad (Musc}1lig), .vonása fejér, és szálkái gy~kran ur egn.emii. hfln~ot adnak.
Ezen kő szemei ~em jegec esek, haneni ' ömöhek. 'st. ~öld del 1:okonok. ' ~a a' m}n.~rak sz1.~1~ gya~
ran nem valami helvszerü rábatas~ak vo1na' tula)d m andó es az u lenyeges 1smerteto Jelek'hez
tartoznék, melyekl'~ a' szikla-képületek közÜ kiilönb, eget al.apitan,~ l~hetue, .úgy a' táq,~yal~s
alatti szikla-tömegek különböző nemü;k ~y~ná1!t lennene'k 1 te~1~tend.~k. Mert ~111d azo~~._meszko
nemek, melyeket a' Barczaságban talaltam, . rnkabb vagy, keveslié feJei:ek; de, rm11d k~tt1Jok al{rntványát ugyan azon anyagu állat- és mészkő-tö.redékek egylete teszi, 's nemely retegek Poly11okba; és csigákban éppen oly gazdagok, mint a' Zajzon melleui~k. l\'~á~·
csak a' mondot~.ak
1
hól lehetne a' kettő ngyanazonságát .következtetni; de ne hogy els1et~tt iteJ~tet hozz~nk, mmd' két poutnak keres:1;tvágása 's összehasonlítása által.'. az~n ~or szennt.,. m~nt a' ~z1kla-:n~meK
9vetkeznek egy~á~ra ~' termé~zetben, aka.~·ofn feh:1l11gos1tan.1 geog11ostat ytSzonya1t, mtbol e~e.kllek ugyanazonsaga JOhban ki fóg te .szem. (A tabla 2. keplet).
t

·'
A, Zajzon melletti szikla-nemeli sora J.:ö,·étkező: az alap-hegy Trachit , ezután jő A-<s-ig agyag-pala-réteg, az.tán a-,h Hse,yk~~'. mel)'. rét.egb_e11 ~gyan, .de hasatlo.~ot~ és' poro~~tl-~ő
nagyon réteges fekvetege1vel valtogatva JOll ele; .tovabba h-/-1g keselyko, eles szegu koiuskókbau (Blöéken) és romokban. f-c Liasp~'rond-kő mely a' 'frachit-kúpot b~fedi; c--g-ig
van a' fennebb tárgyalt mészkő, melyei özönvízi képületek és termőföld fednek e~ a' mely .csak
-kevés helyeken búvik ki egészen. Bnissó mellett •'s jelesen a' .Burghalsorí a' retegek v1szouyai ezek: az alap-hegy 'l'rachit, mely hihetőleg egy kúpot képez-: e~en halo!ll has?nlól~g
.térséggel határos és viszonylagos magossága 40-50 ölnyire rug. Mmt a' rajzból .Ia.~hatnr,
ezen kup a' rajta fekvő sziklaké.pületeket· áthatott,a' 's mind ké oldalon éppen az orszagut mel1
lett jő napfényre. Szemefr színére, toréseire és szerkezetére nézve a bá.csfaluival és zaJ~o
nival honnan az új útkö~eket hozzak Brassóba, azonos, úgy hogy 1 köztök legkisebb különbséget sem lehet tenui; miért következtethetni, hogy a~ E és C-néli k~poknak egy al~pjo~ ,van
<és származásuk ugyanazon egy catasllophának következménye. A' urghalson , nem" la~sz~ az
gyag-pala és keselykő, melyek Zajzo11nál tisztán mutatkoz11ak; .ellen~en a' mesz~o, kozvetlea
a' 'l'rad1iton fekszik, úgy hogy a' 'l'rachit a' mészkő ágyazata (Ltegendes), ez pedig amannal':
'orihSja (Hangendes). Azon porondkő, mely a' feim eml~tett öblös. útnál mind két oldalo~ ~°:.tat
·ozik, a' i.ajzonival egyféle 's az ~ddig talá~t Ammonitek es Belemrntek, mely ' utols~b.ól
kulo"n~sen
1
snk jön elő, annyira megegyezők, mintha éppen egymás mellett lettek volna. Ez~n ismert~t~.Jele~
"s kivált azon körülmény miszerint az E és C-neli mészkövekben , hasonló sot egyenlo oskon
tengeri állatok léteztek, ell:iggé m~!atja, hogy mind · két mé~zkő, ugyanazon. c~op?rtozathoz :ag
fajhoz tartozik, melyet én egy elore nem akarok el,nev~~m. Ne!ll .8:karom. al~tam,. ho~)'.' m1~d~n
1·étegek egészen a' hucsecs.i 2000 lábnyi vastag meszko-tölI)egtg, ide szam1tva. a . ko.01g.ste~1t,
piatra mare-it és a' schulergebirgit, egy categoriába tartoznak; inert saját t~pasztalasaim s~erm.t,
legalább az előforduM állati maradványoknál fogva ·különbséget lehet tenm, de .„az.t le~alabb L.'i
hiszem, hogy azo·n rétegek, melyek a' Zajz:9n11ál előforduló mészkővel egyenl~. ~llatt•. m.ara~
ványokat rejtenek, egy időben származtak, 's egy fajhoz tartoznak, és ez (tudnull~k a. zaJZOm)
nem részb eli helyszerfr képület gyanánt tekintendő. A ' Kőnigsteinen 5000-?000labnyt magos-
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,.ságra sok korálloka\, é·~ s~ámtala11 tekeuyös állat-totnokat ta1á1batui; 1 elyek közül az elsők szerk~zetökre nézve a· zajzonival nagyon egyeznek. A' két .pont ábsolllt. 1nagossága közti . nagy
különbség nem vezethet bennünket azon gondolatra., hogy e' , n1észkö\reket egymástól megkül(m,-bözt,essiik; mert minden bizonyliy al a' Kö1tigsteint vulkános erok e.-\elték fel. (A tábla, 3 ké'plet)
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Az éjszaki oldalon tisztán látszik a' rétegesedés, meJy hegyes szeglet alá jö , de némely hegyeken függőlegesen áll 's er.en ese1b'en a' rétegek gyak ·an szalag formára összetelrnrtekne~ ·látszanak. Egy ennek keresztmetszetére · vetett Jlilla11at .mutatja természet~llenés fekv~sit ·' mu.tatj~.' ~ogy a' he~ynek magosr~ .~ellett foleme~k~dnie, m!ért bi~ton fellehet ~en~i, ho-g,r
a ket meszko-reteg valarmkor egy felszmu volt. Ezen targyról egy mas nem kt>\'t'sbe fontos
tárgyra té11ink át, minthogy a' mondottak nekem elegendőknek tesz11ek an11ak mf'gmutaiására,
;hogy a' zajzoni mészkötelep, nem isolált képület gyaoánt tekintendő, .hanem összefüggésbeµ
_van a' tőle délre és ny,ugotra fekvő mészkő hegyekkel.
·

~
Tudomásom sz~rint, eddig elé a' karpáti mészkönemeket az őskor belétemetett faunájának '· 's egyátalá~an a' kövek természetének nem isme1·ése miatt; átalánosan kárpiíti mészk()nek
nevezlélc. _Az általam benne fe1t.alált óskori tillatmarad\'ányok,- ezen legbiztosb sőt egyedüli ismertető jelek a' hegyek relati" korának meghatarozására, ezen egyedüli ktilcs, mely a' vizsgálót képessé teszi a' begyvázok csodálatos szerkezetét átpillantbatni, - talán képesek minket azon
lielyzetbe tenqi, hogy a' szóban forgó mészktfoek a' régi problematicus név helyett, egy positiv nevet adjtink, 's . a' más országokra né:t.ve felálJitott korszakokbo~ és kinyomozot.t csoportok
közé soroljuk. Nem merészlek ezen vizsgálat alkalmával , eldüntő itéletet hozni; mert én még
kezllő vagyok és pillanatom e· csodálatos téren sokkal ko1~átozottahb, mintsem félnrm ne lehetne
~,,, hibázhatástól, mind az által gyenge béhitásom szerint azt 'tartóm, hQgy ezen mészkő a' kréta-képületnél régibbhez tartozik, még pedig azon oknál fogva, l10gy el>ben magosb osztályzatu
csontos állatok maradninyai, mint például ösgyékekéi (Sauri), melyek fő k~lönböztetö jegyek a'
kréta és régibb jata-mészh) képületek köi;t , nem fordulnak benne elő:' minde11 meszesek, kik
mesterségöket körűlbelöl 60 év óta űzik, arról biztósitottak engem, hogy ök e~en mészk<)ben
semmi olyat nem találtak' á' mi Jegtá\'Olabl>ról L"l csontra mutatbat9tt volna. E~n magam sok
természet barátok~al gyakran látogattam meg a• zajzt'lni kiföányát, de soha sem találtam őskori
állat?k cso~.tjai~·a. Ennél ~lgva ily áll?~ok hiá11 rzás;it bátran fehehetjiik. • Ellen hen a· ezen, mészkö.yet jellemzo koviiletek, a Caryophyhak, ~~ntbophyllu)nok, Mauon favosum, '1,erebratulak, Nen.naeák, igen sok Dicerák - 's minthogy Leonbard „Naturgeschicht.e des Mineralreic;bs" ~46-dik
'apja szerint éppen ezek a· képviselői a" Jura-mészkő-képület11ek 's különösen azQn csoportnak,
melyet a' b~nne bőven előforduló korallok-ért Korall-mészkőnek neveznek; a~ szóban, forgü
z~jzoni mésr.kü~et 's a' déli és nyugoti l1egyek korállokat rejtegető bizonyos rétegeit annál i11kabb' ~oroz~1atm azon osztályba, minthogy ezen tudós á1tal kifejtett alaptételek és felhozott té~yek itt tel1es alkalmazásra találnak. Hogy kárpáti vidékii11kbe11 a .Jura-képületnek , J1a bár a'
legifjabb tagokból is, , képviselői vannak, melyek t azon külföldi hegyvizsgálók, kik környékünket
~sak futólag érintették, nem vettek észre, a· mellett szól azon kürnyület is, mis,,;erint a~ feketeliaJmJ határ .legfelső végin a' Vale-bajlonbao egy kis völgyben, litbograph-kövek töredékeit találhatni. A' töredékekből nem lehet ehítasodni, ha vajjon nein víz bajtotta-é oda; azonban az is
hjhető, ho-gy a' Jitbograph-követ, a' ~e,1 ezett vidékben valami újabb telepitlöszakbeli tag fedi ,
D}ég ;p~dig z<iJd ,, poröndkő, mely azon. vidékben elő is fordul 's a• melyben Numuliteket találtam~
Ep,pe11 •ezen állat-maradványok, melyek jelenkezése a' ziild porond-kővel kezdődik , vezetnek
azon. ~ndolat'.·a, hogy a' lithog~·aph-követ itt •ezen porondkő-nef!l fedi.

1

Mi?t ~l.árendelt ta,g jel .11kezik e:r.en més:ir;klí!Jen egy föld-nem, melynek színe szürke_,
.
mmt a~ ma1:gae,. tapintása sirfra, és szerkezete száraz állapotá~an porhanyó. ' Ezeu föld 111egn~dv'fs1t e igen 1domit~ató (P1:1~ti~ch) és itt ~t~!ngut-ed~nyek, olvasz~ó.tég~lyek 's üveghuták!1.o~ 01vasztó-kemenczek kesz1tesere haszualJak 's mmt kereskedes1 cz1kket nagyon hordjak.
Vegytani, alkat-részeit nem emlilbetem, de anuyi bizonyos, hogy meszkő nincs benne 's a·gyagföldbeli tartalma nagy.
Vl./11

1

'
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,. · Ezen föld a Btfrglutfson „ és · UjfaTu mellett' jón tlé:- a_z 'elsó ._~e1~eir, ki~áltképpen ~~11~ek
éjszaki oldalán a' mészkő széthasadt nyiJásaiban ag}agga~ <s term.o fo.lddel betak:irrn '·· kulon~ böző, néhol 7 lábnyira rugó vastagság1:a: Ujfol~ mellett .1~~ura m.eJ~·segr~ egy sima 'fol_gybe11
· lwsonlólag mészkő-sziklák küzt 3-4 öl11y1 vastagsagba11 talalJak. hoo11an akr1ak (Schacht) alkalmazása által kapják. lüen föld közé fénylő kőszéJ) (G~an~kohle) tiire~ékek Yan~ak vegyülve,
·s gyakra11 jeleukezik benne érez-mész ( ocher). Oskor1 allat-ma1·adva11yokat meg nem fedeztek benne fel.
'
.
·
1

Eze1 föld erelete felől sokáig nagy bizonytalauságlian voltam 's eddig elé özö~-víz.í k~
pnletnek tartottam·· de ezen nézettől elállottam, mióta Brassó mellett a' schueckenberg1 banya-·
kat mrgvizsgáltam'. Ugyan is egy ily bánya szélin, hol a· báuyaszemét- hevert, sá1:ga, ros~á:
suÍt vassal burkolt' korállokat.. találtam 's azt hittem, hogy az oly ''ásas-a~yag. marga, n~mo
a' szoms:t.éd Burgbalsnál a' sokszor említett ,öblös .útn.ál létez. ~e szorosb. ,·ir~s~alat ~Jkal,maYfl
kisült hogy az nem t>gyéb volt mint . eriísen elmailutt vast~rtaleku 'fraclnt. M1vrl mar a 'PO!czellá;1f(ild nagy része mezeii<pat'h , vagy mezei spathból származik, azért 1.1em tartám. lelrntil.e1!11ek, 'hogy a' szóban forgó föld, mely a' porczellá'~1földJHiz has?nló, a' szikla hasadek~k, alt~
átszegddt 'I'rachit elmállása által származhatott. Felek, hogy .1gf'n Jiosszadalmas leszek s _a:6·
olvasó figyelmét kifárasztom, mi~őn serr mi. hal~rozott. ~~életet uem mondok, J1au~~ a' l!~lyett
csak g) a11itásokat hordok fel, azert egy mas sz1kla-keru~elre,. ?1elyet fennebb mai meJl~kesen.
ériutett~m, tudniillik, a' porondkiíre térek át, melyben szamos JO karban maradt .Ammomteket ,.
· Belem11i1eket és 'l1erebratulákat találtam.
Ar.on különbféle porond-kö-nk közt, melyek a' Barczaság~an a'· l~g~jal:i~ képiil~te~en
, kezdve fel a' telepicrüszak leg1·ég\b.b tájáig előfordulnak 's a' mel~eket reg?bb ko.z?use.ges~n a. ~~~·-·
]Játi porondkő igen átalános ne,:éHl nevez~ek, külö!113sen az er.dem~l 11t em~~test. e.s. tar~) ala.: t.:.
melyben a' fennebb emlilett 's k1balt tengen lakok fordul11ak ele. ~icbte!; k.1 E1 ~eJybe.n az .os
kor· faunája körül nagy érdemeket ·sz:erzett 's ~ás külföJ~j te~·mesz~tv1.zsgalók 1s , kik ,s~ulfe·
csak futólagosan érin lett.ék ha.záukat, azon egy e11:elmü veleme~1y.~kHe!1 ya11nak '" .hogy, a te11ueri lakók fenn ernli1ett uemt;i a' Karpá.tokban 11iányzanak, m1bul kovetkeztettek azt~n azon
hegy-rétegek hiáuyzásait is, melynek ezek szoktak sajátjai lenni .. M~vel má~ az .A1~.m.m11te.k 's~t.
kétségbevo11hada11 jeln1léte ezen nézetet tetdegese.n , megrz~folJa,, azert ezen 1smerteto jelekre tamaszkodva, megpr'tíbálom rövide11 ennek kö'zel'el\b1 meghatarznsat•
1

Ezert porondkő a' már sokszor említett Zajzon mellet~i pontnál ~:s Brassó mellett' a· Burg~~
balson található. . A' két po11t egyikér.él sem foglal nagy t~rt el, . haue,n a' Burghal~on c~a.k a
vízválaszió felett és küzeléhen kétfolől . az öbhis út mellett jó napfeoyre„ ellenben Za1zonnal csak
füldfedél alatt találl}atni nyomait és kőmosásait. A' Jforghalson az időj~rás ll_éfo~yásll; n1iatt, ,úgy
Játszik, sokat szeuve<lett. Szíue sziirke és barna 's a' vastartalflm miatt sargaba es verese~-·
be átmenő szemei fínomok, vékony rétegerskéket ,alakitnaK-, szilárdsága nagyon, cseU~lyz fels211- ·
Ugy_ látszik vashan gazdag s knlonosen ta11 ét szinte morzsálui· lehet mélyebben kemény.
láluak benne kerekded alAu vasvéseteket, melyek belöl rngy „üresek, vagy a~yag~.al v~nnak
lelve. Sajátságos ben11e az, hogy az .Ammenit~k rnssal erosen burkolva., sot szmt~ ercze-·
1ülve vannak.
Zajzonnál helyt>nként nagy szemű porondkó tisztán Jáfs~ó .elf.~ynlete~kel.'. fordul elő, 's ·
'ppen eze11 helyeken találhat~i Belemuit~ket „és. 'fr.~·rbr?1ulákat .1s, 1~t kaf ha,tI~1 nad-:nyoJllat.oka•z:
Pectiniteket 's jókora llagysagu szeuesult 11u, e11ytoredekeket; itt mrnd .~ ua gy , mmd pedig a
finom szemű porondkőben egyféle kövületek yamia~; . ~zen P,oro~~ko, melyet ~ez al~~.l~mmal
nem akarok osztályozni, a• föld-kéreg alkotmányában elofordulo reg1bb poron.?kovek k.uze. sorozható„ Még réteg-viszouyai is a· mellett szólanak. A' Eurghalson, _b~l ez. elofo~dul, a ~~1kla
képületek sora következő: 'l'rachit, aztán a· szóban forgó porondko s vegr~ a fem! t~1.gyalt
1nészkő. Zajzonnál, mint fennebb megmutattuk., az alaphegytömeg: 'frach1t, ezuta~ JO~. ~z
agvagpala keselykó vékony po„ro11dkéi-réteg;ekkel, melyek talán a· szóban forgó porondkolwz
1
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'tartoznak, ezután következik a/ fenn ·tárgyalt mészkó. A' ~ét pont közti különbség, a, sziklaképületek geognosticus rendsorában van, abban t. i. hogy az agyagpala és a· keselykö Brassó11ál hiányzanak, vagy mint örömestebb mondanám, nem lesznek láthatókká; mert könnyen lel1etséges, hogy itt . sem hiányzanak, hanem csak a' 1 porondkő elfedi, vagy rájok rakodott.
Ha már a' fenn tárgyalt mészkövet a' korábbi képületekhez kell soroznunk; igen természetesen
a· mélyebben fekvö rétegeknek még korosabbaknak kell lenniök, mert ezen porondküvet nem
)ehet a.7. úgynevezett K euper vagy Lias képületnél újabb képületh.ez számítani. Mivel a' ki). vületek adják a.' képületekre nézve a'. bélyegző jellemeket 's ezen poron_dkőben azok, a' melyeket
Leonhard, mint a' Lias-porondkó jellemzőit emel ki, nagy részben elő fordulnak, semmit sem
kétkedem ezen porondkövet LiaspQrondkőnek tartani.
·
Az ebben előforduló köviiletekhez tartoznak: Belemnitek, ezek legjellemzőbbek es igen
gyakotiak, kül<inösen a' B. digitalis és minimus , más redős hegyű fajokkal együtt; továbbá
· Anunonitek, melyek a' réteg tei:jedelméhei képest hasoolólag bőségben találtatnak~ ezek közt
11evezetesebbek: a' Polyplocus Bucklandii, radians, planicosta, communis. A' Brachyopodok kö~ül mjntegy ezek vanna k benne: 'l~erebrntula chrysalis, Brogn., semiglobosa 's más sok meg
11em határozott fajok. · Neve~etes egy általam Zajzonnál a' mészponk alatt talált porondkő-da
rab, mely nem kőmosat; ebben eltűrése alkalmával igen szép és különbféle Ammouitek, Belemnitek (2 darab) és '.Ferebratula semiglobosa roppant nagy számát találtam. A' feqn leirt ál)atmaradványok Zajzonnál és Brassónál egyaránt. előfordulnak és megegyezők, az ..A.mmonitek
különösen nagyon vastartalmuak, úgy hogy elmáUásukkor csak sárga föld marad hátra. A'
fennebbi ~övületeken kívül találhatni még Pectiniteket is.
·
•

Ezen porondkő-réteg va:s_tagságát, mely a' zajzonival való~zínÜleg összeköttetésben van,

11em tudhatni, valamint esé it és vonrilatát sem, , sziut' így a' többi szikla-képül~tekhezi viszo1
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nyát is csak gyanitanu11k kell. Ha vajjon csalódtam-é ezen szikla-képület meghatárzásában,
erről más hegyvizsgálók ohajtandó nyomozásai fognak felvilágositani; azonban 'ezen porondkií
a' benne rejlő állati mat·advá~yokoál fogva a' Kárpátokra nézve mindig egy nevezetesség leeud.
Ezen porondkőre nézve nagyon bélyegző a' Kappeirenbei·g (Czenk, melynek egy kis osztálya
a· Burghals) nyugoti végin előálló nagyon mészköves Lias-márga, mely ezen képületben alárendelt tag, ezen márga két helyen fordul elő, a1 végső cseresznyés kerten feljűl a' KappelJenbe~·g . és Rattenberg közti háton átvonuló útnál és alább az úgynevezett Vidrigonnál a' Ko• aszte nevet viselő oláh · előváros végső házain feljül, hol igen tisztán látható, mint az A táblán
' levő 4. képlet mutatja.
. Mint az á~ra , m~tatj ~, a' má1;ga a· termő föld és kőgomolyzatok , felett jón elő. mely<'k
fel eges~en ~· szikla .kepületek vonaláig borítják el és igen tisztán van rétegesűlve, a' réte~;k. 1 l~bnJ'..1 vast~go.k. .es nagyon szabály?son fekszenek egymáson. ..A.' fekvét (I,ager) nagy.
Esese b1hetoleg del fele van, melyhez kepest vonulása kelettől éjszak felé lenne. Színére
nézve ezen '.márga meszes-~zürk~ zöldet játszik, minő az ide mellékelt példány. ittint történetes vegyresz van benne erczmcsz, mely üreges felületének sárga szint kölcsönöz. Szilárdsága igen csekély, miért hama1: is mállik.
Kövült állatmaradványokban nagyon gazdag, ezen márga: . benne számos· Ammonitek,
ke.vesebb Bel~~nitek, ~ erebratulák, Liriodonok, Scaphitek s. t. vannak; üregeiben sok lombkő
raJzOk de11dl'lttsche Ze1chnung) mutatkor.nak. A' benne kiváltképpeni bőségben . előforduló kő
\'ületekhez Ammo11itek, Bélemnitek és Scaphitek tartoznak, de ritkán sikerül ·ezen állatok Ml
tt1redékeknél egyebet kap hatni, minthogy ezen márga a' legkisebb érintésre is ezer darabok1·a töred ezik. Ha az állatok a' réteg lapokkal párhúzamos.on fekünnének, talán lehetne ha · nem ·
tP~es példányokat, ie~alább képm~sokat ,kapni, de mivel az állatok egyik rétegből a'' másikba
ernek át 's, re11detle11ul fekszenek, a' kő eltörésirnl' rendesen összeromlanak. E' me!lett az állatmaradványok nincsenek élesen_lenyomva 's még a' · legszebb példányok is kevés sikert adnak
's hiányzik bennük a' jellemzö isme11ető jel. A' kövületek közönségesen sárgák és rozsdá-
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rnelyekb.~l ívdarabokat találhatni 's melyekből az eredeti példányok nagyágára következést vonhatni.r E ppen ily
gyakori a' Scaphites obliquus. ..A.' .Belemnitek közűl B. tripartitus, digitalis, mucnmatus , mini. ~us, p_axillosus jőn~k gyakrabban elő. Ezen: ~árgabeli 'l1ere?ratu I.ak ~z isrn~rtető j.elek hiánya miatt nem hataroztattak meg. Ezeken k1vűl gyakran talalhatm meg Lyr10dont, mely nek
fajait ért nem ismerem.
·

.&01'. · Leggyakoribb benne az Ammonites serpeotlnus ; aztál! az ánnulatus,

.

.
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Vajjon a' szóban forgó márga csak a' fenn emlitett pontokra szoritkozik-é? 's min ő viszonyban van a" porond és mészK:őhöz? bizonyo.ssággal nem lehet kijelelni, minth~gy ez csak
e~)' hegyoldalon Brassó felől jö napfényre 's ezen oknál fogva. vizsgálatra alkaltrfas pontok
· hianyzanak.

.

.

.

Az 5. képletbeli keresztszelet a' márga· előfordultát ,profilben, egy a' fennebbi ábra ho szusági
érvonalára függőlegesen ejtett metszés szerint mutatja 's a' fennebbi 4. ábr~ban pontokkal jelelt
· függőleges irányu C vonalnáli viszonyokat tűn teti · előnkbe. Mint láthatni, a' hegy aljától egész
·fél magosságáig a' réteg kőmosatokból áll, felette van a' márga s e' felett a' fenn tárgya1t
-mészkő. liizen kőnem természetét és tulajdonságait 's más országokban erről tett tapasztalá·soll:at tekintve feltehetjük, hogy alatta a' Li<~-porop.dkö van; mint ez.t a' vonalok mutatják és
hogy a· márga ezen porondkővel egymást váltogatva telepedtek le.
1

\

Miután ezen soraim által feltett czélomat elért1íek hiszem, bezárom beszédem ·,s ezen kis
•iratot honi geognostáink figyelmes itélete alá bocsátom, azon esdeklő- kérésem meHett, hogy a'
bécsúszott hibákat kijavítani szíveskedjenek. Azon szikla-képiilétek bOvebb fejtegetésébe-, mei..
.lyekből példányokat küldöttem 's a' melyek .a' Barczaságban előfordulnak, nem bocsátkozhatom,
_minthogy úgy ezen irat igen te1jédelmes leendene, de tudakozódásaikra, erőmhöz képesti felv~lágositással szolgálni fogok.
i
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l{ovács János,, · marosújvári kan1ara · ispány. u
A' u1aros~jvár~· ~ós.zikla és bányák.
A' só~zikla és szomszéd földrétegek.

'
..A.' rnarosújvári sószikla 380 öl szélességgel és 480 öl hosszusággal alig egy láb .vas. tag degette~ agyagboritékkal körözve a' Maros bal partja sárgás és kékes pa}aréteg~ibé va;n
· kebelezve; mélységit, míg munkálatban levő átfurá,s~ meg nem történend, Qrszagu~k tobb mas
·· hasonalaku sósziklái nyomán ·mintegy 80 ölre tehetm.
•

i

•

; .,
A' sószikla -fejér, szürke és b.arna réte~e.~b~!· van egybealkotva, . m~lyek 80.-90 (ok
hajlással párhuzamosan vonulnak ( stt·e1chen) .deltol eJszaknak, hol egy kISse keletnek csavarodva, a~ szomszéd k.ékes p,alába eltűnnek.
.

.

- .

A' sósziklában rejtező földes és homokos idegen részek részint párhuzamosan vonulnak
a' sóerekkel, vagy ·pedig szerteszorrn, alabástrom és sókristály darabokkal elegy tömegben. rendetlen alakokat formálnak.
Sziklánk alkotó és mellékrétegeit e' követke~endő példányok képezik :.

1. Fejér sóréteg - áttetsző, darabos kristályai füzére porhanyó; vízbe f~lol ~dva ~e~
mi, vagy alig észrevehető ülepet hagy, homokos, vagy barna sórétegeknek k1tüno~e~ ntk~~
s:r.omszédja, többúyire a'- szürke és földes ereket kíséri, ez utóbbi mellett gyakran labakny1
vastagságra is nevekedik.
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2. ~zit1·ke sórdf Pg- darabos kristillyai kev.és~é kitetszók, füzére tömöít, rétegei ke8kenyebbek, a' fejér· sónál tetszőleg nehezebb, vízbe felolva~va kevés ülepet liagy.

12: -Pala- némely · réteg~i savanynya~ éfi~1~v~ kisebb, na~~~bb mét'tékben pezseg~ek;
sá.r~iis és kékes színek közt változnák ' többnyire korom-keményseguek.
·
·

vízbe felolva~va pala anyagu ülepit hagy; füzére és kristályai h sonlók a' szürke sóéhoz; a' fo1Tasztó csővel degettes szagot bocsát és pattogzik; tömöttebb és
nehezebb a, fojé'rebb sórétegeknél, ha napokig kiils() levegőn áll, kemény degett szag9&
izzad 's külső színén idegen homokos részei kitet~zök lesznek.

Ttil 's minél tavolabb, 'annál keményébb ' és vastágabb rétegbe látszanak atmenm, m1g vegre

4. Só1Jirág- az aknák boltozatján jégcsapként függ, az egyenes és kevéssé hajtott
falakon pedig borítékot formál; egy nehány hóldnapok alatt !Jlegjelenik a' sónak hasadé~jain és
a' deszkázatok erein, főleg idomul az aknák munkálatban levő részeiben a' -Iégvonás útján; k\t~tsző könnyűsége és a' vízben majd minden ülep nélküli hirtelen olvadúsa föbb ismertető je•
gyri a' só ezen legfinomabb nemének.
' 1

-

3. Ba1:11a só -

Termése a' sóvirágnak ez : a' száraz aknákban, a' sóvá.g ás alatt felemelkedő Jégkün.nyü por.ok elrftgadtathatnak. a' munkások izzadsága nedvesítette légvonaltcíl és a' fennebb emJitett helyeken csöppekben 1erakód11ak; majd a' légvonás fordultával kívülről bényomuló meleg áf,..
t;il a' fel olvasztó víz elgőzölg és a' virágot alkotó sópor ,megragad; így foly a' sMil'ág, iei:.mése mindaddig, mig önsulya a' hozáragadás erejét tulhaladva, leszakasztja.

A' nedves aknákban pedig, hol a' sós nedvet magok a' sófalak izzadják, a' virág termése .könnyen kimagyarázható; mert a' kiizzadt sósvíz . elgőzölgésive] az ülepkéut letett sórési;
megragad és a' fal~t vastagon béhéjazza (incrustálja) • .

5. Átlátszó kristálysó - kristálya ttikélletes koczka, gyakran finom homokkal elegy;
legszebb és nagyobb alakban jelenik meg a' földes erekben, a'. homokos és' szürke errket ritkábban kiséri, ekkor kristályai apróbbak és különböző fordulatban ' egymásba nőve találtatnak. '
6. Föi·ényér- néha két só erek közt; ezeknek egyberagadások erejét nagyon gyengitve, alig észrevehetöleg rejtézik, gyakran pedig alabástrom áarabocskákkal vegyesen nagy
kiterjedésű sótömegekbe szétszorva legnehezebben dolgozható leszen.

7. Földessó.

„

8. Földér- legkitetszöbb a, sószikla oldalhatárainál, hol gyakran 6-9 láb vastag:.ságban cserélö~ik az alig egy hüvelyknyi sórétegekkel.
·
Vajjon ~gykoru termés-é a· földér magával a' sóval? vagy pedig későhbi televénye a, földalatti revolutio által ágyából 'felforgatott es mr-ghasadozott ·sótömegnek? az újvári . aknákban tett tapasztalás nyomain el 11em dönthetni; csak ugyan annyi föltetsző: hogy a' fóideserek a' só rétegeit párhuzamos vonallal (Streichen) és l~pzattal (Verflachen) kísérik; hogy
pedig valahol átvágnák, tapasztalni még nem lehetett. Amhár gyakron megtörténik, hogy
egy vastag föidér több ágakba szakad, melyek későbbre vagy ék formában kivesznek, vagy
pedig egymástól ·megszakadott, kerekded külön tömegekben végződnek; de egy vizsga után a•
szomszéd sórétegeknek párbúzamos, szakadatlan utánkanyarodását is tisztán észrevehetniL '.
l

9. Alabástrom - a' fövényes , vagy homokos rétegekb~n kisebb, a' · föld erekben pedig
nagyobb darabokban tenyészik, friss korába!J elszaggatja a· legkeményebb csáká11y aczélját,
de majd a' külső légen elporlik.
·

10. I(ószéu- a~ uá ink ban ritka túnernény, eddig elé csak egy nehány féjér súrétegben
találtatott.

11. Fövénykó palávaJ. c~erélódnek.

Egy nehány ölnyire sósziklánkat ezen két utóbbi rétegek párhuzamo~ von~Ual ~lelik .kö-

1

·
savanynyal nem . pezseg; keskeny rétegei a' sószikla határain kivöl

•

a' szomszéd forn{atioba elmerülnek.

*
Ha megtekintjÜk~, hogy az élénk természet , bárha lassu lépés~el i d~ !"é~is .ész~evehe-:
iőleg munkálódik magában a, föld g vomrábau is, a, s.ón~k -:-. mely ketse~km~l a. ."1~ foldalatb
működésinek legengedékenyebb segédje --Ottan! nagylute1:iedes1t .~on.dolhat1uk; 1~y a fold ~yo~1 .rában rejtező sómtömegeken az ott folyó .és ,!l.'agos~·a emelkedo ,v1zo~zlo~ok atfnt~~.~~ianke 11 ~
efüord iá k 's majd nyugpontra találvá, örven e1kbe a nehezeb? sot, mmt u!ep.et. 1 :1akJ~k. Hog:.
e
il - sótermő örvény _ főleg ha ez éppen magában a tengerben tortemk - a. gy~ko1 1

· f!i~avf.·odás köveikezésiben idegen'rétegeket is egyszefre alkothat a' s?val, könnye~. hihetm; ~e
; 10 gy vulkán magában a' sótermesztésben segéd-kezeket közvetlen nyuJtbasson, meroben ta~a 'uk. Azonban sósziklánk rétegeinek meredek állását megt~kintve,„ ~Qgy a~- egy főld~l.atti r~~
-~olutio által ágyából oldalfélt tolatott, természetesen következte~hetJ~k--:; ~n~e~ ma~yarnz{1 ~~ 1 ·
hogy a' medréMl feltolatott sószikla oldalrétegei egy oldalzarate~ n~lkul~zese ~1a~t tu a3tl' on
terhük által tágabbra nyiltak ,s így ezen n.yilá&oknak k~sö~bi betele~e ,alt~l sziklan~ olel~=
hat.árainál a' vastagabb idegen rétegek ,formalódtak; egyebkent, hogy ~ v1z ma,g a a n
zebb s ót 80-90 fok hajlásba, mint ülepet lerakhassa? meg nem fog.hatJuk.

B) A' m. új,·ári ·sós1.ikla aknái.
Századokkal ezelőtt, midőn sósziklánk a· földszín én felül magosra emelkedett~ fo~jai r~
te,!!;Pihe ,s hasad ékaiba veretet~. fa~kekkel ren?etlen b~sábokba szaggattatott, mely is a sóvag<isuak Jegelsií ' s csak nem koltsegtelen módja lehetett.

Később

midőn a' kinvúló sóhegy förpültével a' szükséges sóért . 1?élyebben kel_I~ a·

~:r.iklába szálla:1i, hogy magol~at a' l\faros dagályai és a: Bán~z~. völgy á1~a1 elle1~ m.~~f'?a~.-_
l hihe tő még a' romaiak korában)- kelettől dél és nyugot fele ejszak~g eppen . a sz 1 \~ 1 1-

fT

vonalán 5-6 öl magosságu folytonos halmot hányta;~ fe.l a'. ~ar?.stól ehszapol~. ~~ p~rom .~ e~:
töltött sószikla hátáról 's az így kifedett sót leheto melyseg1g ust alakban, k1~:ul t~g to.~ot ·
bent a' falakon lépcsőszerű 11árkányokat hagyva, egész a' gödör egybeszorulta1g m1; elte ·

Utóbb mivel az így elzúzott sósziklába még beljebb kelle hatni, czélszerüh~lie'k tar:iák a, kívül , tlgos , alól pedig egybeszorult rendetlen gö,dröket megfordított al~krlf, v~l.t o.~tat1~1~
· 't ·ednek a\ 60 fokra hajtott kúpforma ( conus) aknak, melyekkel honunk sószt}da1. ne
:~:le l~~lyt maig is vágatnak.
feltört sz:1b~~~talan sód11;~·abok kiszállJt.ása ~gy~ásba guz:o~
l ·t{"ákon történt melyek a' gödörtorka gardJaJán keresztul tett boronaról ~ulyeoyenb:n f .~
;5tt;L .1e a, mély~égbe;. mindenik lábtóból egy végső vastagabb fog ny~lt k1, .~elyre a ~er?t
l beszálló bányászok. vagy akkori bűntevök - (mert csak ezek valana~ elit.elve. a~ a na ;~~ sót yágni ) - a, sóJokat vállaikon kiemelőknek szabad útat engedve, felre allottak.

A'

Már az ilyetén 10-20 öl ~élységig rend~tlenűl össz~gödrö~itett ~ószik~~ a' k?rlátlam:~
szétáradó Marostól eliszapolva, beporondozva egeszen feledekenysegbe: is ~e1 ul t , mig ~(9.
körül annak Maroshozi közelgése ,s ez által ;i' stín ak Magyarhonba ha;1ókom kevesebb ko tsegt\ leszállítása müvész-bcínyászi figyelmet vont ma gára.
...
.
2a

„
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Szorgondos kutatások után - hihetö a'J sórétegek meredek állásából itélve - a' régi akuák alatt vélt nagy sótömeget felfedezni sikerült, melynek mivelésire a' felsőbbségtől a' jelenne11
létező bányák elintézése meghatároztatott.
Így alapultak két magosabb só-fokon a' Ferenc z és József, utóbb pedig ezek mellé a' F e r din a n d torkok, melyek a' sóerekkel párhuzamos .v.onalban 20-30 öl mélységig levágattak, hol egymásba nyiló istalyokkal (Stolle) az 1. II. és III. aknaosztályok tetői kezdőd
lek ; innen kezdve jelenkorig 34 ól, öszvesen pedig földszíntől 64- öl mélységig le mivelődtek.
'l1 öbb erdélyi sószikláknál tett tapasztalás után en.nél mélyebben ereszkedni a' sziklába nem lévén tanácsos - főként egy különvált resenra akna hiánya miatt, ne hogy a' sósziklákat öved...zeni szokott vizek a' fennevezett osztályokat eláradják,- az aknatalp mélyebbre váo-atása megtiltatott, mely okból 1833-ban két .fiókaknák a' IV. és V. osztályok nevezete alatt nyíltak fel
az 1-ső és UI-dik osztályokból ugyan ezeknek tetőiráuyukban kelet felé; végre megkezdődött
a" VI-dik osztály is az V-dikkel egy fekvésben, melynek tágitása jelenleg is folytonos munkálatban van.
Az újvá1·i aknák egyátalában a, Magyarhon egy része sószükségének ellátására levén intézve, szabályos darabokba (Formalsalz) vágatnak le, mel vek a' munkálatkor kieső só- hulladékokkal természetes darabok (N!}turalstücker) és Porsó (Miri'uziensalz)- ez utóbbi tonnákm
töltve- czím alatt a' Maros hajóin Magyarhonba leszállitatnak; helyben pedig csak termé„
szetes darabok árultatnak. A' nevezett sótermészetmények közül a' szabjlyos kövek csak a:
IV. és V-ik osztályok talpai lemivelése által vágatnak, honnan az alsó mélyebb osztályokba
erómilveken bocsáttatnak le ,s · ezekből a' lovak által forgatott külső gépelyek málháin a' földszinre felhuzatnak.

Az élet-, állat-, és növénytani szakosztály
3-dik ülése septe1nber 6-án 1844. .
i. Gáál József a/ füvészeti kertek hiányáról 0s azoknak felállitásáról igen röviden
értekezik.
Tudomásul vétetett.

2. Heuffel János t. Krassó megye fö orvosa és táblabiraja , - a' kolumbácsi

JégJl·ől

Íl't értekezését küldé bé továbbá Brassai Sámuel tanár által ígéri, hogy a' felállitandó ,erdélyi múzeumot több hüllő amphibium) fa.jakkal gazdagitandja.

e

Ezen terjedelmes értekez~s , mivel az utolsó napon érkezett a' s~ako~ztályhoz· , azért
is fel nem lehete olva.sm, 's felette a' szakosztály bírálatát ki nem mondhatta. De mind a' tárgy nevezetessége ', mind a' szerző kpzönségesen ismert tudományos hitele azon határozatra hozta ad jelenlévőket, hogy ajanltatóék a' nagy gyiilésnek rendkivüleg is, hogy a' magyar k. természettudományi társulatnak által adná, 's kedvező birálat eseiében még ezen nagy gyülés munkálatai közzé felvétetné.

Harmad~k köz-ülés september 6-kán 1844.
25. Az állat kinzást törlesztő. társaság pénztára megalapitására egy aláirási iv tétetvén ki az asztalra.
Számos aláírók kivánák adványaikkal elősegitni az idves czélt. Az aláirt pénzöszveg eket pedig Petényi Salamon úr, mint a· természettudományi társulat megbizottja, vette
ideiglen magához.

26. Gross Fridrik on·os-tudor Magyar- és testvér Erdélyhori ásványvizei, orvosi és
status gazdasági fontosságáról és e' két tekintetbeni gyarapításáról értekezik.

A' tárgy fontosságához mért köúészvéttel hallgattatott.
27. Knöpfler Vilmos orvos-tudor Nagyágat ismerteti föld és status-tani, bányászati és tcrmészethistoriai tekintetből, felolvasását német nyelven tartván.
A' munka közérdek~ szerint magyarra fordittatni 's a, társaság munká.lataiba felvétetni
határoztatott.
28. Vass Sámuel gróf, a' Mezőség leirását olvassa fel, gazdasági és ásvány föld- ·
tani szempontból
·
Mely honunk ismeretét bővitó értekezés, kellőleg rnéltányoltatott.

29. K u b i ~ y i Ágost o ~ a' Cyperus Papyrusról (Papyrus antiquorum, papir irrha)
értekezik; egyszersmind belőle készült 11apir mutatványokat is szemléltet.
A' természet-tudóst és archaeologust egyenlöen érdeklő munka közfigyelemmel ltallgatta.tik.
·

30. Kovács Gyula egy magyar n?vé~yisme kiadását ho~za sz?ha, n:iely~t Bras~~i
Samu ez évi titoknokkal szerkesztend s a magyar orvosok es termeszet v1zsgalók gyufésének figyelmébe· és pártolásába ajánl.
r
'rutlomásul vétetett.

31. Jovitsich Pál orvos-tudor az Iodról (Iblany) értekezik 's nevezelesen .a: kolozsvári gyakorló orvosokat menti Honderü ·divatlap azon alaptalall Yádja alól, mmtha ezek
elótt ezen fontos gyógyszer használata ismeretlen volna.
Figyelemmel hallgattatik.

32. Szilágyi Miklós orvos-tudor,

f(

&ársalgásrdl -értekezik.

Tetszéssel fogadtatik.

aa. Elnök ő nagy méltósága kijelenti, hogy jóllehet még érdekes mnnkálatok_VtUI -'
nak .a" szakosztályoktól a' felolvasMra ajánlva, de a' gyulés feloszlália közelgeaven, a'z

í9"7
idő s~rget,. ho~y a, társa~ág, a, fennállására szükséges aJlyagi viszonyokról is értekPzzek. M1renezve Jegelsoben is a, jelen gyülés bévételeit és kiadásait megvizsgálandó bizottmány kineveztét találja szükségesnek.

e

Kinevezte~tnek. S7.;ímoltató biztosoknak: Fökorm. tanácsnok, s erei Fark a s elnöksége
alatt: ~ubrny1 Agoston, '11ompa Simon tart. aJszámvevö Joo Ist án 'l1 ui'ly g1 Csapó J~zsef urak.
"
'

-~4. .Alel.nö: Ku~inyi Feren~~ _úr javasl~tba. hozza, .hogy a' magyar orvosok és term~sze~v1zsg.al?k 4-di~ na&')' g)·ul_~·"e munkalata~n~k a'. Jel~n gyűlésen kiosztott 300 )léld_anyama~ ~aból.: cl~oben ~ .a „ ko11yv,szerkesztesere es kiadására.tartózó 382 pengt'í fo-

e) Hogy a' két bizottmány fe~
_d) Mind kettö adjon bé éve

peldany a te,rmesz.et tud. társulat sajátja· a' kívánt 50 példány ára azo11 társulatm:ik
·megforditandó leend *).
'
·
35.

Ol~·as~atott

JegyzőkŐny~~-

az orvos-sebészi szakosztály
HeJyben hagya'tik.
·
·
"

,

Köszönettel fogadja és igéretinek a, jövő ~yülés ~tkalmá:v~li teljesitésére felszólitja.
4 t. Alelnök t. Kubinyi Ferencz úrnak az ásványtani szakosztály 3-dik ülésének 5.
szamJa alatt tett ajánlását és indítványát
A' közülés hálás köszönettel elfogadja és minden le1íetőkben segélyét igéri. Ennek
következtében tehát gróf Gyulai JJajos, Szóé's ~'ózs'ef és Há'uchard József úr az erdélyi
'n. múzeumra ·tett ájánlatók „ össz~irására biz1ottmá11yul kineveztetnek.
4-2.

t

6. szám]ában

foglalt indítvány

,s

43. Előadatik gy. szt. mikl. Kovács János -marosiíjvári k. kamarai ispánynak a' marosújvári sósziklákról s hányákról béküldött értekezése. .·
·.4» munkálatokbani kiadása batároztatik.

•

Olvastatik a, természettani- földrajzi- csillagászati és , arcbaeologiái szakosztál
.' .Y
jegyzőkönyve.•
Helyben bagyatik.
Olvastatik az ásványtani, földisrn·ei és vegytani szakosztály ·jegyzőkönyve.

4.t.

Olvástatik az é'Iet-állat és - övenytani -:Szakosztály jegyzőkönyve.
Helybenhagyatik.

45. Az élet-állat és nö.vénytani szakosztály jegyzőkönyve 4-dik számjában foglalt
imlitviuiyra elnök ö "méltósága azon nyilatkozatot tevén ' miszerint a, jelen gyülés 11em
volua arra jogositva, hogy az irók ez, vagy amaz szavakkali élését szabályozza av·rngy korlátolja:
Ezen nyilatko~at a· gyüléstÓI hely'eséltHett.

Helyben hagyatik.

Mi~t 4-dik szám?a~ emJitett és az ásványtani szakosztálylyal közlött levél tar-

talm~~a~, ugy _Gross ~ndnk orvos-tudor 26-dik számban felolvasott értekezésbeli felszó!itasanak kovetkezteben egy vízbonczoló bizottmány kinevezte hozatván J·avaslatba
hatarQztatott :
·
·

46. Olvastatnak Pécs és Epe1jes városokuak meghivó levelei, melyben a' m. orv. és
t. 6-dik nagy gyülését a' jövő 1845. é1'ben falaik közt tartatni kérik.
-

„

A' gyiilés· egy~angulag o<la nyilátkozott, hogy mivel ns Pécs városa ez. évep ~-ad
ízben újitá szives meghívását, 'az illedelem és viszoutagos barátság sem engedné is;..
méteJt szivessége mellt'ir.ését . . Ajánlja tová.bbá 1lS Pécs yáJ:osát azon köq1yület is, hogy
a' Dunántuli rész még a' m. nrv. és természetvizsgálóknak gyülés helyéül nero szolgá.It
és remélhető, hogy a' szomszéd 'l1óth és Horváthországok orvosai és természetvizsgálói is számosan megjelenendenek. Ennek következtében a' m. orv. és t. 1845-ben tartandó 6-dik nagy gyüléséuek helyéül Pécs város~, • elnökül méltóságos Nagy kéri
Szitovszky János pécsi püspök, alelnökfil t. Kubinyi Agoston, titoknokul t. Hölbling
Miksa pécsme,!?:vei tiszteletbéli föorvos és Halász Geyza orvos-tudor választatnak. Határoztatik továbbá, hogy mind nemes Pécs városának tudósitó, :mind ns Eperjes városának hívását megköszönő 's ez úttali el nem fogadhatását kimagyarázó levelek }iiildessenek : valamint erről az elnök püspök ő nagy méltósága , alelnök Kubinyi Agostoa
és a~ titoknok urak hivatalosan értesittessenek.

„ ak)' Hog:y a' beszt~rczebányai 3-dik gyülésben kinevezett vízbonczoló bizottmány elnökén1 eressek meg kll'. tanács. Stahly Ignácz m. o; · főorvosa.

i

.b) Hog! ~rdélyben is .e/$y hasonló bizottmány álljon fel
Janos elnoksege . ~att, tag,a1vá neveztetvén :

Szőcs József

Ugyancsak az ásványtaui szakosztály 3-dik ülése

Eifogadtatván, id. 'gr. Bt-thlen Ferencz elnöklete alatt Takács Jáno's és Zeyk Miklós
tanárok, a' feleki gömbkövek :potltds megvizsgalására
róluk az 1845. iartándó 6-dik
nagy gyülésre véleményadásra megbizatuak„

37.

. 3~.

enti 'fitd(S'sitásoimt ll, Ih. ·o. ·és • 1i gy gyűlésének.

1

36. .T. ~ubin~i Agosto~ ur inditványára meghatároztatik, hogy a, munkálatok ki'öntele ' s1ettetese vegett az ertekezöli munkáikat bal a dék nelkűl ad jak bé.
. J.

38.

~s ig)etÍ#rí'eslie 'égymással és

40. Szabó István abrudbányai bányamesternek az ·as\iát1yfa1Ü 'szá osztály 2-dik ülésének 4. számjában .kifejezett ajánlatát megé11vén a' közulé's':

n~1t ~zettessek k1 a. szerkesztolrnek, a' fenrnaradt pénzből pedig a' jeleu éYi szüksé~t'S
koltsege.k fedeztetven, a' többi a:1; idei 5-dik gyülés muukálatainak kiadására elülegeztessek.

.E~en javaslat elfog?dtatolt, a~on. hozáadással, hogy számos tagok m(•g mn11k1ilat~eldanyok~t ~em ~apvan, ez~ek ~zamar~ még . 50 példány kéressék a' szerkesztúktúl, mi. 1 ~ - t., Kpb1~y1 F~1 encz alelnok ur azt .ielentven , hogy a' nyomott 500 példán) ból 200
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Szabó József
Joo István
orvos tudorok.
Barra Imre
Csíki Samu
·
Bergai Mihály vegytanár
S~reicher Mihály }
'
Weber Károly
·gyógyszerész, ·urak.
Wolf Gábor ·
---„-E:g-y-ct-le-n-egy példány sem jött kezünkhez; tehát

DÍ~cs

mit

Erdély főorvosa Baricz

47.

megforditn~

•

Az idő rövidsége

a:

küzülé~ek jegyzöküi1y,·e olnsását meg Dem engedvén
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19.9
Megvizsgáló és hitelesitö bizottmányul kineveztetnek
Gr. Degenfeld Otto úr elnöksége alatt :
Kubinyi Ágoston,
Baricz János,
Kabós Dániel,
Brennenberg Sámuel,
Horváth István ,
Lukács György,
~zabó József,
Agoston István ,
Wendler Fridrik és
Halász Geyza urak és a' kik a' rendes tagok közűl nétalán még részt
venni kivánnának.

48. A' jelen gyülés munkálatainak szerkesztése és nyomtatása hozatván szóba.
· Mind kettőnek ~égrehajtása Kolozsvárra határoztatott.

49.

emelő

Ez~kután elnök és n. méltóságu erd. főkorm. gróf Teleky József lelkes és szivbeszédével a' gyülés munkálkodásait bérekeszté.
·

Mire hangos szokszoros és szívből származó ,éljen' harsogtatá a' teremet.

50. Bene Ferencz kir. tanár társadalmunk alapitója felálJván, köszönetet és hála&
mind az elnök ö n. méltoságának és. minden erdélyieknek kik e' gyülést kitelhető szívességgel fogadták.
E' beszédet is ismételt ,éljen' kiáltás viszhangzá.

51. Veszprémi Elek kolozsvári királybiró a' város részéről a' m. o. és t. Kolozsvártt
lett megjelenésén örömét és elmentöken fájdalmát jelenti ki.
A' társulat

52. Titoknok
búcsuzik; maga

részéről

éljenekkel fogadtatott.

Szőcs József
részéről pedig

a' n. m. elnök és alelnök uraktól a' tár..sulat nevében elaz egész társulatnak háláját nyilványitja.

·· Mi nem különben harsogó éljennel fogadtatott.

. 53. Kubinyi Ágoston új alelnök, a' jövő nagygyülésre való megválasztását hálásan
köszönvén a' magyarországról jöttek nevében ns. Kolozsvár városa tanácsának, minden
lakosainak szíves és magyar vendégszeretői foga<ltatásokért; a' gyülések folyamata
alatt jelen volt nőknek pedig állhatatos részvétökért, valamint a' két titoknok urak munkás fáradtságokért hálás köszönetet mondott.

Mi hasonlag átalános és hósszu éljenezéssel fogadtatott.
E' Jegyzqkönyv a' fennebbi vizsgáló bizottmány által hitelesittetvén
1

Kolozsvártt ~ct. 31-dikén 1844

kiadták
SZŐCS JÓZSEF m. k.
BRASSAI SAMU m. k.

Elnök ö nagyméltósága bérekesztö ,hes2Jé' e.

Tekintetes Gyülekezet
Zsenge intézetilnk béfejezte imé egy évi pályáját , vándorbotját megint kezébe vee?dő,
, hogy ikerhazánk más városában ~zedjen gondos mébként újabb adatokat a' nagy termeszet
bővebb megismertetésére.
1

Ha már most elfogulatlanul viszszatekintunk ezen lefolyt itteni röYid életére; lehetetlen
el nem ismerniink, hogy ennek eredményei már is észrevehetők. E' kis hazának igen
számos
1
természettani nevezetességei a' tagok vizsga szemei előtt nyitva állá.nak ; hány vo t ezek közül a' tagok előtt isméretlen ! Számos új ,eszmék és tlézetek cseréltetének fel a' tagok közt,
közöltetének a' tudós világgal, mind meg annyi egyes magok, melyekből termékeny földbe. esYe idővel gyümölcs-termő fák nevekedhetnek. A' magyar természetbuvárok közt barátsag~s
es 'tudományos viszonyok létesülének' melyek gond~san folytatva a' tudományok mezejéh szep
virágok reményével kecsegtetnek. A' két testvérhazát összefoglaló kötelékek egygy.el szaporodtak azok egymáshoz megint közelebb jöttek, szorosabban összekapcsoltattak, mm . lehetetl~n ,
hogy minden igaz magyar szív repesve ne örüljön, szerzőinek őszinte köszönete ne mondjon.
Elbocsátunk tehát téged deli ifjú intézet, mint e' mai naptól fogva nékünk i~ sajátunk~!,
forró kívánságaink, őszinte óhajtásaink elömeneteledért, gyarapodásodert, megeros.öd ésedért' követendik minden lépteidet hoszszú vándorlásaidban és ha jövendőben elhagyo~
\ tisztelöidre viszszatekintve' sátrodat megint e' kis hazában ' talán ezen anyavárosban fel? ?1
sziveskedendesz, a' viszsza emlékezés, a' folytonos részvét, a' kielégitett vágy és viszontlatas
kecsével, örömével, megelégedésével szoritandunk meleg keblünkhez.
keblünkből •

Elbocsátunk titeket is ,.testvé1:hazánk buzgó fiai! kik bennünket ez alkalommal jele~léte. tekkel megörven,deztettetek. Oseinktől reánk szállott magyar vendégszeret ttel óhajtánk titeket
fogaáni; ha törekedéseiuknek az eredmény em felelt mindenképp meg, ha talán v4rakoiásai.tokat nem is tudók mindenben ki el égi te.ni, ne, a' szeretet, ne az akarat h~ányának, ~anem egyedü! a' köri~lm~nyekne~ tulaJdonits~tok.. E.~je.te~ szerencs~sen, ha~a~jat?k ~~yát_okqn, a'
tudomanyok hasznara, hazank, nemzetunk d1csosegere, az egesz ember1seg · J~vara; _fµr~dalmas
de szívemelő működéstektöl fennmaradó nyúgóráitokban emlékezz~tek vissza i:okon erzesü b~T"
rátaitokra, bajtársaitokra , kik Erdélyben, kik .Kolozsvártt a' tudományok, a' haza, nemzet ~s
az emberiség szeretetében néktek segéd-kezet nyujtani, mind ebben, mind a' barátságban veletek versenyezni legszebb feladatoknak tekintendik. ·
Vegyétek mind ti, mind pedig ti Erdélynek lelkes fiai, kik ez alkalmat létesítendő or:..
szágos múzeumunk gyarapítására armyi készséggel használtátok , Iegszivesebb köszönetemet,
melyet az egész haza nevében néktek mondani kötelességemnek tartok.
, Legyen végre szabad e' mellett nékem is, csekély személyemre leszálva' az irán!i ~rö„
mömet újabban kijelentenem, hogy ezén intézet tagjai engemet„ez évi gyülésök ._elnö~segeyel
megtisztelni és az alatt _bizodalmukkal kísérni sziveskedtek. Oszinte köszönetem kijelentese
mellett, bátor .vagyok jó indulatukat jövendőre is kikérni.
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Titoknok S·zocs József húcsuszavai.
1Wa1rymeltoság11 t;roT elnöli es

tekintetes alelnök urak!
Ime fájdalom mint egy pillanat keresztül rebbent elótfünk a' magyar orvosok és térrneszetvizsgálók évi gyülésére határozott 5 nap. Egy pillanat mondám, mert ámbár számot vetve
magunkkal elmondhatjuk, hogy egész napunkat részint gyülésekben részint társaságokban részina
magános látogatásokban tudományos nézeteink 's eszméink kicserélésében től ~ő k, még is ma sót
éppen . most egy mást tólják a' teendők sok gondolatai. ,'S ez talán. csak velünk 's talán csak
ezen tárgyban történik? Nem uraim. 'Hányszor nem jut nekünk a' teendők hossz11 sora idő
után eszünkbe?! Már most azt kérdhetné valaki: mit csináljunk? Jegyez~iik fel ,a' hiányt mint a•
gyógyszerész egész évben, eljön a' jö,,ő gyölés Pécsen 's ott önökhöz 's elv rokoninkhoz szerencsénk
's a' dolgon pedig segitvelesz- Egy igt>n kedves fiatal fája van a' két magyar honnak, mely ezelőtt
5. évvel plántáltatott még pedig jó földbe a' legjobb, tapasztaltabb, itiui erővel bíró ősz ke11észtöl; virágzani kezde 's a' követő években gyümölcsöt is kezde teremni; de hát azért hogy fiatal 5 éves ültetvény nem terem még annyit mint 22 éves jól á-polt fa, elhanyagoljuk-é? Ne
uraim! hanem igyekezzük a' gyomtól megőrizni, szorgoson öntözni, 'hogy gyökereit szélesen terjeszthesse;- de nein csak ezt kell tenni, hanem magát a' fát is óvni kell a' férgektől,
.különösen attól, mely életére azaz belibe akaija furni magát. Ha gyiilésink rövid tartalmát kívánnák önök, gyöngédségemet sértenék , avagy nem pirulv<\- hallom én kedves vendégemtöl a'
nálam léte alatt irántai barátságos figyelmem elösorolását? En tehát übbe nem ereszkedem, de
azért sem, hogy önök j~ijenek a' jöve) gyülésre Pécsre, ott mindent terjedelmesen megértendök ,
's kedves élöfánk növését ápolandók.- De az elválás ideje ütött, 's nekem kedves kötelességemtől megválónak utoljára a' legszomorub~ jutott, a' búcsuzás. Am légyen„ ezt is kiürítem 's
legelsőben nagyméltóságodhoz bátorkodom szavaimat i~1tézni, elnökök el11öke! Kegyeskedjék azon bölcsesegért, melylyel gy üléseinket vezette, azon türelemért, melylyel néha bosszunak tet·szö értekezéseinket is felsőlib Jényi elnézéssel kihallgatá, legforróbb hálánkat e_lfogadni, úgy
.szintén nekü,nk •a~on örömet engedui, hogy szÍ\'ünk tiszta érzelmét nagynléltós<ígod hosszas hol.:..
dogitó élet'éét't i~mételhessük; kegyeskedjék nagyméltóságod ne ta.lán elkövetett ·hibáinkat elnéz•
ni 's minket utasitandó továbbra is kegyében tartani. Innét sztílok kedves e' jelen évi gyü'1é~
-a.lehiökéhez tekidtetes Kubinyi F'erencz urhoz , a' mi nagyon tisztelt vezérünkhöz, ki a' gyillés előtt jó ,eleve., az ország dolgaiban izzadoz1) bajnok eljőve hozár k múzeumunkat gazdagi.:..
landó i isméreteinket szélesiiendö, eszméinket felvilágositandt>, g yengeségünkben _osztozni. isten
hozád igaz honfi! ajánljuk neked ügyilJ1ket, ápold a' gyenge növényt; mert jól t11dod te, 'hogy
a' mit a' jelen nem tehet kipótolja a' jiivö; - munkás élted hoss;cas évekre nyuljon! 'S már most
nagyon tisztelt város főbírája és királybirája, tanácsa, választott esl.üdt közönsége 's minden
rendü polgárai, szives elfogadástokért vegyétek forró köszönetiinket. Végre forrón szeretett él'
tisztelt társulat; mert bocsanat ! én boni kiiltin nevei.etet tudományos tekintetben már ezen üdvhozó ,gyolés u~árl ' nem ismerek 's a' na.gyon tisztelt társ11latot ezen eszme ·e lfogadására felszó.Jjtani bátorkodom, ·bocS'ánat gyarlóságomért, melyet szivességtek elnézett, bocsánat gyehge·s é•
~eme.ti ·:az -ily kö~gyülése'kben most legelc'íször fellépettnek, vegyétek jó ·neven igyekezetem 's
akai:atom nyilvánitását, ott is a.' hol a: tény hiányzott; adja ·a' természet ura, hogy az ő törvényei kikutatására alapított társulat élete a' nemzet életével egy légyen ; tartsatok meg kegyetekben, Isten hozátok !
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