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·B .Z „jJNlfBS.0 
·1. §. 

Előleges Intézkedések„ 
Nagyméltósága. nagykéri Scitovszky János, pécsi püspök „ vevén januar 1-én 1845-ben n. m; 
gróf Teleky József, Erdélynek k. kormányzója, mint a magyar orvosok és természetvizsgálók. V. 
nagygyűlése nagyérdemű elnökétöl azon tudósitást, miszerint a · Kolosvártt september 2-kán 1844 
tartott természetvizsgálói közgyűlésben 1845-re gyülhelyül sz. k. Pécs városa , elnökül ö nagy. 
méltósága, a föntisztelt püspök , helybeli titoknokul Dr. Hölbling l\fiksa, Baranya vármegye t. fö. 
orvosa, elválasztattak, - azonnal tanácskozási ülésekre összehivá Pécs városa t. föbiráját, a bel
és kültanács számos tagjait, továbbá a pécsi nemzeti casinó elnökét és több tagjait, valamint a 
Pécsett és környékén lakó orvosokat, ügybarátokat és a természettudományok kedvelöit, és kér
te az összegyűlteket, mik ép vele kezet fogva tettleges munkálással és szíves részvéttel minden 
kitelhetöt megtegyenek a jövö nagygyűlés mind tudományos mind egyéb részleteinek emelése és 
érdekesitésére. Ezek után a következö elökészületek tételtek. 

2. §. 

·A nagygyülés· tud.o~ányos részleteit illető előkészületek . . 
A gyülés helybeli tudományos előkészületeire a nm. püspök Dr. Patkovics József városi föorvos · 
elnöklete alatt számos tagu választmányt nevezett ki olly férfiakbói , kiknek jeles tudományos
ságától és kitűnő ügyszeretetétöl folytonos közremunkáfást és ezáltal a legjobb eredményt bizton 
reménylé. . . . . 

Továbbá közfanácsk,ozás következtében határoztatoU ~ miszerint" Baranyának és különö
sen Pécsnek olly Helyirata (Topograpbia) készitíes~ék, nielly, a mennyire az idönek rövidsége 
miatt lehet, az emlitett nemes megye és város minden tekintetbeni helyzetét, hajdani és jelen ál
lapotát, viszonyait és különféle nevezetességeit hiven elöadván' némi utmutatásul és emlékül szol
gáljon föleg ~ társulat tagjainak Baranyáról. Szerkesztése e munkának Haas Mihály, a pécsme
gyei növendékpapság hittudományi tanitójáÍ'a bizatván, a fóntisztelt választmány . tagjai fölszólittat-

. tak > mikép a szerkesztőnek a szükséges _adatok összészerzésében segédkezet nyújtani, vele köz
remunkálni és átalábi;m arra törekedni szíveskedjenek, hogy a vállalat érdekes legyen és mara
dandó becsli eredményt hoizon létre. Ez uttal kijelenté az elnök ur, miszerint minden baranyai 
plebános.t körlevél által fölszoJitand plebániája helyiratának minélelöbbi elkészitése és beküldése 
iránt, legbiztosb módnak reménylvén ezt az egész megye - helyirati ada~ainak megszerzéséhez. 

i 



2 

A ·munka kiadására szükséges köitségeket maga ajánlá föl az elnök, mint az ílly helyiratnak ba
rátja, meny bazaflui jeles áldozata a jelenvoltaktól hálás tisztelettel és élénk örömmel fogadtatott. 

· Továbbá 
Fölszólitá ai elnök az összegyülteket, miszerint oda is irányozzák. figyelmöket és gond

jaikat, hogy Baranya és · különösen Pécs városa a jövö nagygyülés alkalmával tudományos tekin
tetben illön ·képviseltessék, mire nézve abban pontosulának. össze ohajtásai, hogy az említett, né
mikép közös munkálatokból kiállitandott helyiraton kivül, baranyaiak által egyéb tudományos dol
gozatok, értekezések is készittetnének, mellyek a sajtó . utján előlegesen közrebocsáttatnának , 
vagy pedig. . a köz és szakl,ilésekben· fölolvastatnának, tárgyazván föleg a természetnek a~on szá
mos kincseit, mellyekk.el a kegyes teremtö Baranyái, és jelesen Pécs. városát olly ·b_öven megál~ 
dá, és mellyek eddigelé jobbadán csak részletes , vagy épen semmi tudomásra sem jöttek. E lel-
kes fölszólitásra legott többen ígérték a kitűzött ciélrai közremunkálkodásukat, jelesen , 

a) Patkovics József, Pécs vái·osának főorvosa„ kijelenté szándokát, Pécsnek orvosi 
helyiratát és a harkányi hatásos gyógyvíznek leirását (monographia) -elkészíteni. 

b) Hplbling Miksa titoknok Baranyának és Pécsnek orvosi helyiratát igéré sajtó útján 

közrebocsátani. 
c) Huta János orvostudor arról nyilatkozott., hogy ~endt_vich Vilmos gyógyszerészszel 

Pécsnek ivó- és érczes vizeit veendi vegytani vizsgálat alá. 
d) Nendtvich · Tamás , pécsi gyógyszerész, tudósitá a gyülekezetet arról, hogy Baranyá

nak és különösen Pécs vidékének virányát (fiora) fogja rendszeresen leírni , és .ahhoz -a szüksé
ges növényeket lehetö legszebb példányokban összegyűjteni. 

e) Spies János, Pécs városának kapitánya, igéré , hogy a· Ílagyhasznu szöniörczefáról 
(rhus cotinus) értekezendik. a gazdasági szakosztály elött. 

f) Vlasics György, esperes és egerághi plebános a gyümölcstenyésztésnek· baranyábani 
rajzát igéré" kikérvén. magának három neves és valóban. jeles baranyai pomolognak u. m. Gruber 
György ez. ka!lonok _és széki }llebános, Jankó János kárászi plebános és Nendtvich Tamás pécsi 

. gyógyszerész közremunkálását. 
g) Jankó János ígéretet .tön, miszerint Bl\ranyának .rnezögazdasági , jelesen szölömive-·. 

lé~i, állattenyésztési és erdészeti állapotát választandja munkálatainak tárgyává. Mihez Kölesy Vin
cze. a pécsi fötemplomi uradalom tisztartója is ígérkezett járulni. 

h) Haas Mihály Baranyának római, magyar és török régiségeiröl ígért értekezést. 
. i) Madarász Endre , táblabiró és a csetnekpécsi vasgyár igazgatója, Pécsnek . ipartekin-

tetébeni dusreményü jövendöjéröl igérkezett éi·tekezni. _ 
k) Hüttner János Keresztély; pécsi papirgyárno~ , a baranyai rongykereskedés állapotát 

választá kidolgozási tárgyul ; Blauhorn Mihály és Hermann Ferencz pécsi kereskedök pedig Bara
nyának bel- és külkereskedését igérték vizsgálodásuk tá1:gyává. választani, különös tekintetet for-
dítandók Pécsnek forgalmára (V erkehr). . · 

1) Wimmer József Eduard, ·pécsi nyilv. r .- zenetanitó és karnagy a viszhang elméletéröl 
ígért értekezni. · · 

m) Ö excellentiája az elnök kijelenté, hogy Nendtvich Károly orvostudort s pesti -vegy-
tanárt levél által fölszólitandja, miszerint szűlövárosa (Pécs) iránti már többször jelesen · tanusi
tott hajlamából a pécsi és átalában a baranyai köszenet vegybontási v:izsgálatainak tárgyává l'á
lasztaoá , a gyülés elibe terjesztendö munkálkodásának eredmény~it. · 
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·.3. ·§. 

A Baranyában talált . régiségek, nevezetességek,. ásvá~ 
nyok, jelesebb termények, · iparmüvek és állatok kiálli

- tása végetti intézkedése~. · 

Miután a Kolosvárott keletkezett határozat következtében a természetvízsgálói tdrsulat a régiség
és éremtanra is terjeszti figyelmét, az elnök a Baranyában talált éremek '(numi), régiségek és 
egyéb nevezetességek összegyüjtését és kiállitását inditványozá ,_ mihez a baranyai· jelesebb, és 
figyelmet érdemlö. iparmüvek, borok, fanemek és minden tárgyaknak, ·mik némi figyelemre ér
demesek , 1dállitása is kapcsoltassék. Erre nézve ö excellentiája 
· a) Megbizá Jónás József czim. kanonokot és főiskolai jogtanitót, hogy a megyében ta
láltató ·régiség- és pénzgyüjteményeket összeilja · és azoknak kiállitásra_i odaengcdését az illetö 
tulajdonosoktól · kieszközölje ·„ ígérvén önrészéröl is, hogy a püspöki lakában· találtató különös ér-
dekességü római régi_ségeket is kiteend1 közszemlére. • · 

. b) Nendtvich Tamás igéré, miszerint nemcsak Baranyának herbariumát állitandja ki , 
hane~ egyszersmind a megyebeli fanemek, csemeték , aztán rovarak és pillék válogatott példá· 
nyait is , mihez Hauer Daniel, pécsi tanácsnok, is fölajánlá gyűjteményét. · . 

e) · Horváth János, püspöki uradalmi igazgató , megbizatott, hogy minden baranyai neme-

sebb borokból r'endezne kiállitást.' . 
d) Giannoni József pécsi köfaragó megbizatott, hogy a baranyai különféle érdekes már

ványból példányokat összegyüjtsön, s azokból részint asztalt, részint kiállítandó egyes példányokat 

készitsen. . 
e) Schuiz Ferencz, pécsi erőművész és gépész többféle általa készített gépek és erő-

művek kiállitását igéré; mi Madarász Endre vasgyári igazgató, Hüttner János. papirgyárnok és 
Linberger Gyula czukorgyárnok is igértek saját gyármüveikre nézve. Ugyan ezen czélra 'f aie_lsbauer 
Kál-oly is igérte, munk-álkodását, jelentvén egyszersmind, miszerint ö a pécsi határban találtató 
kŐszén ; palakö, különféle igen nevezetes agyag- és szappanföldböl fog példányokat kiállitás vé
gett összegyüjteni. A Baranyáb_an olly nagymennyiségben talált vizözönelötti mamrimthcsontok ösz
szegyüjtésé_t Jónás József professor vállalta ~agára, ajánlván magát arra is, hogy a. meg~.éb~n ~akó 
nevezetesebb kézmüveseket fölszólitandja, miszerint jelesb készítményeik által az 1parmu-k1állitást· 
érdekesiteni törekedjenek. Mii a város föbirája a pécsi :kézmüveseknél is szorgalmazni igért. 

4. §. 

Az emlékpénz, gyülteremek, szállások, előfogatok, a ven
dégek . illő elfogadása, barátságos ·megvendégelteiése _stb. 

- iránti intézkedések. 

A nm. elnök tudósitván levél által Pécs városát a szükségesekröl, fölszólitá azt, miszerint a te
endökröl vele egyetértve jól · eleve gondoskodni és intézkedni sziveskedjék. Mi végett több ízben 
saját elnöklete alatt több üléseket tartott, mellyekben az emlékpénz, a tisztelt vendégek illo el
l'ogadása és barátságos megvendégeltetése körül megtétettek a szükséges intézkedések, különös 
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gond levén mindenkoron · arra, hogy azoknak itteni tartozkodása necsak ·hasznossá, hanem egy-
szersmind, mennyire csak lehet, kellemessé is tétes s-ék · · 

A köio.ryülések helyéül az. ugynevezett . „H a tt y u terem" választatott ki, mellynek el
rendezését „ Pécs . városának szineiveli és virágokka1i földisiitését Spies János érdemteljes városi 
kapitány ur vállalá magára; meg is igérvén a nevezett teremnek a „Nemzeti-. Casino" ·teremeiveli 
összeköttetésének kieszközlé~ét. · - A szakülések gyülhelyeül a püspöki főiskola öt legtágasb te
reme választatott fÖieg azon tekintetből, hogy az ülések egy födél alatt tartatván, a tagok egyik 
ülésből könnyen átmehessenek a másikb~: E teremek szükséges elrendezését Jónás József professor 
vállalá magára. A régiségek, egyéb nevezetességek, bor és iparmüvek kiállitási helyeül a püspö
ki .nyilvános könyvtár négy. tereni.e jeleltetett ki, az eh·endezést főtiszt. Daróczy _Zsigmond pécsi ka
nonok ur levén szíves elvállalni. 

Hogy az összegyülendö orvosok és természetviisgálóknak alkalom nyujtassék a pécsi 
vidéken kívül Baranyáliak még egyéb, akár mi tekintetben nevez.etes tájait megvizsgálni, megkéré 
mindenek előtt Jevél.-által .a nm. elnök a haza oltárára letett számos áldozatail"<)l olly jelesen ismert 
m. gróf Batthyányi Kázmér urat, sziveskednék megengedni, miszerint augustus 14-én a társulat 
Pécsröl a hazru történetekben olly nevezetes siklósi ;várnak, ·és a szenvedő emberiSégre i:iézve olly 
jótékony harkányi fördönek megtekintésére kirándulást tehessen. Egyszersmin:d rendelések tétettek 
n pécsi, szabolcsi, vasasi köszénbányák, valamint az abaligeti nevezetes barlang biegvizsgálhatásá-
ra nézve . . 

Végre megkéré tck. Baranya vármegyét; hogy a társulat iránt szives részvéttel viseltetni 
és annak ·Dagyfontosságu ügyeit inin.denk.ép elösegiteni kegyeskedjék, többek közt különösen arról 
intézkedendö, miszerint annak idejében a szükséges előfogatok készpénzzel fizetendő meghatározott 
vitelbérért az illető _állomásokra kirendeltessenek. Ugyan e végre megkéré levél által a nemes szom
széd megyék illető föbiráit is, megbizván egyszersmind Herrgann János megyei másodföorvos urat, 
gondoskodnék különösen arról, hogy _már augustus 8-kán Mohácson elegendö kocsi tartassék ké
szen a megérkező természetvizsgáJók kirándulásail'a és mohácsróli ideszállitására. Egyszersmind 
jelenté, hogy uradalmi igazgatója azon is ügyekezendik, miszerint a tisztelt vendégek már Mohácson 
illön fogadtassanak és .a lehetö·legjobb szállásokkal elláttassanak. - Ezek után megállapíttatott a 
VI. nagygyülésre a következö programm. 

„ 
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A magyar orvosok s· természetvisgálók 18'15-ik esztendei 
augnstus 1l~től15-ig Pécsett ta~tandó 6-ik nagygyülésének 

t.Augustus 8-án a Mohácsra érkezett vendégek megrendelt szállásaikra fognak utasittatni; innét 
másnap, azaz : 

Augustus 9-kén a készen váró elöfogatokon - elöbb a már ismeretes emelkedettebb 
helyekről a híres gyászcsatatért mc:tgtekintvén, - rövid reggelizés után 12 órakor indulás Pécsre, 
hogy ide Jókor elérkezvén, minden szivesen várt vendég sz.állására idején eljuthasson. 

2. Augustus 8-tól kezdve a megérkezendö vendég urakat Pécs városának megbizőttjai 
a vámháznál várandják, őket a városházához utasitandók, hol_ 10 órától kezdve az állandó választ
mány a titoknokokkal a magokat bejelentő tagokat elfogadja, nevök saját aláírására .fölkéri, be
léptijegyekkel ellátja, és a programmot, továbbá Baranyának. leirását, valamint ugyan azon megyé
nek. Dr. H ö 1 b l ing Mik s a által irt és kiadott orvosi helyifatát átadván, kik.i rendelt szállására 
el fog kísértetni. 

· 3. Tagoknak beiratnak mindazok, kik az orvosi, sebészi, bölcsészeti stb. tudományokból 
academiai ranggal diszétvék, ugy szinte azok is, kik a természettudományokat egyetemben vagy kü
lön ágaikban akar hi.vatásuk, akai· különös kedvöknél fogva mivelik. A vendégek pedig titoknokok· 
nál nyerendő külön jegyek melle_tt, a mennyire a hely engedendi, a gyülésben szives~n láttatnak , 
ugy szinte a nők is , kiknek számára a közülésekben külön hely van ~észitve. 

4. Az alapszabályok értelmében kövelkezö szakosztályok léteznek: 
a) Az orvos-sebészi, . 
b) Az .természettani, földrajzi, csillagászati lés archaeologiai, 
e) földismei, ásvány-, vegy- és .gyógyszertani, 
d) élet-, állat- és növénytani, 
e) gazdasági és barmászati. 

5. Azoknak, kik fölolvasásokat akarnak tartani, a titoknokok elöleges jelentés után a 
íólolvasási rend iránt utasjtást adandnak. A szak.ülések előre kéretnek, hogy idö rövidsége miatt 
k.özgyül~sekre csak átalános és közérdekű (árgyakat ajánljanak , mellyek közöl meUyek legyenek 
s micsoda módosítással fölolvasandók, a szak.ülések hivatalnokai .a nagygyűlés tiszviselőivel határos
zák meg. 

6. Augustus 10-kén estéli 8 órakor kölcsönös megismerkedhetés tekintetéböl estély a 
nemzeti casinóban. 

7. Augustus H-kén az első közülés reggeli 9 órakor La „Hattyu"-teremben nm. elnök ur 
Altai megnyittatván: 

a) .A nagygyiilés tisztviselői munkálk.odásaikról röviden számot adnak, és 4 már meg
jelent tagok kinyoma\{)tt névsora fölolvastatik s kiosztatik. 

b) Az alapszabályok · fölolvastatnak. · 
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e) A nmltévi jegyzőkönyv röviden közöltetik. ' 
d) A jelen nagy~ési pr?gramm fölolvastatik. 
e) A gyülésh~z érke~ett hivatalos levelek fölolvasta~nak . 

f) Értekezések, ajánlatok, javallatok érdekes tárgyak: elömutatása. 
g) Mintegy déli 12 órakor befejeztetvén a közülés, a tisztelt tag urak a püspöki nyilvá

nos könyvtárba menni fognak, - hol a · könyveken és régi irományokon kivül : pénzek , ásványok , 
fák, virágok, füvek, borok és több ritka · régiségek megtekinthetök. - · 1/2 2 órakor ebéd elnök ö 
nagyméltóságánál. -Ebéd után a város és annak környéke megtekinthetök, mellyrészben figyelemre 
ajánltatnak: a székesegyház, e körül a régi vár omladékai, n püspöki lak és ott a római ma
radványok, egy földalatti 1-4 századbeli keresztény kápolna. A fötéren álló eredetileg· török mecset , 
most városi plebániaegyház. :___ A városi kórház t.emploma szinte törÖk mecsetböl átalakitva , egy 
ritka minarettel. - A tetyei nagy forrásfej és ennek közelében · álló régi kastély romjai, - pa
pirgyár - havi boldogasszony kápolnája I"itka jelességü oltárképével - vasgyár - · czukorgyár , 
- a szölöhegyek, a bájoló kilátásu Mecsekhegy oldalán.: több rendü romok és török épiHeti ma
radványok. - Este szinház. 

. Augustus ·12-én reggeli 8 órától 2-ig szakülések a püspöki lyceumban , még pedig: 
a) az elsö szak ülé~e, a földszinti nagyteremben · 
b) a második szak ülése, a másodévi bölcsészettanulók teremében ; 
c) a harmadiké, az elsö évi joghallgatók teremében; 
d) a negyediké , a rajziskolai teremben ; 
e) ·az ötödiké, az elsö évi bölcsész~thallgatók teremében fog tartatni; azután ebéd -

délután a tegnapi napról elmaradt nevezetes tárgyak, különösen a vasgyár megszemlélése. - Este a 
nemes város által adandó tánczvigalom a „Hattyu"-teremben. 

Augustus 13~án. 8-11-ig szakülések ;- 11-töl 2 ór~ig közülés-2 órakor ebéd , ezu
tán kirándulás a. városi, vasasi és szabolcsi köszénbányák szemlélésére. - Este hangv~rseny a 
szinházban. 

Augustµs 14-én reggeli 6 órakor összejövetel a-városházánál es indulás Siklóson át a 
harkányi fürdöbe. Itt figyelembe ajánlható a sik~ósi vár, Harsány hegye és az alatta fekvö hí
res borairól ismert villányi regényes táj, valamint az ide nem messze folyó Dráva. 

A harkányi fürdöben előbb közülés, majd szakülés fog tartatni , - ·melly után ebéd -
s visszaindulás Pécsre. 

Au~stus 15-én mint nagyasszony ünnepén reggeli 9 órakor isteni tisztelet, - s 10 1/2 -töl 
3 óráig befejezö ülés, azután ebéd; már e napon a titoknokok.nak reggel .átadatnak a szakülések 
jegyzökönyvei fölolvasás végett. Megválasztatnak ezután a jövö nagygyülés helye és ügyvivöi, a 
jegyzökönyv és számadások és 8: gyűlés végzései foganatositásai iránt megt~tetnek a szükséges 
rendelkezések a nm. elnök a. gyülést berekesztvén, a nemes város részéröl az ezen gyűlés emlé
kére veretett pénz ki fog osztatni, estére elváló társalgás a nemzeti cas.inóban. 

Egyébiránt. a fö és minden templomok, - országos levéltár - továbbá a püspöki lyceum , 
könyvtár és nyomómöheJy - kórházak - két casino és ezeknek olvasó teremei -· gyárok, stb. -

• a nyilványos sétatér, - az ugy neve·zett Tarr. kertjével, - ó és új, nemkülönben vasfürdöveJ együtt 
- az illető szölötulajdonosok minden kisétálóban kedves vendéget fogadhatni elöre is örvende
nek. Kelt Pécsett, augustus' 7-kén 1845. Scitovszky János, s. k. elnök. Kubinyi Ágoston, s . .k. . 
alelnök. Hölbling Miksa, s. k. Halász Gejza, s. k. titoknokok. . , 

7 

5. §. 

Meghivások. 

A nm. elnök az alább követkézö nyomtatott levéllel a gyülésbeni részvétre meghivá hazánknak 
következö t. ez. testületeit és egyéneit, u. m : 1) Mindazon megyéket és városokat, mellyek keb
lében eddigelé egyik vagy másik évben öszvegyülekeztek a magyar orvosok és természetvizsgálók; 
2) azon ·városokat és megyéket, hova jövöre nieghivattak a termész~tvizsgálók; 3) minden volt 
elnököket; 4) minden hazai tudományos ·egyesületeket, jelesen: a) a magyar tudós társaságot, b) a 
kir. magyar természettudományi társulatot, e) a kir. budapesli orvosok társulatát,~) a magyar gill
dasági egyesületet, e) az iparegyesületet; 5) minden hazai fölsöbb tudományos intézeteket, u. m: 
a) a kir. magyar egyetemet b) a kassai, györi, nagyvaradi, postmi, zágrábi kir. academiákat., e) a 
kolosvád , eg1~i , pécsi, nagyszombati ., rosnyói , szatmár-németi , szegedi, szombathelyi , temesvári , 
váczi , károlyfehérvári, balásfalvi ' · karloviczi Iyceumokat, d) az ágostai vallástéteit követők sop
roni, posoni, késmái:ki, eperjesi , szarvasi , szebeni föiskoláit, e) a ~elvet vallásunk. debreczeni , 
sárospataki, pápai, kecskeméti, nagykörösi, losonczi , nagyenyedi, kolosvári, . marosvásárhelyi, . és 
székelyudvarhelyi föiskoláit; 6) a selmeczi bányászacademiát; 7) a szomolnoki bányaigazgatósá
got; 8) a n;iagyaróvári és keszthelyi .gazdaképzö intézetet; ~) a magyar „ erdély és borvátország 

t. ez. föorvosokat. A meghívólevél ez vala: T. ez. 
~,A magyar orvosok és természetvizsgálók f. e. augustus .hó 11-töl.-. 15-ig Pécsen tar

tandó VI-ik nagygyülésének elnökévé igénytelen személyem, - t. Kubinyi Agoston ur alelnökké , 
- t. Halász Gejza és ·Hölbling Miksa urak pedig gyülési titoknokokká levén megválasztva: - teen
döim kellemeihez számítom, N. N. minden . tisztelettel megkérni: hogy ezen , édes honunknak 
is sokoldalu jót szülő vállalathoz ismert hű részvétü jelenlétével járulni szíveskedjék. Szives hajla
miba ajánlt, tisztelettel vagyok. Pécsett , junius 10-kén 1845. Sc~tovszky János s. k. pécsi püs[)ök. 

Hölbling Miksa s. k. titoknok''. 
Kubinyi Ágoston alelnök ur több külföldi tudományos ; intézeteket, társulatokat és egyé-

neket hívott meg , többek közt a bécsi cs. kir. egyetemet, a g-örlitzi természettudományi egye
sületet·, az athéni. kir. természetvizsgálói társulatot stb ; hil'lapok által közzé tett átalános fölszóli

tásai pedig ezek valának : 

Első fölszólitás a magyar orvosok és természetvizsgálók 
folyó évben sz. kir. Pécs városában aug. hó ·ll-kén s a kö
vetkező napokon tartandó 6-ik nagygyülésök érdekében. 
, 

Evszázadokon keresztül Istennek legnagyobb átka az egyetnemértés s nemegyesiilbetés dult a 
magyar magány s polgári életben, s annyi viszály és szenvedés után, ·a gondviselés megszánva 
tán e nemzetet, ébreszté a ·socialis téren mind inkább bokrosan mutatkozó egyesületi sz(,!llemet , 
reménYül boldog át~lakulásunkra, s vigasztaló kilátásul egy szebb jövőbe : méltá~ üdvözöljük te
hát már csak e szempontból is e fölébredt egyesületi szellemet, méltán minden egyesüle
teket , mellyekben a szellem · nyilatkozik. - Minden méltánylás és tisztelet mellett, mellyel min
den hazánkban keletkezett hasznos czélu ·egyesületek iránt viseltetünk, nein kétkedünk nyil-
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ványitani, mik.ép legnagyobb figyelmet igény löknek azokat tartjuk, ~ mellyek hazánk parlagon hc· 
terö természeti kincseit megismertetni s fölhasználni, és igy a természeti tudományok megkedvel· 
letése, mivelése végett alakultak; mert ha végig néz~nk más nemzetek kifejlödésén s· jelen jó
létök magas állásán·, hazánk ezen természettÖl leggazdagabban megáldott ország anyagi s szel· 
lemi szivreható szegénységének egyik s föokát a természeti tudományok átalános elhanyagolásá· 
ban találjuk; ezen elhanyagolással párhuzamban jár az orvosi rend és rendörség - nálunk sok 
részben még az oroszénál is alantabb ·állása (Lásd Fényes Statistikája 111-ik kötetét). Majd ha a 
&ermészettanok illő fölhasználásával gyáripar ; mesterségek , mezei gazdászat fölvlrágzanak, akkor 
e- hon polgárai anyagi jólétökben érezni fogják mikép valódi lelki éldeletet s szellemi jólétet is csak 
a reál tudományokra épített valódi miveltség nyuj14at, melly ha e hazában szélesen elte1jedend, az 
orvosi· rend állása is csak emelkedhetik, s a gyógyászatnak egy kontár papja sem leend többé ké
ires valóban csu4álandó ! ! csudákat mivelni. Illy meggyózödésszűlte közérzetböl, a még . köztünk 
élő sz_ent öreg az orvosi rend egyik legtiszteltebb .ősz bajnoka s több lelkes egyesek közremun
kálása után támallt a magyar orvosok és természetvizsgáló_k évenkénti összejövetele, - meÜyben 
mind no~, kik az orvosi s természettudomány bár melly ágával p. o. állat-, ásvány-, vegytannal, fü-· 

vészet vagy gazdászattal foglalkoznak, mint szinte -- az arcbaeologia is egyik szakosztályba föl vétet
vén, a régiség baráti is minden politicai színezet vagy nyelvkűlönbség nélkÜI :..._mint ezt a tudomány 
érdeke kivánja-teljes· joggal részt vehetnek. -Sokkal inkább tiszteljük az olvasó közönséget, hogy 
sem- fökép a föle bb érin~ettek után - ezen gyfilekezet czélját' hasznát s más egyesületekhezi vi
szonyait bövebben fejtegetni szü.kségesm:;k tartanók; most midön annak korszerűségéről azon egy
mással vetekedö részvét, mellyel az nem csak hazánk egymástól legtávolabb eső részein~ de· a szép 
testvérhon Erdélyben is fogadtatott, minden kiáltó szónál hangosabban szól. ·A magyar orvosok és 
természetvizsgálók egyéb czélba vágó okok mellett, iJ. minden magyar imájában foglalt szent ohaj
tást a testvérhon polgári egyesülését körükhöz képest tettlegesen elösegitendök, a mult évben Er- · 
dély fővárosában KolosvárU sereglettek össze, s igy mint a mult évi nagygyűlés elnöke g1:óf Teleky 
lózsef, Erdélyoxszág lelkes főkormányzója, megjégyzé: ez volt az első alkalom., a mohácsi gyászos 
eset óta, midön a testvérhazaflak közös ügyeik fölötti tanácskozásra összejöttek; - a végzet ugya
kará, hogy épen ott, hol. évszázadok elött a leélt dicső kor est éj én a két bon fiai egymástól gyászban 
·váltak el, most egy viITadó kor hajnalán több reinénynyel ismét Mohácsnál találkozzanak; mert a 
~t évben Kolosvártt az idei nagygyűlés helyéül Mohácshoz közel esö, sz. k. Pécs városa válasz
tatván, ide igéretök szerint Erdélyhon minden rangu s több magasállásu lelkes fiai is mint várva 
várt tagtársak e_ljövendök. Nem kétkedűnk, mikép -már csak ezen körülménynél fogva is, kiválólag 
az idei gyűlésben hazánkból a természettudományok minden rendű-bizonyosan sok magasállásu -
baráti s pártolói részt veendenek; - annyival inkább, mert nem emlitve a természet s történettani 
kincsekkel egyaránt dus Baranya megye, Pécs városa s vidéke nevezetességeit s Pestről gőzhajón 
egy nap alatt történhető kellemes utazást ; ö excellentiája Scitovszky János pécsi püspök , ki a gyülé-
1ekben az elnökletet vinni szives leend, a tudományok iránti hő szeretettel párosult kegyessége kö
f'etkeztében, lelkes Baranya megye , sz. ki_r. Pécs városa, casinói s orvosi egyesületből alakult állan 
dó válas~tmány, megyei tiszteletbeli fö és pécsi gyakorló orvos Hölbling Miksa", mint a gyülés egyik 
titoknoka közremunkálásából , a gyülés minden tekintetbeni érdekesitésére s a vendégek elfogadásá
ra már is ölly előkészületek tétetnek, mihez képest az ez évi nagygyűlés a legfényesebbek egyike 
leend. - Ide járul még ö méltósága gróf Batthyányi Kázmér valódi magyar szivességü igérete, mi
szerint a fördöjéröl ·nevezetes Harkányban , hova gyűlés alatt szokás szerint k.irándulandunk , és 
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stklósi ·várában természetbuvár vendégeit· személyesen elfogadandja. A gyülés kezdete aug._ 11-kére 
levén határozva, 8-ik; 9-ik, 10-kén lesz a tagök szokott beírása. Mi a gőzhajózási igazgatóságot meg
fogjuk keresni, hogy . aug. 8-kán indítson egy hajót Pe.ströl, melly még az nap szállitandja ven
dégeit Mohácsra, hol azok nz ide más uton érkezettekkel együtt szívesen fogadtatván , a már 
ekkor, t. i. aug. 8. 9 . . 1Q-kén készen várakozó, illendő bér~rt fogadott .k9csikon vagy elöfogato-

. kon utjokat Pécsig, melly Mohácshoz csak 31/2 mért.föld,- tetszésök szerint még a~ nap vagy czél

szerübben más nap folytathatják. 
Mindezekröl mint a gyülés egyéb részleteiről is egy ném sokára köve.kezö második tu

dósításban fogjuk a tisztelt közönséget . értesite~i. Kelt Pesten, majus · t-én 1845. Kubinyi Ágos
ton, m. k. a magyar orvosok és természetvizsgálók ez évi hatodik nagygyűlésének alelnöke. 
Halász Gejza, m. k. ugyanezen gyülés egyik titoknoka. 

Második .f"ólszólitás a magyar orvosok és természetvizs
gálók folyó évben sz. kir. Pécs városában aug. hó 11-kén 
s ~ következő· napokon tartandó 6-ik na·gygyülésök érde-

kében. 
· Örömmel értesiténk már elsö tndósitásunkban a te~tvérhon orvosait és természetvizsgálóit, mi

kép az idén· sz. kir. Pécs városában tart~ndó nagygyűlésök tudományos érdeke , mint a vendégek 
szives elfogadása tekintetéből, a természettudományok .iránt hö szeretettel viseltetö ~ páratlan buz
galmu illetök által, a Iegczélszerübb intézkedések tétettek. - Örömmel jelentjük azt is , hogy aug. 
8-kán fog egy gözbajó Pestről indíttatni, melly még az nap szállitandja vendégeit Mohácsra, hol 
azok az ide más uton érkezettekkel együtt szívesen fogadtatyán, s a világhirü ·magyar gyászcsata
tért ·s egyéb nevezetességeket megszemlélve , másnap a már ekkor készen várakozó, illendő bér
ért fogadott kocsikon vagy elöfogatokon utjokat Pécsig kényelmesen folytathatják. Hol .aug. 8. 9. 
10-kén lesz a tagok szokott beirása; J 1-dikén köz-, a következö napokon szakülések, illy 
renddel : a) orvos-sebészi, b) földrajzi , csillagászati, tennészettani és archoelogiai c) gyógy
szerészi, ásvány- s vegytani, d) növény-, élet-~ állattani, e) gazdas~gi s barmászati; valószinüleg a 
gyűlés 4-dik napján kirándulás az érdekes s Pécshez közel fe'~vö harkányi fördöbe, hol }Jatthyá
nyi Kázmér gróf személyesen l~end szives természetbuvár vendégeit elfogadni. - Ötödik nap bé

rekesztö közülés. 
Mint ezen sorokból is látható, ezen kevés .napra szoritott gyűlés alkalmával a teendök 

és történtek sebes rohanással követik egymást; s minthogy bizonyosan számosan leendenek, kik 
becses tapasztalata~ eredményét közlendik , a gyűlés müködésébeni · rend elősegítése végett, tisz
telettel° kéretnek mindazok, kik értekezni kívánnak, hogy ebbeli szándékukat bérmentes levélben va
lamellyi~ titoknokkal *) elöre tu~atni, s munkájokat az évkönyvek nyomtatásábani hátramaradás 
elkerüléseért tisztán leírva , mindjárt · elolvasás után átadni sziveskedjenek. · 

Legtöbben a tagok közöl épen a gyűlés elött való nap, s egyszerre érkezvén, ez n vendé
gek elfogadásában soki nehézséget s némi zavart is szokott okozni; mi csak ugy hárittatbatnék el, ha 
mindenki eljövetelét Hölbling Mik.Sa titoknok urnak (bérmentesen) jó eleve megirni-méltóztatriék. 

•) Mint. tudva van, egyik tito~nok Hölbling Miksa Pécattt, másik Halász Gejza Pesten (Uri utcza 
H6 szám, első emeletben) lakik. · 
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. Mi Iiem kétkedünk, hogy a pécsi lelkes elökészülete~et méltáQyolva, ha az orvosi 
rend, nagyobb kisebb tanintézetek képviselöi s a te~tv~rhonl:>an a természettudományok miJ;lden 
rendű és rangu baráti és párto.Jói, saját ~rdeküket a közjóvill egyesiten.i tudják és akarják , nem 
mulasztandják el az alkalmat használni s becses ·.megjelenésökkel és maradi:\lldó becsű munkála
taik~al a lJécsi nagygyűlést, testvérei diszére, örök emlék.üvé tenni. Ne~m U].Ulasztandják el az al
kalmat, ez egy~tlen alkalmat, melly föczélja mellett még azon ritka -~ldeletet is· igér, ei·délyi test
véreink, barátaink s ügyfeleinkkel találkozni. Melly szép találkozásnak -elih·e örvendve, a gyűlés 
mü~ödés~?en sze~l!e~en résztvenni, édes kötelességünknek tai·tjuk. Kelt Pesten, 1845-diki julius 
1-so napJan. Kubmy1 Agoston, a m. orvosok és . természet.vizsgálók 6-dik nagygyűlése alelnöke. 
Halás~ Gejza, ugyanezen gyülés titoknoka: · . . 

6: §. 

A magyar orvosok és. természetvizsgálók Mohácson. 

Augustus 8-án este felé „Árpád" gőzös megérkezeU Mohácsra számos t~rmészetvizsgálóval, ·kik 
- · ~r. ~erm~nn János és Mohácsna~ derék és gondos kapitánya Erdödy János ur által a Duna part

Jan unnepelyesen fogadtatva és részint a püspöki palotába, részint mindenfelé · a vá1·osban ellielyez
ve, beszállásoztatva, még azon este összegyültek a püspöki lak mellett fekvö csinos sétatéren, hol 
a helybeli hangászok mulattaták zenéjökkel a kellemesen· szórakozókat. - Másnap re.,.o-el hét óra
·kor ·készen várta már őket a mohácsi vérmezöre történendő kirándulásra a . számos elÖ~ogat · meo--

. telvén a kocsik , először a mohácsi szölöhegyeltre vezette öket derék- kalauzuk , Dr. Herm~nn t; 
é~ i~n~~ 1.?agasb.ól néz~ek alá a régi .magyar dicsőség · sh'jára, hazánk nagy temetőjére - a mo~ 
hacs1 utkozet ·szmhelyere. Dr. Hel'mann ur- itt maga iránf szives hálára kötelezé az egész ven'dég
koszorut, mert híven kalauzolva- öket mindenütt,, minden érdekes pontot kije.;yzeU szemeik 'elött 
elöadva értelmesen mindegyiknek történeti és hagyományi nevezetességeit; *)b ugyszinte Kiss Ká~ 
roly, nyug. kapitány ur és tudós társasági r. tag is, ki mély 'avatoitsággal boiiczolgatá az előadot
takat, bővitvén azokat saját nyomos s figyelemre méltó észrevételeivel. Számos alapos viták után 
~ellyeknek tárgya a nemzet elvesztett csatája volt, m_ég egy végső pillanatot vetve az alatta eHe~ 
rülö világhhi\ rónára, melly .fölött a gyönyöti'1, egek felé nyuló Harsány-hegy látszik hatalmasan 
őrködni, a szölöhegyekröl vi~szatért csöndes komolysággal az emlék vizsgáló tábor a város szélén 
keresztül magának a vérmezönek helyszinére: · 

· Azon helyen, hol a szerencsétlen csata állitólag befejeztetett, 1813-ban vallásos emlék 
szent kápolna , melly közönségesen kúlváriának neveztetik, állittatott föl Király József, · vo.It }Jécs; . 

*) M~g~agyarázá többek közt, mlként Moh{1cs IJ. Lajos ideHben nem ott állott, hol jelenleg, hanem 
~mutan ~Duna erőszakosan uj ágra szakadt, a mostani Mohái:son tul fekvó zöld s'zlgeten, - s I1ogy a 
Je~enle~~ i\lohácsnak akkorában még nyoma sem volt, sót ennek helyén állott a magyarok tábora(1) hon
net a turelmetlen daliák erőnek erejével, a tizszer annyi törökre iitni ráró.ntani nem vonakodtak s 

. k ' ' · . ez~n va merő lépés miatt aztán nem is birták kiállani a sarat, '1tlint azt az idétlen Lajos király mo-
csarb~ veszte szomoruan tanusitja, söt ezáltal ·egész nemzetiinket sárba vitték, mocsárba fulasztották; -
hogy a mocsarat, mellybe megfutamlott H. Lajosunk lovával egyiitt belefult; most már ... a Duna el
mos:\ stb. 
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püspök által, a szerencsétlen mohácsi ütközet emlékezetét évenként ünneplendö *) és a ·mellette 
elhaladó urast minden időben a multkor szomoru történeteire ftgyelmeztetendö. · És itt Kiss Károly 
kapitány ur a mohácsi ütközetTöI a követ~ezö . jeles értekezést ol'vnsá föl. 

A mohácsi' ütközet elemzése a 

Fö1tünö tán, hogy a magyár orvosok ·és ·természetvizsgálók ez idei gyüle~ezetének teendöi egy -
hadias értekezéssel kezdődnek. Mi köze a természetbuvárnak a háborúval? ö csöndet igényel, ál
dott békét óhajt, hogy zavartalanul kileshesse a Mindenható ujjainak rendezéseiből ered" működé
sét az anyaiermészetnek ; ez mind igaz, uraim! de utunk Pécsre Mohácson visz kereszÍüJ , Mo
hácson -melly névhez .egy - minden igaz honfi kebléböl kiirthatatlan busongás , ta.~ad; -a mobá
csi veszeaelem emléke a köznép között is fölüté hagyomány szobrait , Mohács,on, melly szó mi
dőn a nagyszerű gyászra emlékeztet mindnyájunkat, emlékeztet egyszers,mind egy nemzeti bünre 
is' mellynek sulya századokig verte szegény hazánkat, mellynek' sulyát még m~stan csak az 11em 
érezheti, uraim.! ki nem érzi mennyire h~travagyunk, kinek nincs keblében 'vi;Így az· el?bbre ha
ladásra·, egy olly bűnre, uraim! mellynek elkövetés~től ovjon meg bennünket a gondviselés, ne-
hogy a bús költő szavai: · 

„Multadban nincs öröm -jövöclben nincs remény. 
„Hanyatló szép hazám - miattad vérzem én" s. a. t. 

jóslatként . teljesedésbe jöjenek. A_ mohácsi csatatéren .állunk; hol ezre!f., az akkor élők legjobl,1-
jainak' ezrei lehelték ki honszeretettel lelköket; illő' hogy itt egy 'kissé megál'fapodva szót emel
jünk , megü.Ilnepelve e tér gyászos. szentségét, inegeml.ékezve a gyásznapról; hiszen mi ugy is . hadias 
nép vagyunk , . vagy kellene lennünk, és in ultima analysi mégis csa,k fegyver m·enthet meg 
bennünket a netalán bekövetkezhetö veszélytől, melly ha ismét az egyetnemértés pártdühében lepne 
meg bennüµket, olly halál verné meg fajtánkat, mellyböl föltámadásra ébrednünk soha sem. lehet. 

A. tárg)'. 

.1526-ban a magyar s ozmán viszonyok háborut idéztek .elö, tÖbb - cs.ak nehány évig tartott ft!g~
ver nyugvás által félbenszakasztott . - hosszt'!' véres; imsztitó - két száz évnél .továbbra húzodotl 
- borzasztó háborút. Minden strategiai kiszámitások, a mikhez , ha az akkori magyar hadvezé- · 
r~k alkahnaztatták is tervezeteiket, a magyar nemzet sziv vérében. már akkor fi;yökeret vert egye
netlenség' felsöbbséggeli újjhuzás' rrúnclen engedelmességet kigunyoló olygarchi~i gögös elhízottság' 
hivatal vágy és pénzszomj, ·a min~inkább szerteharapoclzó fényűzéssel párasult keleties inclolenti.a 
által meghiusittattak. Kétszáz húsz év alatt - Mátyás korát kivéve ,__ idegen királyok ültek 
az Arpádok thronán, sok idegen vér vegyült ez alatt az östörzsök.be, ha ez által lábra kapott is 

"'~) Itt J a nagycsatasík vt!gpontján a nevezett m·agyarszivii buzgó fópap alapítványa szerint az országos 
gyúsznal?on, aug. 29-kén, évenként nagyszerii ájtatiissás- tartatik l:S magyar , német és horvát nyel 
ven mondott szent szónoklattal az egybegyiiltck hitegységre, keresztény szeretetbeni egyesiil :src, ,, 
bajnok atyák iránti Mlára, a l1azafiusitg minden ·erényeire lelkesittetn l(k 

2* 
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nérilileg· a civillsatio hazánkban, s ez azt közelebb ·vitte az europai álladalmak systemájához, de 
elve~zté a nemzet sokban eredeti typosát' némileg elkorcsulva 1, elfajulva' elveszté az uralkodóbani 

. bizakodását, honábozi ragaszkodását; el a .kölcsönös s~eretetet ·, ~z egyrhásközti egyetértés lelkü
letét. Háboru Jön, hazánkat végnélküli vészszelverte háboru. Már az év tavaszán nöttön nött a ve
szély, oriási ·lé~tekkel -közeledék, de senki sem volt a sok ·parancsoló közt, ki erélylyel rendel
kezni ~~dhatott, ~ tekintélyével engedelmességet vivhatott volna ki a közügynek. A király minqen
nap dehg hevert agyában, ezután ment csak a tanácskozásba, hol a legösszezavartabb egyenetlen
ség· honolt, s az ott nagy. bajjal ·hozott határozatokat végrehajtatni senki kép.es nem volt· a ki-

. rályt bár · kisem gyűlölte, de senki sem szerette, senki sem félt · töle. ·Ép akkor midőn a fe,nyege
tö veszély jeléül a véres kard. szerte hordoztatott. a honban, lovag játékokban gyönyörködött a ki
rály, még junius 24-ikén is egyik u~varonczá.'1-ak fényes lakodalmában vigadott, misem csoda hát 
ha, k! ezt látta ~ tudta, a kihirelt vészt n~gyitottnak hitte. Budához junius 19-kén még egy hajÓ 
sem erkezett, meg egy ágyu· sem volt készen; a tápszerekrö1, a hadi szükségröl senki initsem 
gondolt; a . királyi kincstárban egy denár sem volt, ellenben a kincstár hitelezői, köztük több gaz
dag föpap , névszerint a dús V ár da i P á 1 egri püspök is , régi kölcsönzések azonnal.i visszafize
tését még junius 2:-kán is sü_rgetve szorgalmazták. A szentatya bár eng_edelmet . adott is a templo-

. mok ezüst s1ereinek hádi költségek.rei fordítására , de az egyháziak azt a királyi biztosoknak 
átengedni vonakodtak i most pedig csak azok felét kivánta a status, nehány nap multával a török 
egészen elvette. Igy az. "Isten vészthozó átkát lebocsátotta hazánkra az égböl, s a melly. nemzet 
niagán segiteni ne~ tud, elhagyják azt utóbb az egek is; a magyarnak. veszni kellett, veszni el-
kerülhetlenül. · 

.Fejét mindenki elveszté, igy történt, hogy atyáirik a .mohácsi ütközetet megelezö napok
ban ama strategi~ bünt követt_ék el, hogy . az ellenséget a hon szívéhez· olly igen közeJedni enge
dék, megengedék egyszersmind, hogy o~szágunk sziveréhez - a Dunához t. i. támaszthatta jobb 
oldalékát, ~i~tositá ez öt minden · oldalékos meglepetéstOI, még pedig hazánk ép olly táján, hol a 
Duna balpartJán nagyobb harczerök fejlödhettek ki , hol még akkor tös s gyökeres magyar nem
zedék. honolt, _s·honnét z·ápolya seregét várni lehetett; biztosította továbbá a Duna birtoka által az 
ellenség hadi szükségei szállitmányzását is, és csak igy lön .képes a szultán tetemes h~czeröt együti-
tartani, annak naponként táplálékot adni. / . 

Ha már · az emlitel' hibát elkövették apáink , bár ne e·stek volna még többekbe is : az 
ütközetet ott, hol az megtörtént, elfogadni strategiai hiba., úgy, mint . vivatott, tacticai balfogás , s 
~Ily roppant tulnyomó harczerö ellenében fanaticµs .merénylet volt, mert ha bár azt tartja Vegetius : 
„in omni autein praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exer
c i ti u.m s o 1 e n t p r a est a re v i c tori a m "; de sok hadias gyakorlottságot a magyar seregnél sem 
képzelhetünk , meri a .történet mondja., hogy a felkelö neinességnek jutius 2-kán kellett Tolnánál 
megjelenni, de már az akkor is harczolni s , adózni vonakodó nemesség nem mozdult, Pécsnél tar
tózkodó Bátori. a nádor, midőn már a ·török Péterváradotmegis táborlotta, keservesen panaszkodik 
egy manifestumában, hogy a hozzá eddigelé. csatlakozott kevés barczosok nagyobbrészt hitvány, 
eléhezett, haszontalan parasztlegények lennének; Tomor y ró 1 sem tehetünk · föl . olly bö hadtudo
mányt s tapasztalatot, hogy illy nagysze1ii rögcsapást maroknyi néppel az egész török sereg el
lenében minden veszélyeztetés nélkül végrehajthatott vo{na. A daliás Hunyadiak elhunytával kijött 
gyakorlatból a nagyobbszerű harcz, a nemesség, pedig csak azt illette a fegyverviselés, elsz-0-
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kott a hadiélettöl , évenként gyérebbek Iönek a harcztapasztalt hösl>k, lassanként kihalt. a nemzet. 
ben a hadias szellem, kihalt a dicsöségrei vágy, ez teremti pedig a félisteneket. .. _ 

. · • Ha már a Dráván átkelni engédték a: törököt hadra készületlen apáink,_ T o m o r Y vá- • r 
Ias~tott volna más csatatért, ne engedte volna az ozmán hadnak az udvardi eme tebb földié · · • ~ 
mulást ; vagy nehány nappal elöbb Karasicza völgyében kellett volna az összeütközést elöidézni, ~ 
midön még összpontosítva a· török erö nem volt; vagy ha már Mohácstól távozni nem .akart, vagy • 7 1

• 

nem tudott•a magyar had, kanyarodott volna hátra jobbra a Babarcz és· Versend felé emelkedő dom-~ 
hozat.okra, várta . volna itt be csekély ereje ~övetkeztében a török ~ad támadását, m~lly ~?r K,' .1 

kenyszerült volna balra kanyarultával az udvardi emelétektöl leszáll01 , Mohács s Duna igy a torok 
sereg háta mögött, é.s szárnyai támasznélkül maradn~, és a magyar ha~ak. s~erenc.séüen esetbea ~ 
nyitva áll az út Pécshez. hátrálnia és Zápolyá-nak is csak meg kelle vegre Jelenme. . /, - -- , 

KÖnnyü úgyan, mondják többen; valainelly megesett szerencsétlenség után a hadvezér ~. ~ 
balfogásait gáncsolni , elmUÍasz,ásait fólfedezni ; ez mind igaz, nincs máskép más _táTgyazatu ese-~ 
tekben is , mert csak. a megtörtént szerencsétlenség telilzi ugyszólván kézzel foghatóvá. az elköve- {!/ ~"::cti 
tett hibákat; .de a stratega nemcsak az elvesztett · csatllkat veszi bonczk.ése alá, veszi ö szigoruan · 
a megnyerteket is, mert vajmi sok győzelem viva~ott már ki, ha bár a legczélszerübb strategiai ..... · 
kiszámitások szerint, . de a hol számos tacticai"- elmulasztások következtek egymásra és hol csak. 
pusztán a véleUen tűzé föl a diadalmi babért a gyözö homlokáia. Mivel pedig én, ha már a Drávát 
elmulaszták védeni apáink, a Karasicza völgyét tartom legalkalmasabb helynek az akkori kör
nyülmények szerint a hadak állására, az ütközet elfogadására , ez okból ez állodást teszem elem-
zésem tárgyává , ide helyhezem a .csatatért. · · · · · . · 

Dályoknál már august 24-kén megjelent a török elöhad, de azt könnyű lett volna onnét 
elriasztani. s igy a · magyar seregnek a mohácsi elárkolt szekérvár táborábani veszteglés heJyeU 
következendö állodásba vergődnie: Podmanyiczky, _Aczél István és Országh Fei:encz- . 
nek a magyar elöhaddai Batinához kellett volna huzódniok, innét egy osztagnak..Bezdánnál a Du
nán átkelni, s ott .a folyam balpartja biztositására tábort ütni. ·Lapsánnál, hol a Karasicza délszak 
felé folytából keletnek· kanyarodik, állhatott a sereg jobb szárny~, a bal pedig Batinánál a Duná
hoz .támasztva, a sereg dereka pedig kevessé begörbedve Sárok és Izsép közt; az ottani erdőség 
Iövészhajdűkkal megrakva, az ágyuk · ·czélszerüen ne„m egy helyen , n~m egy -~onalban ; ha?em a 
szerte fekvő dombozatokon ütegekre osztvák. Az elövédörsök a Karasicza partján; a tartalekhad 
pedig Udvardnál. Zápolyának feje vesztése alatt köteleségévé tenni Monostorszegig a Duna balpart
ján lehuzódni, s ott legalkalmasabb helyen az átkelésről .rendelkezni, az ütköze.tnapján a folyamon 
átkelve a török jobbszárnyára törni. Ez alatt a hajdúk átgázolva a kócsag, vizenyös rét~ken az el~ 
lenség hátára ülnek; a cseh és lengyelhadak átkelve Pocsánál a Karasiczán Bali beJnek oldalb 
mozgalmát megakadályozhaták. És ha az ütközet alatt . F rang e pán a horvátokkal. Besová_czhoz 
ér, veszélyeZtetve leendett a törökök hátrálati vo~ala, s igy a megver~ ozmánság elnasztva a da~ 
róczi mocsárok közé · beszoritva a Duna és Dráva szögébe, vesztét találandja. 

De e mind 
1

~áskép lön megírva a sors változhatlan lapjain: a magyar had nem mozdult 
Mohácstól, Záp o 1 Yil nem sietett királya segedelmére, a ki mellett, ide számitván a cseh és len
gyel hadakat is, ne·m volt több 25~000 harczosnál, lelkesülvék ugyan ezek a legforróbb bazaszere-
tettöJ;: siker nélkül föláldozták éltöket a. közjóért. _ · · ... · . 

Most már a történteket , úgy mint azok a gyásznapon ~lökovetkeztek , rov1den adom itt a 
i1elyszinén elö .. A -mohácsi csata színhelyét hadilag elemzeni nem szükség·, kitárul ez itt szemeink 
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1!lött a természetben,, az· ide mell~kelt tervrajzon is bövebben me ml 'ih : . 
látható egyszersmind rajta a két ellenséges had fölállása az o"s ~tksz~ . e ~tö' {lásd a lenraJzt) 

A 
· . szeu ozes pillanata előtt 

. · B. A 111agyarok ket tábora és s~kérvára. · . . . · . . . · 
C. D. E. magyar 1-sö harczvonal, -mind gyalogság. A balszárn . . . . . . . 

a sereg derekát Tomory Pál az érsek mint fövezé . bb á yat Pereny1 Peter ; 
'és-Tahy János vezérlik. r,. aJO~ s~ rnyat .Batthyányi ~erencz , 

F. 80 darab ágyú. . 
G. A ·. magyru~ 2-dik harczvonal ' - mind Íovasság . T u a ez a y Íw k 1 . . . • . 
H 3-ik harczvonal · · · 1 ' 

1 
o.s a vezer. · 

zeke! pedig. Trepka Andr;.~:~=li~s engyel lovasstig; .amazokat Korlátkay Péter' em~-
. 1. 4-ik .harczvonalban Schlic.k ls.tván cseh lovassággal. 

K. A király dandár a 1 OOO vaslovas , ·mellette több orszáirnagy . 
. L. ·M. A .2~.ík. ~ru·czvonal oldaléka védelmére néhány O'yalo; é~ l 
. ~· 150 törok ~gyú legelöl' tüzöket' a völgybe szórandÓk. o _ovas had. 

O. A nagyvezer a rumeliai hada\.kal. 
P. Ismét 150 török ágyú. 
Q. B eh r a n beglerbég az anatoliai hadakkal. 
R. Maga a nagyszultán s ·zoliman. 
S. T. U. A szultán testőrei és jancsárok. 
V. Spabik. . 

. ~- Utóhad mint hátvédelem, bo~nyák .lovasok Chosrev héj alall 
. . . Oldalcsapat Bali b éj alatt 50, OOO mind lovas . . 

Sz~.~~z~rmt a magyarok 25, OOO barczos és 80 ágyú · 
· a toroJrnk 300, OOO fö és 300 ágyú. ' 

1526 august. 29-ik reggelén elhatározák a. ma . · : . · , ~agyar sereg lehúzódott a várostól . n u otra ~!: "hadvezerek a~, ellenseg .m~gtámadását, az egész 
is hasonlót cselekedendik de megcsaÍód~ k . {o do~bozatokrol, azt veltek tán, hogy a török 
gyön urkodó halmozaton. A vészkoczka ~ l ': azo nem mozdult~ helyökböl' megmaradtak a völ
m.inden áron ütközni akart· hányszor .e t :nö~etve.„ a ma.gyar hev nem ismért mértékletet többé ' 
nyes győzelmeket ki! ' viv a. - mar náluknál sokkal számosabb ellenségen is fé-

Az ellenség részéről · Bali bé· z · 1 . · · 
a seregtöl nyugat . felé vonult Boll . ~ _ v~ . er et~ alatt .50,000 lovas még virradó . elött különvált 
Tomor y a fővezér O' ' 't y es Nyarnd kozt t~rtozkodott; imez elkülöniiett török had felöl 
hiányában képe.s -nem ::u~ . m1 sem tudott' vagy ha ertcsülve lön is ' ellenkészületeket tenni erö 

· Tomory személyes · vezérlete al tt az udvardi dombo t k a . a magyar sereg balszárnya és dereka meO'támadja 
za o on a szám s állodási előnyökkel b' . t" .. k .. k ~ mmeliai haclak.at s a török . k ,, . · . ll'O oro o ·et, a nagyvezér kormánya alatti 

elögyőzelemtöl elk' t ák agyu tuzzápora daczára hátra is veri. A magyar harczcsapatok ez 
0 apa v a vakmerőséO'iO' ~'T t ·ák · di ·„ , nak de öket . . ' • 0 0 0 izga v mm nkább elobbre megelőbbre nyomul-
' a rosszul kezelt ágyuk nyomban n k „ ti, tt 'k . maradtak. A szétszó ·t li ikk 

1 
. em ove ne e : es a ·11arczosaktó_l sokkal hátrább 

1 mme a a m1tsem o-ondolva az a t r · h · kiket minden tétova nélkül k , ~ ' na o 1ai adak megtámadására jött a sor, 
ütközetbe keve~edetf s igya i°1~gi~ol m::.1s rohantak. Most má~~ a király is . a jobb szárnyuyal az 
miából, föláldozva m~°'at f aid ~ ~ t~ se 1 n~m .maradt hátra. Otven magyar ifju a pécsi acade-

. 0 ' oga as on a szultan elete ellen törni, ·halált osztván ők a merre csak. 

·-
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. ' 
fordultak, Szoli ma n személyéhez el is jutott:ak, de itt a testör8ktöl· körülfogatván mind kardra 

hányattattak. · · 
' Most már teljes láng_ra kapott az ütközet tüze, az anatoliaiak is megzavartattak; de az á· 

' . gyúk tüztelepeibe huzódván a jancsárok, megujitják az ütközetet, kiknek kitartó ellentállás és a 
150 nehéz török ágyú kártékony tüze által a szárnyakra két oldalt eloszlott magyarok. rohama 
megtöretett; a hátra maradt tudatlan tüzérek által rosszul kezelt magyar ágyúk nagyobb távolat
ról vagy saját feleiket lötték, vagy magasra emelt csövei a törökben mi kárt sem okozhattak. 

Ekkor következett be az elválasztó pillanat: Bali b éj onnét, ,hol Nyárad tornya látszik, 
véletlenül előre robog 50, OOO spahival, a magyar had részint pusztán hagyott jobb oldalékát, ré· 
szint az udvardi dombozatokra nagyon elöre nyomultak hátmögét megtámadja. Mint emlitök tarta
lékul Tomory mitsem hagyott hátra, a megerőclitettkét táborban asszonyokon kivül, kisem ma
radt vissza. Ez elmulasztás sulya most lön · érezhetövé: zavar támadt, az elöl, jobb oldalt és bá· 
tul egyaránt inegrobant magyar · hadak hátrálni lettek kénytelenek, hátra balolclalék.ra a Duna és 
Mohács felé. Küzdve szüntelen, de semmi támaszpontra sem szánlithatva ·és reményt vesztve az üt
közetnek szerencsésebb fordulatot adhatni, de nem vesztve lelki eröt, daczoltak a nyilványos ve
szélylyeJ; e pontig hol most állunk , uraim, forrva forrt az egyenetlen tusa. Innét tovább elveszté 
a csata ütközet jellemét, apró harczczá vált; miaden lépten fegyván kisebb megkisebb ·csoportokra 
szakadozván a végső leheletig hösileg küzdök ; végre minden megszűnt, ·mert a magyar mind el
verzett; a csatatéren csak holttesteket fosztogató törököket lehete látni. A királyt vasastestörei 
saját élet~k föláldozásával meg.mentették a csatatéreni haláltól,· a dicsőültekkel elvérzéstöl ugyan 
de csak azért, hogy nehány perez mulva nyomorultan muljék ki. . 

Szomor~1 eredményét ama gyászos -napnak és mégszomorubb következményeit nem· hozom 

itt elö , tudja azt !llinden. magyar, érzi sulyát minden igaz honfi. 
Mohács területe a magyar vitézség egy nagy emlék szobra, de könnyekkel kell azt -ön· 

töznünk , mint öntözték azt vérökkel hős apáink; emlékezetül álljon az a mostani és késöbbi nem
zedéknek, ha még a magyarnak jö.venclöje leend, és intöjeül, hogy a legelszántabb vitézség eszély 
és mértéklet nélküli ~!pazarlása a fölsöbbséggel é~ törvénynyel daczoló engedetlenség, a pazar fé· 
nyüzés e miv·e1semgondolás romba ·döntötte az édes hazát, és függetlenségének a halálos döfést adta. 

Ez értekeiést könnyen fölfoghatóvá tevé a helyszinén megmutatott és magyarázo.tt tervrajz , 
melly a ·2.5, OOO magyar és a 300, OOO török csatarendi álláspontjait tünteté föl. (Lásd a Mun-

kálatok . végén.) ' Ki a magyar veralkatának élénkségét és annak fogékonyságát a haza jó s balszerencséje 
valamint átalában történeti visszaemlékezése iránt ismeri, könnyen elgomlolhatja azon mély és meg· 
ható benyomást, mellyet Kiss urnak lelkes szavai az egybegyült . honfiakr~ gyakorolának. ,;Arczaik, 
üja egy szemtanu, elkomorodni látszottak, mert kebleikben a véres csata fájdalmas emlékezete vetett 
ujra lobbot , szabad tért· engedve a gondolatok keserves fonalának, sziveik hangosabban dobog· 
tak, s kinos fájdalmukat egy a lélek belsejéből fakadt a mindenl1atóhoz küldött és e serdülő nem
zetnek föntartásáért esdö mély fobász~zal nyilványiták.'' „Das Wort und der Gedanke an die Schlacht 
von Mohács erfüllt das Gemüth eines jeden wahrhaften Ungars mit einer viel tiefern Wehmuth, 
als den Oestreicher der Gedanke an die Unglückstage von Austerlitz, als den Preussen an die 
Schlacht von Jena, den Russen an Moskau, den Franzosen an Waterloo . . Der verhangniss· . ' 
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volle Tag von Mohács war und "bleibt ein Trauertag fiir Ungam und Siebenbllrgen." (Illustritre 
Zeitung. Nro 128. 1845. dec. 13.) . . 

Kiss urnak szivböl jött elöadá~ára az összegyűltek közt több perczig tartott köz és mély 
csönd lön, mellyet csak Kemény József gróf, a híres régiségbuvár, Kisshez az egész gyülekezet 
nevében intézett kedélyes hálaszavai szak.asztának félbe. Bucsut véve ezen ·annyi magyar vértöl 
párolgó helytől és áldást kérve a nemzetért megholt ösök hamvaira, a tisztelt vendégek némellyei 
kirándultak az aspeÍ'ni ·gyözö, fönséges Károly föherczeg ~,Sátoristye" nevü és a hires bellyei urada
lomhoz tartozó' példásan rendezett pusztájának megszemlélésére ; mások pedig a püspöki palotába 
siettek, a földszinti szobát nézni, melly, mint mondják, Józ~ef császárnak itt utaztában hálósw
bája volt Ezen szoba két oldalát nagy képek foglalják el, mellyek közöl egyik a szerencsétlen 
mohácsi ütközetet, különösen Lajos király vesztét ábráwlja, a másik pedig a diadalmas mohácsi 
csatát 1687-ben. Mindkét kép, mellyet gróf Eszterházy püspök Dorfmeister által festetett, jó rajw
Jat, a festő nem rosszul fogá föl kitűzött feladatát, és érdemes volna ezeket kicsinbén is levenni. 
Ezek bevégeztéveL különös választmány küldetett köszönetet mondani Dr. Hermann urnak sZives 
fáradozásaiért, ugyszinte Erdödy János városkapitány erélyességeért, ki mind a beszállásozás , mind 
az elöfogatok ügyében vendégeit várakozni pillanatig sem hagyá. - Rövid ebéd után tömérdek 
kocsin egymásután jó kedvvel megindultak a természetvizsgálók · Pécs felé. 

'i. §. 

Megérkezés Pécsre és beírás. . 

„·Délutáni öt óra felé, így ír egyik közölök, egyszerre nagy örömmel megpillantottuk a multban és je
lenben is híres városnak falait és gyönyörű fekvését; a város elötti dombozat csucsáról gyönyörü 
panorama nyílt meg szemeink előtt, a hegyoldalban fekvő Pécs a maga természeti szépségében 
és nagyságában tünvén elö, (regényessége kellemesen multa föl azoknak várakozásit, kik e vi
déket még nem látták), barátságos jobbot látszott nyujtani mindawknak, kik a távolból ide za. 
ráodokolván, a tudományoknak áldozandanak.'. '. · 

Az érkezö menet, melly a vámháznál mozsárszóval üdvözoltetett , a nagygyülés szere
tett alelnöke, Kubinyi Ágoston, nehány küldött és a város biztossága által fogadtatott. · Eredeti 
látvány volt, olly hosszu vonalat ·szem.Iélhetni, mellynek minden szekerén párjával ültek a várva 
várt vendégek. Az egész valamelly pompás beiktatási ünnepélyt sejtet.ett. A város utczái zajong
tak, a nép seregestöl tódult ki, látni akarván a tudósokat, kiknek elfogadására olly magyar 
szivességgel ajánlkozott. 

A városház elött megállván elvégre a tiszt.elt vendégek, a t.erembe mentek föl; hol a 
vegyes vaUasztmány által tiszteletteljesen fogadtatva, saját kezökkel írva be neveiket ; a társaság 
be~ott tagjaivá levének, kiknek ekkép következik betúszerinti névjegyzéke. 
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A .magyar orvosok és természétvizsgálók hatodik nagy 

gyiilésébeµ Pécsett .1845 augustusban rész.t vett tagok 

N é~vj egyz:é k e. · 
. • • f . 

Név. · H ·i ·v ·atal .. · 1. Lakhely. 

1 Scitovszky János, pécsi· püspök, elnök. . · 
z KuJJfuyl A.,;oston, a . nemzeti muzeum igazgatója, alelnök 
3 Halász Ge j z a, pestmegyei t. fő?rvos.? titokno~. . 
4 Hölbliug Mi.ksa; · baranyan~egyei t. foorvos, titoknok. , 
5 Al banich György · kereskedő Szegsza~d 
6 A1~1ptmann György kasznár . B~ly · 
; Amtma.110 János gazdatiszt Kethely 
8 Anvrander János gyógyszerési Gyöngyös 
9 Arányi Lajos professor Pest 

10 Ballay Valerian professor .Sopron . 
11 Balogh Pál orvostudor Pest . 
12 Bá1ov.ics István ispán · . · Szabolcs 
13 Banthler Ödöu ·orvo.stndor Pécs 
14 Barbély György növendé~pa·p Bécs 
15 Bam~ Ignácz orvos Pes~ . 
16 Barra István pestm"egyei fóorvo~ Kői:os 
17 Batho József ellenőr Pata 
18 Bauernfeiud Ferdinánd gyógyszerész Szeged 
19 Bauérnfeind Gyula jogtarioló . S7.eged 
20 Baumholzer Menyhért plebános B~Jy 
21 Bedekovics Alajos megyei sebész D~rda 
22 Beke János főbíró Darda 
23 .Bekossy Antal tauitó Gyön~ 
24 Belleváry. Ferencz lelkész V!szlo 
25 Berecz Máté választópolgar Pecs 
26 Ifj. Bereczky Antal som9gymegyei alügy. Kaposvár 
2; B~rger Károly . polgár Pécs „ „ 
28 Beszedics Antal · · gazdatiszt' · Herczegszolos 
29· Beszedics János tisztartó· · · Mágocs 
80 Békássy János. · jogtauuló Pest • 
31 Báró Bésán János Szekcso · 
32 Bilkey Lanibert jogtanitó · Pécs 
33 Blásovics Zsigmond kereskedő Pécs 
84 Blauhorn György kereskedó , P~cs 
35 Blauhorn János kereskedő Pecs 
36 Blauhorn ·Mihály kereskedő · Pécs 

Tud.ományszak. 

gazdasági 
gazdasági 

· gazdasági · 
ásváoytan.i 
élettani . 
természettani 

-élettani 
természettani 
ortrossebészi 
terniész~ttani 
orvossebészi 
orvoss.ebészi 
gazda~ági 
ásványtani 
természettani 
természettani 
orvossebészi 
gazdasági 
természettani 
természettani · 
gazdasági 
gazdas~gí 
gazdasági · 

. gazdasági . 
gazdasági 
természettani 
·gazdasági 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 

s 
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Név. 

3l Bogár Mihály 
38 Boor Károly 
39 Bozó Imre 
40 Börzsön József 
41 Bugát .Pál 
42 Czeoger János · 
43 Czirer Antal 
44 Uzirer József 
45 CoJJognath Leopold 
46 Csajághy István 
41' Csajághy ·Károli . 
48 Csajághy Sándor 
49 Csáky Ferencz 
50 Csásiár ·Béla 
ál Cseroy· Jánös 
52 Cserta Ferencz 
53 Csézik József 
54 Csicsáky József 
55 ·csima. Pál • 
56 Darázsy Péter 
ái .Daróczy Ignácz 
58 Haróczy Zsigmond 
59 De-Grach Ferencz 
60 De~seöfy János -
61 Dicen~y Pát 
62 Dieroer . Endre 

. 63 Dohszay Antal 
64 Dollinger János 
65 Dorászil Pál 
66 Dornis 'Gáspár · 
6i Egerszeghi Mihály 
68 Elsasser Ferencz 
69 Entz Ferencz 
70 Fabini Tbeophil 
71 I(j. (l,abini Theophil 
72 ~,addy ·János 
73 Fal'kas József 
74 Fatér János · 
75 },áncsy Lajos 
76 Festl Raymund 
;r Finkoir 1.1,erencz 
rs Fister Tiborcz 
19 Fleiszer Frigyes 
80 Frank KáToly 
81 Fribeisz István 
82 Frivaldszky .Imre 

papJ!ö\tendék 
gyógyszerész 
tisztartó 
szolgabíró 
egyetemi tanár 
számtal'tó 
megyei főorvos 
t. aljegyzé) 
orvosnövendék 
bácsmegycf főorvos 
professor 
professor 
plebáuos 
plebáno~ · 
állatorvos 
pap 
pap 
hittanár és tanulm. ig. 
ügyvéd · 
jegyző 
megyei esküdt 
kanonok 
gyógyszerész 
tisztartó 
papnövendék 
.tani tó 
segéd pap 
ügyvéd 
kir. táblai jegyzó 
professor 
professor 
orvosdoctor 
onosdoctor 
egyetemi tanitó 
ügyv·éd 
plebános . 
kanonok 
ügyvéd , ' 
a nemzeti sziu ház , tag. 
ügyvéd 
mérnök 
professor 
orvostudor 
gyako~nok 
megyei esküdt 

• 1 ta.nar · 

Földvár
Pest 
Pécs 
Saasd 
Pest 
Pécs 
Pécs 

· Pécs 
Eszék 
Zombo·r 
Pécs· 
Kalocsa 
Bodony 
Lantsuk 
Pécs 
Pécs 
Pécs 
Kaloc11a 
Pécs 

· Pécs 
Pécs 

.·Pécs 
~· Tapolcsán 
Uszög 
Szegszárd 
Pest 
Olasz 
Pécs 
Pécs 
Eger 
Pécs 
Zombor 
Mező-Komárom 

· Pe.st 
Pest 
Szentkirály 
Pécs 
Kaposv~ir 
Pest 
Pécs 
Marczaii 
·Esztergam 
Matthaeocz 
Baranya vár 
Pest 
Pest 

Tudományszak. 

"természettani 
ásványtani . 
gazdasági 
gazdasági 

-orvossébészi 
gazdasági 
orvossebészi 
természettani 
·orvossebészi . 
orvossebészi 
természetta1~i 
természettani 
természettani 
természettan í 
gazdasági 
természettani 
természettani 
természe.ttani 

-termés~ettani 
gazdasági 
gazdasági . 
gazdasági 
ásványtani 
gazdasági · 
termész.ettani 
ásványtani 
természettani 
gazdasági 
természettani 
természettani 
gazdasági 
orvossebészi 
ter'mészettani 
orvossebészi 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
természettani · 
természettani 
teru~észetlani 
természettani 
természettani 

. orvosszebészi 
gazdasági 
élettani · 
élettani 

·1 N ré v. 

. 83 Fuchs Móricz .1. 
84 Gadaly F~eren~z . 
85 Gafaszay József 
86 Gauzer János • 
·8; Gayer János 
88 Gerics Pál 
89. Gerdenics Endre 

· 90 ·Gerdenics István 
91 Ge1·enday -József 
92 Germanu .József 
93 Gyeues J:inos 
94 Gottwald János 
95 Gőzsy Máté . 
96 Gradvobl Edoard 
9; Grager .. Gábor 
98 Grosz Júzsef 
99 Gruber Eduárd 

100 Gruber Ferencz 
101 Gruber György 
102 Grünb~rg l~'ereucz 
103 Griiridler E11dre 
104 Grüuert Nicomedes 
105 Guln György' 
106 Haas Mi11ály. 
107 Hainer Jguácz. 
108 Hainesz Arthu,r 
109 Haist Lajos 
110 Halász Mihály, 
111 Hamrák Józs~f 
IJ2 Harsányi Pál 
113 Hartmann .Tán·os 
114 Hartmann Péter 
115 Hasenstab' Gostav 
116 Hauer Dániel 
117 Hegyes.y Kálmán 
118 Heller Jakab 
119 He1idel Lajos 
120 Hermann Fereucz 
121 Hermann Jánoa 
122 Berni Jélzsef 
123 Hilscher. Ignácz 
124 Hoffer István 
125 Holhpann József 
126 Hollók Jmre· 
1~7 Homonnay Imre 
128 HQrhy Mihály 
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H i v t 8.ll ~ L a k h e 1 y. , . Tu_do„ányszak. 

·kereskedő 
orvos 
plebános 
lelkés·z 
ügy~éd . 
professof és. archon. 
sebész · .· 
ez. pl'épost s plebános 
orvostudor 
profes.sor . ·{ 
mernök 
főorvos 
táblabiró 
tisztartó 
plebános 
segéd pap 
ügy-véd 
tis.ztartó 
ez: kanonok s pleb. 
gyógyszerész 
ép~tész 
perjel és orvos 
jogtanu]ó 
professor .. 
ügyvéd 1 • '(ll 
ügyvéd 
pr~lfessor 
plehános· 
somogymegyei fóorv. 
táblabiró 
joghalJg~tó 
lelkész· 
segéd pap 
tanácsnok 
megyei jegyző 
sebész 

. számtartó 
kereskedő 
megyei főorvos 
gyógyszerész 
kereskedő 
t. főorvos 
gyógyszer'éez 
ez. kanonok s prof. 
tanár . 
a ~„gazd. egyes. küld. 

Pécs 
Tamási 
BQzsok 
Pécs 

, Pécs 
. KesztheJy 
Pécs 
Pécs 
Pest 
Pécs 
Pécs 
Tolna 
Pécs 
Nádasd 
Szekcső 

· Paks · 
Pécs 
'.l,'arnócza 
Szék 
Buda 
Pécs 
Pécs 
Pést 
Pécs 
Pécs 
Pécs· 
Maithaeocz 
Bogdása 
Segesd 
Pest 
Pest ' 
Ráczmedske 
B 

1 , 
.resztovacz 

Pécs 
Báttaszék 
Siklós 
Bikal 
Pécs 
Mohács 
Pécsvár 
Pécs 
Buda 
Buda 
Rosnyó 
Pest 

a .• 

Székes· Fehérv. 

gazdasági 
• orvossebészi 

természettani 
természettani · -
gazdasági 
élettani 
orvossebészi 
gazdasági 
élettani 
természettani 
természettau'i 
orVOE!Sebészi 
gazdasá_gi 
gazdasági 
természettani 

· természettani 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
ásványtani 
gazdasági 
orvossebés~i 
természettani 
természettani 
.gazdasági 
gazdasági 
élettani 
természettani 
orvossebészi 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
természettani 
gazdasági 
orvossebészi 

. gazdasági 
élettani 
gazdasági 
orvossebésii · 
természettani 
természettani 
gazdasági 
élettani 
orvossebészi 
gazdasági 
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1 l · .Tudományszak:· 

·„e: Név. B i v a t a . J. · Lakhely. Tudományszak. Név. Hivatal. L a k h .e 1 y. 
s 

~ 'rfl s 
00 . 

129 ·Horn Ferencz megyei fóorvos Kassa élettani 175 Koller Károly. tani tó Székes-}„ebérv. természettani ' 130 Horváth Antal mérnök Pécs természettani 176 Kósa Károly g9mörmegyei fóorvos Rosnyó orvossebéM.i 131 Horváth . Ágoston prof<!ssor Pécs természettani 177 Kosina Károly mérnök Pécs termés7.íettani 132 Horváth János urodalmi igazgató Pécs gazdasági 178 Kossa Dániel ·tani tó Marócza . .természettani 133 Hoi·váth János tiszfartó Pécs gazdasági 179 Kosztka Káwly · kir. mérnök Buda ·természettani · 134. HorYáth József Ant. Ol'VQS · P!;}st órvossebészi 180 Kovács Antal · profes_sor · Kassa : természettani 135 HÖrváth ·László professor Pécs tel'mészettani. 181. ·Kovács Beda professor. Esztergam . gazdasági 136 Hőbe Károly papneveldei alkoi;m. Pécs természettani 182 K ovács Gyula orvos Bécs · élettani · 137 Hőke- Lajos ügyvéd Pest természettani 183 Kovács József hittanár s professor · Kalocsa természettani 138 .IO. Hölbling Ignácz szentszéki jegyző Pécs természettani 184 Kovács ·István kir. korm. tiszt. · Kolosvar, természeftani 139 lluber János növ~ndékpap Vaskut természettani · 185 Kovács lsh•áu ügyvéd . Pécs 
,,. 

természettani · ·140 Hunyady László orvostudor Pécs orvossebészi 186 Kovács .Károly ügyvéd Pécs termész~ttani 141 · Hutta János orvostudor Pécs . ásványtani 18:i Kovács László joggyakornok Pest ásv~nytani . · 142 Hüttner Ján. Kereszt. gyárnok Pécs · gazdasági 188 Kovács Zsigmond iigy~éd Pécs. természettani 143. Illésy Imre orvos Bonyhád orvossebészi 189 Kozma János baromorvos Lad ga.zdasági 144_ Jakobovics Rupert gyégysz~rész Pécs természett;mi 190 Král József ez. kanonok s plebán. Abaliget gazdasági 145 Jankó János plébános Kárász gazdasági 191 Kölesy Vincze tisztartó Pécs gazdasági 146 Járányi Ignácz tisztartó Pécs gazdasági 192 Kra molin Antal gyógyszerész · Bonyhád · ásványtani 147 Jager J~rros kereskedő .Pécs gazdasági 193 Kramolin Emil ~ölcsés:zettudor Bónybád · természettani 148 Jedlik Anyos . egyetemi tanító Pest természettani 194 Kramolín Hugo . órvos Bonyhád ásványtani 149 Jellasics János városi jegyző Pécs gazd~sági . 195 .Kremingei· György joggyakornok. Szeged természettani 150 Jeszenszky- Ferencz táblabíró Bükösd gazdasági 196 Krenmüller Kái·oly Tolna vármegy. fóorv„ Szegszárd or·vossebés?<i l51 _Jeszenszky József szolgabiró . Megye fa gazdasági 19'7 Kronperger Antal . professor · Pest természettani . 152 Jónás József ez. kanonok s profes. Pécs · természettani J 198 Kubinyi Elek segéd pap Egerágb élettani 153 Jorkovics Ágoston nyug. kapitány Pécs természettani 199 Kubiuyi Ferenr.z táblabiró Losoncz ásványtani 154 Juráuics László kanonok . Pécs g azdasági 200 Kubiuyi Géjza jogtanuló Pest · gazdaság! . 155 Jilttner· Gejza · gyógyszerész Pest ásványtani 201 Kugler Leopold . Ol'vostudor Saásd orvossebesz1 156 Kácskovics Ágóstou ügyvéd Kaposvár gazdasági 202 Kund Dániel táblabíró Pécs ga~dasági . 157· Kácskovics Bódog jogtanuló Kaposvár ·természettani 203 Kunszt Tamás ~y~nasiumi igazgató Pécs természett~u1 158 Kallenberger József segéd pap· Bonyhád természettani · . 204 L aczkovics Endre JOgasz Kaposvár gazdasági 159' Kalmár Lajos ügyvéd Pest természettani 205 Laczkovics Antal ü·gyvéd Pécs gazdasági 160 l\arika J:ínos professor Kecskemét természettani 206 ~akner Vincze plebános Német-Lad természettani 161 Katona Imre • segédpap Baja termész'ettani 207 L áng Ferencz gy~gyszerész Nyitra . élettani 162. Kanya Frigyes mérnök s égi ta'1oló Pest ásványtani 208 L ányai János plebáoos· Rácz-Militics termé·szettani 163 Kanya Pál · professor · Pest ásványtani 209 Lanyi Károly 11rofessor · Nagyszombat természettani 164 KeJJe Iváu ~kir. kiucstári tisztart. Buda gazdasági 210 Lászl1í Ferencz gazdatiszt .Szigetvár gazdasági 165 Gróf .Kemény József magyar academiai ·ta" '. . Erdély te1·mészettani 211 László Lőrincz plebános Szalatnak gazdaság~ 166 Kiss Gábor táblabíró ~ .. Somogy gazdasági 212 Lény Ferencz orvos Kalocsa orvossebészi 16i Kis~ Károly . ny. kapit. és m. acad. t. Pest természettaui 213 I,észay D"ániel . · főorvos Erdély orvossebészi 168 Klein György sebész · Siklós órvosse bé.szí 214 Liebbart Lukács professor Pécs termész~ttani 169 Kl~i~zn~·r Sebestyén plehauos . Nadasd természetta.ui 215 Lipkovics József gazdatisz~ Bolhó gazdasági 170 Kliveny1 Jakab · pleháuos Berkesd természettani 216 Lits Antal . . · tisztartó Simongátb gazdasági l il Knapp Imre megyei eskOdt Pécs gazdasági 2'.1; Littke Lőrincz polgár · ·Pécs gazdaság! . ' . 
orvossebesz1 · 

„ l i.2 Knezevich Imre polgár- Pécs gá_zdasági 218 Losz ·Autal orvos Pécs l ;a Kóbor Antal plebános Lak gazdasági !19 Lublánovics József segéd11ap P.éc~ természettani 114 Kóbor János pénzt-árnok · Péca ·· gazdasági 220 LÜczenbacher János ügyvéd . Pest · természettani" 





24· 2S 

a 
N 6 v. H i- v a t a 1. (J a k h e J y. · Tudományszak. 

s 
N é . v. "«! ·= Hiv;at~l. · L ai k h e 1 y. Tudományszak. IS IS 

lZ2 lZ2 : 1 
' 

313 ·Rhédey Antal egyetemi orv.-0ssegéd Pest élettani 859 Soldan Györg pioczem~ster Német-~olly gazdasági 
314 Rhédey Gábor sebész . · Tapolc~ orvossebészi 360 Speizer Józs·ef sebész Ap.atin o.rvossebészi 
315 'Rhiruer ·Bódog őrkanonok Pécs ,; természettani 361 Spies János városkavitány Pécs gazdasági 
316 Roseninann Pál főorvos Baja orvossebészi 362 Stanzel Antal orvosdoctor Győr orvossebészi 
317 Rozgonyi Gábor orvos Szigetvár orvossebészi · 363 Str~im György orvos · Vukovár te1·01észettani 
318 Rudics Dénes· professor Pécs természettani 364 Stoffer JáQos egyetemi tanár Pest termé~zettaoi 
319 Rm~1y .Károly professor Esztergam természettani 365 Strauzinger János .árvaházigazgató Pécs terniészettani. 
320 Rü"bszano József 'gyógyszerész Pécs· ásványtani 366 Streicher. Mihály gyógyszerész Kolosvár ásványtani 
321 'Salamon Antal ·gyógyszerész Sz1getvár terrnészettaµi 36i Sturm János ti sz . Egregy gazdasági · 
322 Saly Imre t. "főorvos '.folna . orvossebészi 368 Siabó Alajos orvos Pest orvossebészi 
323 Sauer Ignácz egye~emi tanár Pest orvossebészi 369 Szabó Antal pJ'Ofessor Nagyszombat teá1iészettani 
324 Sauska János táblabiró Pécs g~zdasági 3i0 Szabó Ferencz orvostanuló Pest orvossebészi 
325 S~ghy Jakab tisztartó PeHérd gazdasági 3il. Szabó. József bányászgyakornok Selmecz ásványtani 
326 Sávoly Victor orvos Zokay orvossebészi 3l2 Szákál Lajos ".. levéltárnok Gyula gazdasági 
327 Scitovszky Márton alis pá~ Pécs · természettani 3i3 Szakváry .Leopold polgár Pécs gazdasági 
328 Scitovszky Péter joggyak4:Jrnok . Pécs természettani 3i4 Szalay Antal plebáuos Saásd· természettani 
329 Schedl Alajos tani tó Szeged természettani 3iá Sialay Floriáo tanitó Pécs tern1és.zetta11i 
330 Schirgl Endre profe~isor Pécs természetfaui 3i6 Szanka József tanuJO a bécsi müegy. DebreczeÓ · élettani 
331 Schl~singer Bernárd · orvos Mohács . orvosse bészi 3~i Sza~.tter Fereucz pl~bános Vaszar természettani' 
332 ". Schmidt Alajos segéd pap Pécg természettani 378 Szikora Ign~cz . pap . Pécs természetta.ni 
333 Schmidt József segédpap Ráczpetre gazdasági 3i9 Szirányi Béla , 11yug. tisztartó Pé~s ·gazdasági 
334 ~chiµidt Péter hangász Pécs természettani 380 Szokoly Lukács . lelkész Ll,lCS gazdasági 
335 Schmidt Szörény professor Esztergam élettani 381. Szontagh Gusztáv "!11a~yar acadeiniai tag Pest gazdasági 
336 Schneider Gáspár professor Pécs természettani 382 Szőcs József . ispau Iványi · gazdasági 
33'i Schönhen· Károly orvostudor Pécs orvossebészi 383 Szücs József tanár Kolosvár orvössebészi 
338 Schröder Jószef gyógyszerész Kaposvár ásványtani 384 Taitl János ~ereskedő Pécs. ·· ga~dasági 
339 Schulek Sándor orvos Pest orvossebészi 385 Tatay András professor Kecskemét · .természettani 
340 Schuler Móricz orvostudor ~onyhád · orvossebészi 386 Teiudl Ubald uroda Imi administrat. Báttaszék élettapi · 
341 Schulz Ferencz gépész Pécs gazdasági 38i Teslér László p1ebános llükösd gazdasági 
342 Schulzer István nyug. kapitány Mohács élettani 388 Tormásy Lajos főorvos (;yula orvossebészi 
343 Schurm János orvo~doctor Pécs orvos sebészi 389 Tóth János . oa-vosnöveudék Bécs . · orvossebészi 
344 Schuster Antal segéd pap Aba:Jiget természettani 390 Tóth István alügyész Siegszárd gazdasági 
345 Schw:irz Illés praebendatus Pécs természettani 391 Tóth Lőrincz . 'táblaügyvéd Pest gazda· sági 
346 Schwarzmaye~ Henr. gyógyszer ész· Pesi ásványtani 392 Töltéoyi cs,k.ta1iács. s egy.prof. Bé~s orvossebészi .. 
34i Schwerer li"'erdioánd segéd pap ~-.,ölső-Minds1..ent természettani 393 Török .János . a.m .. gaz.egy.titok.és k. Pest ga.zdasági. 
348 .Schwoy. Ferencz számtartó . S~mougáth gazdasági 394 .Török István l>_rofesso~ Pécs te1·mészettani 
349 Sebestyén .Károly orvosdoctor Pest · orvos sebészi 395 Török Pál professor Pécs természett~ni 

350 Sey Lajos ügyvéd Pécs ga~dftsági 396 Traiber Józser' t. főorvos Szegszárd 01;vossebészi 
351 Sey László aljegyzó Pécs ga~dasági 39l Trempacber orvosdoctor Báttaszék orvossebészi 
352 Siga Vendel plebános Sz. Iván · gazdasági 398 TrolJ lferenÚ"".i segéd pap Pécs természettani 
353 Sigrny Károly orvostudor Pest orvossebészi 399 Turcsányi Jáuos · · iskolaigazgató G;yőr természettani 

· 3á4 Simon György pleb~nos Német-Ürög gazdasági· 400 TurkQvics József ügyvéd Szigetvár terméswttaui 
355 Sipos Imre . professor Kecs.kemét élettani . 401 Türk György. ri1érnök Kéthely . gazdasági 
356 Sitkey ~anó orvos Hőgyé'sz orvossebészi. 402 Ulszesz Ferdinand ·tailitókép. intéz: tanár . . Pécs • természettani 
3ái Sitkey Zsigmond · megyei kiadó Pécs „gazdasági 403 Un)sorg. József kereskedő Pécs természettani 
358 Slaby ,Ferencz · szentszéki iktató Pécs természettani 404 Uzarevic Lukács papnövendék P.écs · természettani 
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=============:============::::;::======:=-=========::;;;::=== 
405 Vahot Imre 
406 Varga Ádám · 
407 Vass Imre 
408 Ver1ier. Károly 
409 Verzá1· György 
410 Vészic.S Imre 
411 Vida:sics EdÜai·d 
41a· Vidák. őse . 
413 Vindisch Ferencz · 
414 Virág · 1\'lib:Hy 
415 Viser Ferdinand 
416 · Vissy István 
417 Vii~r }stv:an 
418 Vlasics Endre 
419 Vlas~cs György 
4;20 Vlasics József 
421 Volf F,erencz 
422 V olvácz György 
423 Vörös l.Uihály . 
424 Vucskics Ágoston · 
4;25 Ifj. Vucskics István 
426 V ucskics István 
427 . Wagner Dániel 
428 VVagner János 
4.29 W aguer Károly 
430 Walla Ferdinand 
431 Wehle.F.erdinand 
432 Weiszmayer Mark. 
433 · W eniuger F ·i~rik 
434 Wenzel Gustáv 
435 WimmerJózsefEd. 
436 Witt J áno.s 
437 :X:antqs Jáno& 
438 :X:antus Ignácz 
439 Zelenák ·János 
440 Zichy István · 
441 Dr. Zipser Ker. End. 
442 ·Zitzmann János 
443 ~ombory ". Ádám 
444 Zöld Sánilor 
445 Zsigray Kál'Oly 
446 Zsimay István 
447 Zsinkó István 

divatlapszerkesztő . 
lelkész 
mérnök ' · 
segéd pap 
orvosdoctor 
tanácsnok 
professor 
prof~ssor 
polgár . 
professor . 
gyógyszerész 
orvostud~r 
táblabii'ó. 
segéd pap 

. plebános 
pap . 
gazdatiszi 
le.lkész 
kanonok 
mérnök 
ügyvéd 
tiszt:uió 
vegytau}Íf 
oi:vostmtor 
seborvos 
orvos 
orvostudor 
01·vosdoctor ' 
festész 
theresianumi tanitó 
hangás-zattanitó 
székesegyházi hang. 
törvénygyakoruok 
ügyvéd 
tábl.abiró 
jogász 

· professor 
orvosnövendék 
ispán 
ügyvéd 
főarvos 
orvos 
lelkész 

Pest . 
Kákics 
Pesi 

· Ráczpetre . 
· Bécs 
Pécs 
Nagyvárad 
Sopron 
Pécs 
Pécs 
Ó-Buda 
Pécs vár 
Révkomárom 
Szajk 
Egerágb 
Pécs 
Abaliget 
Bezdány 
Pécs . 
Sz. Lőrincz 
Kaposvár 
Sz. Lőrinc:1 
Pest 
Pest 
Pecs 
Pest 
Béc-.s 
Pécs 
bé cs 
Bécs· 
Pé9s · 
Pécs · 
CsokÓnya 
Csokonya 
Plávna 

. M_ág()CB 
Besz_tcrczeb~nya 
Pest 
Szabolcs 
:Pécs 

. · Pest · . :
Gyöngyös 
Pécs 

természettani · 
gazda.sági · 
gazdasági 
természetiani · 
orvossebészi 

. gazdasági 
természettani 
te1·mészettani 
gazdasági 

· természettani 
ásványtani 
természettani 
termé·szettan i 
természettani 
természettani 
természettani 
gazdasági' 
természettani 
természettani 

. gazdasági 
ga'"Ldasági 
gazdasági · 
·ásványtani 
orvossebészi 

-orvossebészi 
orvossebésii 
éleitani 
orvossebészi 
természettani 
természettani 
természettani 
gazdasági · 
természettani 
.természettani 
'élettani 
gazdasági_ ·. 
ásványta1ii 
orvossebé.szi i. 

. gazdasági 
gazdasági 

. orvossebéS'Li 
orvo·ssebészi. 
gazdasági 

A t. tag~k ez.en névsora után nem les-&, ugy hi~zszilk, egészen értlek· nélkiii az előbbi gy1ilt}sek 
fagjainak név3orára is visszapillantaiii és szerinte a kövctkllző arányt ,kimutatni annak .bobhonyitására , hogy 
a társulat évról évre növeke'dö részvétnek: és szépreményii fejlöclésnek -örveodett. 
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A · magyar orvo.sok és··· természetvizsgálók eddigi . nagy-
. 

. · _gyüléseiben ·ré.sztvett tagok számának ' 
. . 

kimutatása. 

A · A „\ A . A A ' r~·go: " 'm• „.~., i'"'"' A A Az 
gy ülés tagok helybeli vidéki· 

buda-
e~·délyi 

külföl- . ~ 5 ··- 1 • Wl ·.:: 

gyülés helye pesti ~i -
„~ . ~ Cl :o ·~ „... e 

összes tagok tagok tagok ~ ~.ö s ~.11 „~fJ~ 

és száma 
„ ~ · „ tagok száma tagok. : „~ t;) ~:S O'l~ :„8 

száma éve 
szarna szarna száma szám~ 

;; ~ -~ "'· i -~ ~ :. 
""' Q,) U'l - «,a 
O · ~ '< •fil;l Cl 

Pest 268 .. 
l'' 3. 3. I. 1840. - - - - - ·- - -

I L1 e 1 " ' 

'· ·, · 'I ,-e: J 1 lr· - - - -.. 

··~ 
Pest 212. 
1841. 

125. 82. 125. iJ.. '.' j 4. 129 32. 48. 23. 5. 

. 
·, " 

, - - - - -
" 

Beszter- ' 
cz.ebá- ' 

:.;. 

III. 18')'. 22. f ! 16á .. 34. l'.v - 4. 71. ·as. 47; 23. 2l. 
nya 

.. ··~ 
.. 

1842. . . 

--- . - · - - - --.. 
Temes- . ,, 

IV~ vár 1~· 11 .81. 
108 . . 16. 'l. 2. 82. .43. 22. 14. 31. 

1843 . . 
• ! r, li . 

J!r--.s. ·1 •• ,, 
1 

. . . - - - · --
-

. · 11 
'1 

I• 

v„ ·Kolosvár .· sas. J 166. ' 169. 14. . 294. 2. 169. 65. 66. 34. 104 
1844. 

: 11 
1 

.. 

- - - -
4.4t. i . 

'VI. 
Pécs . 164. · 283. 61. . . u. 7. 73. 173134. 22. 148 
1~45. 

~ .• - '1 „,.. • ~ . . . ,, \ 
Jeg!J$8(; Némelly, t, ez, tag magát -~i ~ .k;vt11v,aglT há,ronJ; s~~kosztály, ·tagját h:á be· a n~vjegyzékbe. 
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A befrás alkalmával mi"1:1-den tag a társulat ~olosvári gyülésenek ·Munkálatait vette át két 
pengö forintért ,· míg a példányok száma engedte, ezertfölül pedig kiki a nm. elnök. kegyessé
géböl Baraeyának 22 ivre terjedő földirati ., statisticai és· történeti leírásával tiszteltetett meg; nem 
kii.lönben ·Dr. HöJbling Miksa titoknok Baranya orvosi helyiratával, kalamul ..különbféle hely- és 
környékbeli kirándulásokra. · · · · 

. Miután a t. vendégek s·zállás- és különféle belépti jegyeiket átvevék, vá~osi szolgák által 
kísértettek elöre rendelt szállásaikra ~ kibontakozva a porból, ~stve a minden helyen tömve volt ma
gyar szinhazba mentek, hol .l{ilényi dalszinésztársasága „Gemma . di Vergy" operát. minden vára
kozáson fölül jól adta. 

8. §· .. 

Tisztelke~ése~ és -megismerkedő. estély augu·stus 10-kén. 

Augustus i o-kén vasárna11 vat~ és a pécsi székesegyhh ~ö1~zentetésének . ünnepe, menyben . a 
tisztelt vendégek 's :buzgón kitünö: részt -vettek azáltal, hogy. csaknem mindnyájan megjelentek a nm. 
püspök által a Mindenhatónak ünnepélyesen bemutatott szent misén , megis hallgatván a szent szó
noklatot. Isteni tisztelet után nu\'sodelnök Kubinyi Ágoston vezérlete alatt az egész társaság, majd 
késöbb a · magyar acadellliai orvosi ~ar , iparegye~ület, természett~dom·ányi . társulat küidöttségei 
tiszte!ke~tek az ~lnök .ö n~gyméltós_ágánál, ki legnagyobb szeretettel simulva az ügyhöz°, legszives
ben es k1tartá.sra~ buzditással fogadta·. öket. ---:- Ezen nap több hivatalos tisztelkedésekkei és köl
csönös · megismerkedéssel telvén el , estve a nemzeti casinóban · gyült össze a társulat meo'ismer
kedési estélyre, · mellyben majd mind~n rangu és osztályu, a legkűlönbözöbb állásu, hivatah~ egyé-· 
nek ve~ek ~észt, méltóságos ifj. ·Majláth György ur · baranyainegyei föispányhelyettes vállalván '"ro~ ~ 
gára a legszivesb igazán magyar házigazda tisztét. Szokatl;m élvezet vala a több ezer lárÍl.'pá któl csillogó 
casi~ói kertben. és különösen földiszitett. te1·emekben az örvendezö sokaságot szemlélh~tni, ·és közte 
a. ke_t ma~yar. h~zának. ·annyi iiregebb és fiatalabb tudó~ait ~s il"óit láthatni; rtt barátok , régi isme.
rosek , haJdam iskolatársok találkoztak össze , ·kik az évek bosszu során át nélkülözték !egymást · 
ott a tudom~yok ~zolgálatában megőszült tanitó fogott barátilag kezet egykori tanítványával sóka~ 
p:dig. csak itt i~m~rke~tek me.g egyrtiáss~1 elöször személyesen, kik elöbb egymás ·elött ~s~k név
rol , vagy. tudomanyos v1szonybol valának 1smeretesek. 1findenlii szlvböl orvendett és virran telt az 
idö. ·A .kerti terem_ben jó zene .mellett mulattak fesztelenül a ·tánczosok, mig a fö1sŐben «;Ígányzene 
ki~_étetében a cási~ó által adot lakoma tartatott, mellynél Baranya lelkes föispánhely~ttese m. 
)faJláth György és másodalispánja t. nagykéri Seitovszky Márton ur viselék u házigazda szerepét. 
A minden szépért jóért" hev~Hő .bü és igaz keblekérti s legszentebb érdekeink föl·virágz.ásaérti el
més fölköszőntések közt Jegink<\bb a tisztelt főispáni helyettesé tünt ki · mipden tekintetben miért 

. közle~.„déssel is fo:::ttk::kg;:::;.·J~::::~. :":~~::~· . . r . 
Augustus 11-kén · első nagygyülésre az. e czé1ra . elrendezett „Hattyu "-teremben siettek ~ termr
szetv!~g~lók , h~.vá. m~r k~rá~ .ige_n.-ig~~ számos hallgató is összesereglett. A· t~remhez vezetö K.apu 
valamrnt annak le~JtaJa elott 'vá:ros1 haJilult, az utczán 'pedig megyei lov.as katonak. ·örködtek ·és tar· 

~9. 

tották fönn a rendet. Kilencz órakor díszhintóbl\D m~gjelent az elnök ö excellentiája a t. alelnök 
ur kíséretében és szivböl fakadt barsápy éljenkiáltásokkal fogadtatott. A .város színeivel ; virágokkal 
diszitett ie1~em zsufolva v9lt, közepett állottak emeltebb helyen az. elnöki' alelnöki és . titoknok 
-székek' hátrább peclig a. szónÖkhely; a terem~ek két oldalán ' ugy a karzaton' csinos. hely val~ 
készítve a · résztve~ö hölgyek számára „ kik igen sokan jelentek nieg. Mihelyt a h~rsá·ny _„éJjen' ~·ek 
tudaták az elnök jövételét, azonnal. csend lön, és ö nagyméltósága köveikezö beszéddel nyitá JJleg 
A gyüJést . . 

. p . 

. Bl!·81'111'9 
. ·. 

mellyel .a hatodik .nagygyülést ·megnyitotta nagyniéltósá-
gu nagykéri Scitovszliy János. · · · · · . 

Tekintetes s tudós Gyülekezet! .. 

A. magyar orvosok és természetvizsgálók n~gytekintetü társ~atfutak . legbecsesebb kedvezés.~ je
len fényes l).agygyülesének dnöki székével . engem kegyeske~ett megtisztelni: engem, ki eddigi, 
egészen más hatáskörű nyilvános pályámon még alkalmat sem tal~ék ilty hajlandóságot é,:demelhét
ni, és ki haza- és tudományszeretetnél s jóakarat baza:fiui törekvéseinél egy.ebet nem bozhat~án ; 
inkább mint munkás tag, semmint elnö~ ohajtottam volna itt megjele·nni. -Mélyen is érzem ugy e ki
tüntetés nagyságát mint erőm cse~élység.e méllett hivatásomnak te1jede~ét' melly a tudós egyesi.µet 
szivességének.tiszteletteljes mélytánylatából reám várakozik, mindazáltal Jegszivesb örömmel .fogla
lom el.elnöki székemet, látván e helyen nia egybefonva diszkoszorúját ennyi lelkes, ennyi érdem
dus férfiaknak .kik az édes két Íestvérhaza minden viclékeiröl ( csaláui és hivatalos körükből egy ' . . 
idöre megválva) ide ~iettek egyesíteni velem társulatunk titlvös czéljainak elömozditására intézett 
mmikásságukat, szeretettel nyujtani egymásp.ak jobbjaikat, letenni a tudomány . oltárára becses 
adományaikat és egyesített erövel erecl):nényt alkotrii, minöt egyes ember nem alkot soha. - Legye· 
tek azért., tudós férfiak, - - kik.jeles elmeszülemények, példás buzg~lom és ne~es· gondolkodás ál
t.al eddig is a. tudományosság tág m~zején tiszteletet és becsülést érdemlettetek, ~legyetek . t~lem 
legszívesebben s barátságós .kebellel üdvezelye. · · . . . . . 

Isten meoföuhatlan bölcsesérrében, nemcsak a szellemet teremté, hanem alkotá egyszersmmd 
az anyagi vilárrot,; te~inészetet, melly~ek megis~1eréseben már évezredek óta elmélve ·vizsgáló · rér~ak 
egy egy lépés;el elöre haladtak. Igy Jób ,k ön y v h e n a terniészet leirásai jelenleg is dönthetlenül 
állanak a fejlett tudomány legszigoruabb itélöszé~e elött s méltányqltatnak a legtudósabb természet
buvárok által. Későbben p 1 a t o és A r is t o te 1 e .s foglalkodtak a természetnek szüntelen ujuló. tüne
ményei nyomozásával, épen nem .sejtve törekvéseik egykori e1:edményeit. És ezen üdyös tudnivágyó 

·törekedés , a valódI tudományosság a kereszténység szende sugáraltól éltetve; fr; tudá magát tartani 
két évezreden át ámbár a háboraó és vándorló. nemzetek rombolási vágya korok.int csaknem mindent 

' 0 . ' . . . 

föJdult és megsemmisített. Fönmaradt tudniillik az elpusztitott és sivatagokká·. ~á\~oztatott tartomá-
nyokban inindenkor~n itt ott egy ,gyüirÍölcsözö csemete: millyen vala A le u i n, P ~ r ~ c el s u s' G a-
1 il e i, Copern.icus, · K~ppler.; Leibnitz, .Newton, Goeth.e . és .mások. Na~jainkb.~n ~~
dig valódÍ · hatalmassággá leÜek a természettudományok, azáltal hogy n emberi elme~ek sükerult 
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~elni a fátyolt, melly a t.e.rmésze.tnek ~odamüköd~seit födi ; napjainkban ~emcsak l~nemesb s~ t
lemi kincseket szereznek a ·természettudományok, hanem egyszersmind az anyagi jól~tet is fölsőbb 
fokra ei11eli.k, olly erőket fejtve , mellyek a vlllóságban léteznek és határok~t n.em ismernek. És 
épen ez az; ·mi ·áitai jelenkorunk különösen megkÜJö~bözteti m~gát a .Ie.~olyt .Századoktól. · Ma már a 
tudomány dolgozik a legtöbb és legnagyobbszeru vállalaroknál. Ai emberi k.ezeket az· erőművek. pó-
tolják' de ezeket az ész kormányozza. . . . . 

·. Történt ugyan; mi előtt még ennyire vitettek a ·természeti tudományok, sok fölfödözés ~ tu
dományosság mezején , használtattak ugyan az eszközö~ és anyagok, ·miket a természet nyqjt; igy , 
(hogy c~ak keveset. emlitsek) az év hosszát meghatározák, az évszakok változását megmagyarázák, a 
hold fogyatk~zásait kiszáni.iták, a nélkül hogy a nehézség törvényeit ismerték volna ; · malmokat épi
tettek., szivattyukat csin~ltak, pe<µg a levegő nyomását nem isinerék; üveget és porczellánt csjnáltak, 
festettek és érczeket kovácsoltak, mind ezt a tapasztalgatás utján, a nélkül hogy tiszta tudományos 
okfök .által ve~éreltcttek volna. - De inásképen alakulnak a természetvizsgáló fölfödözései, mióta 
a vaÍódi bölcseség·szellemí ihlete az· embert oda ·Vezette, hogy a tüneményeket tanulja, s ezek által 
okaik.nak s törvényeiknek megismerésére emelkedjék. · · 

Ki napjainkban meg nem barátkozott a természettudományokkal, annak még valódi fogal
ma sem lehet a jelenkor. magasb sz~llemi miveltségéröl, . valam.int föl . sem foghatja az ·ipai: és föld
mivelésnek kifejlését, ha nem képes méltányolni a -.befolyást',' mit a természettudományok 'gyako
roinak ·a nemzeti jólét aina' hatalmas két tényezöjére. -· · A természettudományÓk ·nélkül · ma ·az o r
vo s nem egyéb nlint a tapasztaigatás tespedő ember.e. A 'természet-· és erömütan napjaink
ban megmenti az embereket számtalan. megerötetéstöl és roppant terheket tanít könriye·n és biztos~ 
einelni ; a . hajózás, kér e s k e dés. és ·iparból mindenki anyagi és szellemi. hasznokat aratand , 
valanµg (:sak emberek )esznek.- És a vegytan, melly megÍnérhetlen jóiéteniényt , minő- áldást terjesz
t.e· már ·el, tudja , ki' csak ~ i eb i g vegytani leveleit méltatta némi figyelemre. - A s a vita n y 
fölfödözése álta:l .készittettek számtalan gyára:K. és me.sterségek, gözgépelyek, vaspályák, és ált.alok 
az or$zágok anyagi jó .állapotja · tizszeresen emelkedék, egyes emberek birtOka szaporodék. . . 

Mi,k igj levén, · lehetlen nem nyilványitanom azon ·örömet, ·melly bazaflúi érzéstöl föndo
bogó keblemet tölti el: látván, ·hogy legjelesb fél-fiaink,· fÖiséges urunk és királyunk
tól · 1egkegyelmésb pártolásra méltatva; korunk szelleméhez és viszon)raink állásához képest egye
sülve czélt . tűztek Já, miként Hunnia, miutári magát annyi- csa(as11wn dicsőséggel övezte az elött, 
most niás nagy nemzetek példája után a természettudományok mivelésétöl várja . ujabb koszoruit , 
mik én { a természettudományok átnienjenek a nép vére és lelkébe' még <! csak kissé fogékony 
kézmüvest és ~z egyszerű földmive.löt js ügyesebbé teendök ·élelme kerésetere, a közterhek köny~ 
nyebb · vi~elésére, és ·segitendök öt · eniber~·saitI~k 'h~sználatára. · 

. vagy lehet-e öröm' 'nélkül tekinteriiink a magyár ·tudós• társaság,· a. gazdasági' term.észet
tudományí, orvosi társulatok; a természetvizsgáló ·gyülekezet jélentékeny törekvéseire, va~y' az 
iparegyesületre? mellyre százezréknek reménytekintete fordul' és melly . ezernyi szunnyadó . tehet-: . 
séget fog fürge életre fölébreszteni,' miután a h~úa k·özatyjának ez fög~nat.os akaratja. -
Miért is Iehetlen: a nemzet nevében a legforróbb hálaérzelem kifejezésé'fel nem adóznllok a hon e 
legjobb a~yjának, fölséges .u'runknak, - és köteles méltánylatot és tlicséretet nem szav~nunk. aZOn 
lelkes hon1jaknak 1 kik feszült gondossággal és tetemes áldozatokkal alkoták azon egyesületeket '· 
meUyek üdvös · hbtá~~i, mint az isteri ~dá.sa ; ezernyi. apr~ csatorilákon a nemzet életébe szivárog. -
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. · · · · „ · • • · • d em . védi azokat· Europa, . . ál 'k gyűl' • ·t· tehát nem szü.kseg luemelnem vagy re en . ' . . . . ...\. termeszetvizsg o eset · . · . _ . . . · . 

Tédi az eg~sz világ1 . . . . mmint .azt hogy nemzetünk ifju. erövel kezde . 
.' . ·Es a jelen gyülekezet mit tanus1t egyebet.,. selt bb teo· minden tekintetben ·nagyokká 

. . . . . to ll Europának legm1ve e nemze 1 . . . . .. 11:1egmdulm~árazonazu .n,me yen. ·.:l k zet' miis afönkijelelt miveltségne~· d1csö. palyáJan , 
levének. Ugy van - tekmtetes tudos gyu e e . . . . . '" .. . és hol jöttünk össze? -

. . .. .. á l '.át k'"vetve jöttünk Jelennen Jt„ ossz.e' -
a haladásnak kitüzott z sz OJ o - ' . . d . el „ . t·· ekedo" B a ... a nyá. b a n „-mellyre · · . · ·1 · kat sebzett e ore or -
A sokat hányatott, a meg honfia1to _is s? .. · ._ b ' .· ·asitá. Baranyában jöttünk öss~e' ·h~I a 
a Mindenható a természetne~ áldá~rut bo '.mer~~ e.n d ~ tetöket látja ~ nektárt öntö gyönyörű 
vándor látJa a tölgy- és haJ~an varko~zoruzta . os~:~~u: föfoly~át a szöke Dunát és . hajóhordó 
halmokat es ~ aranykalá~zu. ter~ket ' lá!Ja h~tá;i:rt n i:' vaiamint a terfilészetvizsgálónak' U,,"Y ~em 
Drávát. ~ranyában gyultunk ossze: melly u . . á \ kedvelöin.ek ! Mindenki vizsgálatra .meltó 
különben a honi régiségek buv41'amak, a tudom.tnytot. e J'utaimazzák tap~sztalásait öre·gbitik , 

·. . k k · mik fáradozásai e ezv . .' . . d 
tárgyakat ·talál itt, csa a arJOD • . ·tik. M többit elhallwatvan, · b1gye , 

. . . ltnk. · · mivelik nevelik, nemesi · .n ° 
ismerete.it .szapontJák, es vo ~p~n. . 'd . r· ci'Y) Baranyában classicus földre találsz ... 
tudós fé.rfiu' (ha . a történetek, reg1seg:k„ ke ve OJe ;:Ön méw Krisztus születése elött- a római 
VisszalAtod itt magadat varázsolva· ~on idoszak::: m had p~nonok meghajolni-; mi dön a csak 
gyözelmes sasok előtt kénytelenek valának az a . ig szka 1 t t nyagottal összekötő fö római utvo-

. . · · á · á tett tartományon a e e e · . .k 
hamar megnepes1tett es vir gzov . . .. . . d tielo"l elötolonwó vadnépék ellen s1 e-.. . . · d „ dunru vegvarakban a IIllll en ° . · 
nal :vezete keresztül , m 

1 0 
n a . · „ . • . Pe'cs falaiban az · egesz .Pannon 

1 
a 

· · ·1· k mrdon Sop1anaban a mru ' . „
1

,;,· 
resen csatázának a ·rol!laI ~1 ~~~ ' • • . • • rendezé a terjedelmes tartoni.~ny ügyeit~ . B~ml:l.Ulm 
Valeria: hadnagya és polganfokortnányzoJalllteze.' k . ··1 te1·nek és keszitményeinek tartósságán, 

, • „ • · ltseg' i fokán · .utama , epµ e 
1 kell a szakertonek azon nep uuv~ .. , . kr mik a hunn, avar' magyar·' mongo , 

ha csak futó pillanatot vet azon na~szeru m~radvanyoN a' k: om itt fölhozni a római töltések ' 
. l . láthatok megyenkben. em a ar . . . 

török dufás daczára Jelen eg is „ . . k mai·adványait nem .a számtalan itt talalt romai 
merészen boltozott hidak és számos ero~1tvenyeé.s ew éh ·eles ;égiségeket; csak székesegyházun-
p
énzeket , sírboltokat' haIPvedreket' . ~mlekeke~ doY . mJb.olása1·nak. ellenállotfak .. - De, az épen 

l · t"bb mmt ewy evezre ro · · 
kat említem, mellynek fa ai o . . o d olhatott az ewymá'sután reá következett v1-
nefil szilárd .•lapokra épiU:tt r~m••. b1~ad~~~:~:1 , ":rosnnkat a kereSztül · btiÜámzó és egymbt 
barokkal' es leomlott, predáv~ ha~yvan" ~. ö. 1 . fegyvereik által el Iiem foglalták. e. szep 

. . · k k · ·o- csak dicsó eldodemk gy ze mes . . ·. · 
11

. áw ak kiszor~to nepe ne , miei . . . 1 t . ·u emelt aztán e"'y szeket ·a va asoss on hont A nemzeti létnek nagy alap1t0Ja , sz. ~ v a ~t't lt ttet1'k el - ~alamon a lelkes királyi 
· ' · . ·1 t" · r _ pete r 1 eme · · ' , 

támaszára s a polgárzat ~1feJ ~sz ese e:. . .. .. ' h. véti ünnepeket. A. nagy nevre ~Ily 
. · t l" lve falamk kozt ull meg a ~s , . . . ll három herczegwel· kiengesz e oc ' . bb áJI'tá föl hires föLSkolaJát' me y 0 

• t éljaira Iecralkalmas an 1 • · . • 
mélt.ó Lajos itt városunkban, ~ c_z o.. Id. "d ~m bőkezű pártolása által annyira föl-
. . J · e· s H e n ri k nagynevu e o e.I . , h · 
Vilmos ' B á lI n t, a no s . . o. . . lk d tt hoo-y. közölök -300:.an a gyaszos mo a-1.. ak. ámár·a idövel anny1ra eme e e • o · • . 

0 
virágzott s tanu om sz . hazánk elsö ismert költesze , ,,q u e m P -
csi ütközetben elvérzettek. Itt Janus Pannondrntts, .. testek. vizsn-álásával, itt írta ö, fájdn-

. l l l " foglalko o az e0'1 . o " 
sita · moestus flev1t Ap.o o yra . oltt Pécs falai közt· a tudománykedvelo 

al. h. l - magyar nyelveszettant. ' . 'lték lom! az .elveszett •g anem e".° ~ . ás fe"edelmeink sokszor mulattak. Itt •. · 
Zsigmond, az igazságosság. ~eldanya Mát!á~, e~ós dláh, :a müvészet.barátja Szakmary 
le a közügynek szentelt .napJaiknak na~ ~eszet a . K l . e·... Sz e P e s y. - A Pécshez. közel 

. . l l . . S Iá ·y a buzwo 1 m o " . . kit 
a régisé·gek búvárJa K o er es .. ~a . g. i, o á ffynn.k szülőhelye; és azon ferflu, 

. " hazánk classicus tortenetiróJának, 1 s tv n ' K1sasszony1a 
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mind~n ma~ya~ o..Vu$,~ temiészetvizsgáló és vegytll~ár tisztelettel ·nevez, értem .Schustert, e fa
lak ~özött született. Itt éneklé nyájas költönk-Faludy bájoló szivemeio dalait. Itt, többeket eí„ 
hallgatva, képezt~k Kelemen . és·. S~ (díc~ö nevek!) hazánk több fiáit'jelentösb tudó.sokká. 

· : T-ekinte.tes s . tudó~ gyülekezet! A t.erm·észetnek_ eme ri.tka adományai és a mivelt férfi
ak bám~fUld~ s~~.ményei; me~lyek . h~ ne~ városunknak b_izonyáfa kies megyénknek szintannyi 
eagyb~csu _gyongye1 ~ (szabad k.\mondanom) mdokul szol~ál~nák, ·hogy · a .mult évi kolosváti gyülé~ 
.sen P~cs .városunk: ·a már _küszöb.Öll ·áJJó gyűlésnek helyeül .füzettetett ki. Ezt midön jelennen 
szerénysé~et igénylö, pásztori hiv~tásoinnak ~sendes elv.onultságáhól . kiszólitva·, 'megnyitni ~eten~ 
csém van, azon reménytJ.yel s .magyar öszinteséggel 'iidvözlöm e mai · álláso~at · környezö érdeindús 
honfiak · k~szorúját, _hog~ azon.tapaszt~ataikat, meliyeket honunk ~öbb rés~eiben ten tudomány.os 
vándorlásaik által szerzenek, itt folytatandó · k~1ta~saikkal nemcsák az egyes tagok, .hállem köz. 
anyánk' . szeretett hazá.uk, sőt' a töméntelen anyagi nyomorral kÜzdö emberis_ég ja vár~·. bövite.n
ilik. E. ne~es ki~érletek .fo~anatO.si~s~a csekélységemnél fogva magam is JObbomát nynjtom, s 
a !ermeszetnek urát, alkotóját . fim b1todalo~m~l an·a kérew, .hogy áldja meg törekvésinket, ér· 
~elJe me~ azon magóknak édes gyümölcseit, miket, benne bizván., Baranyának térein találandunk ; 
es .eng~dJe, h~gy ugyan azon tér~n , hol hajdani. nagylétünk ,· nemzetünk feje, színe , h·aialma s 
ereJ~ srrba szállt_, hol egykor az ozmán dulongásaL a természetnek s iparn·ak gátot vetének , s 
e miatt- az anyagi jólét letiporva . ideigle~ eltünt, ugyan ott a haz~ ·s annák feje iránti ernyedetlen 
buzg~.om; kö~etkezöleg a szellemi erő pontosuljon ~- szilárduljon , -. ugy.anott ·a teendö vizsgála
to.k )i.ovetkezteben ·a.z akad~yoztatott természetnek elösegitésével s ~z. ipar elömozditásá:val az anya
~ jólét hajnal~ is f.~lv.il'adjon, s egé_sx hazánk láthatárára .te1jedjen, hogy ekkép reánk illesztethes ~ · 
sék k~szorúzott k~ltönk ama lelkes szózata: . • . . 

Szép vagy~ . oh hon!-. bércz, völgy .. változnak gazdag öle.dbe; · 

Nagyg)'á .. csak fi~id szent .akaratja tehet! (Vörösmarty.) . Mondám. 

. · . · E kö~lelkesedéssel .fogadott beszéd _ utifo nagyságos Kublnyi Ágoston alelllök. ·szólt tar-
talomdQsan_ a magyaror$zági társulatokról átalában és különö_sen a magyar or~osok és termé
szet-vizsgálók. egyesületél:.öl. (Lásd e jeles értekezését aÍább a közgyüié~ekben ·tartott elöadások 
. sorában) .. Utána Dr .. Hölb.ling Miksa titoknok hely.; és népismerté.tési adatokat oi'vasa föl Baranyá-
1·óJ és különösen ~écs városáról, . mintegy fölvilágosító szövétneket . nynjtv~ a t. ez. ·t~go~ · kezeibe , 
bogy annál könnyebben, biztosabban .. gyüjthes~ék tap~sztalásaikat. -· Pécs vámsának föb°irája , tek. 
Paj~ády Józse.f .ur, pedig e k~retkezö besz.éddel üdvözlé' a város nevébe,n ·a t. .társulatot. . . 

NagyméUóságu· Püspök és elnök lfr, 

~- Mélyen ·tisztelt ·tudós Egyesület_!· 

E~en szabad kir. Pécs vá~·o.sának. ta~ácsa s összes- polgá1~ságának nevében ·e ·nemes . orvosok s 
természetvizsgálók gyülekezetének teljes czimü tagjajt üdvözölvén, öszinte -tisiteletünk érzelmei
ne_k kijelentése mellett, .tiszta szivünkbö~ ·örvendünk, hogy illy számosan városunkat --~eglátÓga~tni 
sz1veskedtek~ hol azon nagyszefü törekedésl'e alakult nagytiszteletü tudós társa.ság a természet 
titkainak vizsgalása altal országunk mivelését, Jölviní.gzását és- jobblétét kifejteni ipaTkodik. Mi 
ugyan tiszta magyar ·vendégszeretettel fogadju~ ezen teljes czimü tudós egyletet ; ha min!lazáltal 
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némellyekben ugy mint kivánjuk, a várakozásnak meg .nem felelhetünk , bocsánatot kérünk. Mél- . 
toztassan,ak ama hiányt, csekély tehetsé~nk sziyes ajánlatával kipótolni. Egyébiránt bensö valódi 
teménynyel buzgón ohajtjuk, hogy · ezen tudós _nemes társulat nagy jövendöt igérö fáradozásainak 
k.özhasznu fontos c_zélját elérvén' . koronás királyunk . diszére ; nemzetünk javára s . boldogitáSára 
S:()káig . szerencsésen ·fönálljon 1 

. Ezután többféle hivatalos és vitatárgyak fordultak elö (Lásd alább a JegyzökörÍyvet.) ~s 
végre fölolvastatván 3 értekezés, Dr. Halászé, az orvosi és természetvizsgálói gyűlések története és 
hasznairól, gróf Kemérty Józsefé, a kolumbáczi mérgesszrirásu legyekröl, és Zipser Endreé, az ál
latk.inzásról - a gyűlés }lefejeztetett. (A . most érinteit, közméltánylattal fogadott értekezéseket lásd 
alább , a jegyzőkönyv után.} · · · · 

10; §. 

A _különféle kiállitások szemléje és · ebéd. 
Etoszolván a gyűlés , .a társulat a . püspöki nyÜy. könyvtárnak megtekintésére ment, ö excellen~iá
jától vezérelve. A nagyszerü szép épülef Taitl János pécsi kerc~;J-~.edö buzgósága _által · gyönyörüeli 
vala virágokkal, -narancs~ákkal stb. diszitve és a tisztelt vendégek elfogad.ására czélszerüen elren
dezve. A 16,000 kötetnyi Íeghclyesebben pJI"eoilezett könyvgyűjtemériyen kivill fölötte érdekes volt 
a tagtaisakra nézve az iparmü és természettani igen csinos kiállitás, mellynek minden ·egyes· tár
gyai épencsak B~ranyának kebléböl gyűjtettek. Voltak itt nagyszámmal régi, föleg római, pénzek '· 
millyenek Baranyában mindenfelé találtatnak', óriási _mammuthcsontok, gyonyörü lepkegyüjtemény~k, 
.{)5 megyebeli fa:..faj, mind . Nendtvich Tamás ur által összeszedve és rendezve, madarak stb. As
ván.yok :· nevezetesen 60 . külön.színű márványpéldánynyal müvészileg kirakott ·két aszta}, egyik ma
gának ·ö excellentiájának, másik ennek ajárideka a nemzeti muzeum számára, köszén-, pal_akö
különféle agyag- é~ szappanföld-példanyok, czukor süvegekben és : jegeczekben, ruhakelmék ! 
hertelendi és mohácsi korsók, és . egyéb sokfelé Temek készületek és ritkaságok . S jeles baranyai 
termények. Nevezetes volt a 87-féle jelesebb baranyai .ó bor kiállitá.sa kéikét példányban Horváth : . 
János pµsp. uradalmi igazgató ur pái·atlan b.nzgósága által összeszedve . és igen .csinosan és elmé-
.sen elré.ndezve e felirással~ · 

· Qu_o nihil majus. meliusve terris 
Fata donavere , bonique Divi, 
Nec dabunt, quamvis redeant in aurum 

'f empora priscum~· . 
H01-. IV. II. · 

Mi különösen a rögtönözöit iparmükiállitást illeti, az a pécsi. fej1edezö iparnak neI_Uu~yan 
'tökéletes, de hű képet tünteté mi , és e·gyaránt meglepö az· idegen és helybeli figye.Imes vizsgálóra 
nézve. a legszebb reményekre nynj1ott alapos okot. · · · 

Ezen kellemes idötöltést ö excellen"tiaja altal sajat lakaban 160, a papnevelö-iniézetben.pe-
dj,g {}(:) személyre adott fényes és valóban kedélyes és magyaros szellemű lakoma_ követé .. A vi~~~ 
társaság lelkesedése nem kevéssé emeltetett a jeles pécsi zene , válogatott baranyai borok es a suru 
elmésnél elmésb fólköszöntések áltat Elöször maga a nyájas háziur emelt ·poharat a fölség.es· uralko· 
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ért, szeretett" nádorunkért és ennek magyarszivü fia, István föherczegért; élteté később a gyülekezet 
multévi érdemdus elnökét, nm. gróf Teleky·· József Erdély kormányzóját; és végre a jelenvoltak 
közöl gr. Batthyányi Kázmér S· ifjabb M~jláth Gyö.rgy ~ niéltóságokat, ugysziiit~ valamennyi egyes ' 
tagjait a tudós -gyülekezetnek; Maj~áth föisp~ni helyettes válaszolt ö exceiléntiájánaR, röviden , de el
ragadó lelkesen és szavait szunni. nem akaró éljenek követék, igy- folytattatván a legf~sztelene~b 
derült~ég k~zepett a pohárüritések, fölköszöntetett még több jeles egyed., különös~n a népnevelés 
szent ügye, mellyet a nm. püspök a legtetemesb áldozatokkal elömozditani ernyedetlen buzgalom-
mal törekedik. · 

Hat órakor szakadv·án vége' az ebédnek, a társaság a székesegyház.belsejét vizsgálta meg 
és meggyözödöti afrnl, hogy az hazánk legjelesb te~plomai közé tartozik akar nagyság, akar régiség 
vagy művészetre nézve. Estve színházi" mutatvány é~· a lövészek . szépen ki~ilágitott kertében volt 
mulatság. 

11. §. 

Szakülések augustus 12-kén, ebéd;, gyárszemle és ·tán~z-
vigalom. 

Augustus 12-kén reggeli 8 órakor a lyceum külön .termeiben a szak.Ülések, megválasztván elnökei
ket, ·megkezdették munkálódásukat; a fölolvasások, vitatkozások és tanulságos eszmecserék igen · 
élénkek valának. Ezek után Baranya köztisztel~tü fölspáni helytartója fényes . ,ebédet adott. Ez al
kalom.mai szinte egymást érték a lelkes áldomások , killönÍlsen a föispáni helytartó érdemeit és tö
rekvéseit kitüntelök. Délu~án a társulat elöször a pécscsetneki · na~ys7.erü vasgyárat ment látogatni, 
hol Madarász· Endre táblabíró és. igazgató ur mindent megm~gyarázváq, a ~ermészetvizsgálók tisztele
tére próbaöntést is rendezett. A 16 lóerejű s ·a legkielégitöbb sikerrel müködö gözmozgo_~ygép , ·mint 
tökéletesen honi készitvény , le~inkább. magára vonta a társüfat figyelmét, valamint a készülő félben. 
levö sokkal nagyobbnak már kész rész.e.i. - A vasgyárból sokan ·Linb~rger ur légsieszszel világito·t~ 
czukorgyárának megtekintésére siettek , mások pedig Hüttner ur:i;tak mindinkább virágzó papirgyárát 
szemlélték meg. E napot a város által · ad.ott fényes tánczvigalom fej ezé be a pompásan világito.tt 
„Hattyu". teremben. · · 

12 .. ·§_. 

Szakülések, közül és és hangvel'seny arigustus 13-kán. 
Augustus 1_3.:.kán reggeli 8-tól 11-ig szakülések, ezután pedig· közgyülés tartatott, mellyben többek 
közt Vizer István fölolvasá alább található értekezését, honun~· természetalkotta némelly nevezetessé
geiröl. Délután kirándulás történt a · Péc_shez közel fekv.ö szabolcsi köszénbányába, melly tömérdek 
lámpával levén kivilágítva, nieglepö látványul szolgált. Ugyan itt , mint a székesegyház birtokán, 
Rihmer Felix örkanonok ur pompásan megvendéglé a kirándulásban résztvett természetvizsgálókat. 
Estve kedves idötöités várt a t. vendégek~e a színházban, hol Amtma~ Prosper .ur baranyai hazánk
fia ·és fuvolavirtuoz hangversenyt rendeze. Amtmann maga és a pécsi születésű, kora jtjuságától vak 
Weidinger nagyhirü fagotvirtuoz kitünö játékaikkal eh·a~adák az igen nagy.számu közönséget: Bar
na Ignácz ur Vörösmarty Szózatát lelkesen szavalá . .Vahot Imre ur pedig alkalomszerü igen jeles hu· 
moristicai elmefuttatást olvoso tt föl , ,a természetrö l '. ·, mi által a nagyszámu közönségnek kitünö éld e· 
ledet nyujtott. - A hangverseny után .többnyire a casinóban gyültek ismét össze a tagtársak, baráti 
körben fejezendök bé a napot. · 
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lil. § . .. · 

·Augustus 14-ke Siklóson és il~rkánybaiJ.. 
Augustus 14-kének viradtát feszült kebellel .várta a társas~g. m~rte nap~a megvolt híva gróf Bat- / 
thyányi Kázmér, a lelkes, népszerü hazafi által a siklósi várba és hárká_nyi fürdöbe. Reggeli 6 óra
kor 200 kocsinál több megindult a városház teréröl, és ·a legkedvezöbb idö mellett vígan haladt a 
jó uton. Az aggszerü s épségben föntartott várban megelözö magyar vendégsz~retettel fogadá a 
nemes gróf az érkezöket, és különös szivességgel megmutatá ~ekik annak minden nevezetességeit. 
A roppant vastagságn falakkal környezett terinekb.eri meglepő volt látni a régi Batthyá:nyiaknak sa
játos magyar vise.Ietöket föltüntetö, életnagyságu képeit, valamint azon, bár durva,_ de jellemzetes 
föstnÍényeket is, mellyek a hét magyar vezért, sz. ·Istvánt, Hunyadi Jánost, a leghiresb ei·d'élyi fe
jedelmeket, ·török vezéreket igen nagy alakban ábrázolják, s melly képek legtöbbje alat_t régi ma
gyarságu versezeteket lehet olvasni a Batthyányicsalád egyik föpapi tagjától. Az egész társaság ~ü
lönös figyelmét voná továbbá magára azon szoba, mellyben· Zsigmond király volt_ állitólag elzárva , 1

) 

és mellynek kandallója fölött a fogolykirály hires álmára vonatkozó következö fölirat áll: . 
MISIT DEUS MISERICORDIAM SUAM SUPER ME ET ERIPUIT ME DE MEDIO CATULI .LEONUM 

DORMIV.I CONTURBATUS. 
Miután a táTsaság hosszabb. ideig a gyönyörű kilátásnak. örvendett, melly az össziklavár

ból egyfelöl n gul~alaku harsányi hegyre, 2
) másfelöl a regényes fekvésü és m~ JI. Gejz~ király 

idejében hires Gyüd bucsujáróhelyre nyílik, a grófnak v_ezérle.te alatt Harkányba, kil:ándulásának 
·röczélpontjára, sietett. Meglepö ~Qlt elsö pillanatra az.egész helynek ünnepélyes tekintete, körülgaly
fyazott emelvényeken· 2 · nagy hordó bor nyugodott; közel hozzá két egész ökör forgott a szálfa
nyársakon ,· kÚötte pedig vasárnapi öltözetében a báll)uló vidám tömeg várta a j_ó szerencsét: A meg
oszlott vendégek egy része ~zakülésekre gyült össze, más· része a nép mulatságában gyönyörködött' 
fürdött; 8) vagy a tágos kert árnyékos ut~in sétált. A gaidasági szakülésben föleg a selyamtenyész
res tárgyaltatott, különös tekintettel a gyűlés helyére, m~nthogy épen Siklóson van a nemes megy~ 
selyemgombolitó háza és leginkább a környékbeli mag)·ar leányok foglalkoznak ·selyerubogár-te
nyésztéi;sel, mire leginkább Ielke~ földesurok, gr. Batthyányi Kázmér. ur áHal kitűzött nevezetes di
jak által buzdittatnak. Az orvossebészi szakülésben, Töltényi tanár gyöngélkedése miatt meg nem 
jelenhetvén, helyettese Sauer tanár elnöklött s fölolvastatott Dr. Patkovics értekezése a harkányi 
fürdőröl, mellyet élénk és hosszas vitatkozás válta föl ezen ·üdv.ös batásu víznek és iszapnak hatal
mas gyógyereje fölött .s hogy, miként lehetne s kellene e tekintetnél fogva azt mind ~ külföI~~~l 
megismertetni, min4 szenvedö honfiainknál kö_zkeletüvé varázsolni. Ezeku_tán:elnök ö ·excellent1aJa 
igen-igen nB.i:,ryszámu gyülekezet elött megnyitá n közülést a következö beszéd"del. 

1) Zsigmond király' a siklósi \'ár egyik szobájában sem volt elzárva; minthogy az egész vár neki in-

kál,ib mencdékhelyiil semmint bÜrtüniil szolgált. · · · 
') E gyönyörü }~egyről, mint az ördög által szántott hClyról eredeti népmonda. forog fón a nép ajkain. 
8) A fürdőt ez nap a .nemes gróf engede1yéhól minden~!, 1d hozzá férhetett, mgyen használhaUa. 

5• 



86 • .· 

·. 

••••• 1 

mellyel a nm· . . elnök· megnyitá a HarkáDY:~an tartótt köz:
iilést. 

Tekintetes és -tudós·. Gyülekezet! 

GymekezeWnk eddigi székhelyét," Pécs városát idelglen elhagyva, rövid vándorlás~nkban miután ~ 
_meglepö turonyi do~bra fölmenénk , szemünkbe tiint a Dráva és Száva folyóinkat átmetszö. messze
terjedö. ro~aság; leereszkedénk onné.t a különszinezetü ·szépen idomitható márvány rétegein, a buz
gólkodóknak. lel.Rí éldeletet adó Gyüd~n át, azon siklósi vár még nagyszeriileg kiegészített s ékitett 
falai közé jutánk, mellynek ösi ura a történeteinkben föltün'ö szerepet játszó Gara Miklós vala. E 
várnak láttára egész éltünk müszere megrendül, midőn az visszavarázsolja az akkori nemzedék rög
töni változékonyságát, melly a magyarral ~zületett ,; koronás fök iránti b~segröl elfelejtkezve, Zsig„ 
mond egykori fejdelmünket annak b~ljében_ egyideig zc\rtan tartá. Ennek megemlítése, nem kétlem , 
némi s.zomorral töltendi minden .igaz hazafi keblét; elmellözhetönek mind e mellett még sem véltem, 
hogy illy botlásokon okuljon a hálásb jövendöség. Azonban vessünk e nem várt jelenetre most sürü 
fátyolt, s elméléti utunkat folytassuk . visszatek.íntöleg a büszke Harsánynak magas tetejére - s 
azonnal az alatta fekvö. híres . borairól ismert villányi regényes táj' valamint az ide nem mess'ze fo
lyó Dráva lekötendi éber figyelmünket. A.neveze.tt hegy Baranyánknak ama pontja, honnét sassze
meinkkel ama keleti fövái·ost, mellynek. kapuit pá1·duczos apáink- egyike, a hösszellemü Botond, 
regés k.alapácsával zörgeté, látha~nók, - ha a köztér miatti majdóeiv- kimerithetle.Q légnek össze
vont sürüsége, ellent _nem állan~. Es az emlitett pontokon tullépve elértünk végtére folytonos vizsgá
lódásunk ezen szinte kiti;i.nö harkányi fürdobe' mellYl].ek használata a szenvedö emberiség. bajait bi
zonyára enyhíti; .mint azt a nagytapasztalásu Patkovi~s József ur, Pécs városa rendes orvosa által 
ritka tudományossággal '.készített és elolvasandó munka, jól sikerült Úteni fölgyógyulásokra vo.., 
natkozólag, bebizonyitandja: . · . 

. Tegyük le tehát., nagytekintetü tudós gyülekezet, e másik nyughelyen vándor botjainkat , 
s hivatásunk fonalán indulva; meg ujult erővel folytassuk. egykét pill1,matig félbeszakadt. vizsgálódá
sunk~t. S~épen ~yilatkozik itt elöftünk a jótékony terJ:?észet, oUy a·dományt ömlesztvén, melly a 
~rmeszetv1-~sgálok részéröl komoly ffükészetre méltó . . Ertem itt a _fol_d gyomrából dúsan kibugyogó 
-.unek testunk gyengéirei malasztos :hatását. Ennek k.ellö meghatározásában tág mezö nyilik a ter
m.észet titkait kutató s annak részleteit fölfedezni. törekvő teljes czimü társulat mükö.dése körének. 
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Minek s_ük.erülhetése tekintetéből ez alkalommal ~ezéreltettünk e hely szinére, hol szerencsém van a 
közgyülést folytatólag megnyitni, és a bonczkés alá veendö ,. eme üdvhozó tárgy k--ellö m.eghányását 
szak.értö ~dós társaimnak tiszti állásomnál fogva ajánlani, azt föltételezve 1 hogy fáradozásunk 
eredmény.ét a bekövetkezö nagygyűlésnek bemutatandják. ' 

Midö_n e reménynyel elnöki székemet ezennel elakarná!ll hagyni, legyen szabad az itt rö
vid időre letelepült társaság nevében, a kies Siklósnak, nemkülönben a malasztos Harkánynak. urá
hoz, és ezáltal .a méltóságos nagylelkű B~tthyányi családhoz egykét szót emelnem. Ti, ·az elhamva
dott, de hajdan legterebélyesb garai törzsöknek basonnövésü saijadéki 1 évsziízadokon keresztül · 
t.eljes fényben ragyogtok a magyar égen! Nem czélom hosszabbsoru dicsö eldödeitek· majd a harcz, 
majd az egyház, majd a polgárzaf mezején ;kivívott babé1jait ezennel elömutogatBi·.; el nem hall
gathatom mindazáltal e grófi jeles csµiád egyik . ivadékának. a mi jelen mt-Íködésünket 'olly hatá
lyosan pártoló Kazmérnek .amit mindenkor dicsére~tel említendő fáradozásat, mellyel családi eddigi 
nagy ne-yét még inkább nagyitá, haUiatlanitá. - Valóban, te vagy az a férfi u, ki' hazánk 
tanodáit eddigi hiány~ott, nemzeti nyelven költségesen készitett földgolyókkal , névnélküli téÍ-ké
pékkel gazdagitád. Ezer hálát rebegjenek e miatt neked· a nevelés barátinak l:'-jkai ! - Te y agy 
az, ki a hazánk javára alakult núndenn_emü intézetekben, társulatokban, cselekvö · részt venni 
szoktál. Kitünö jellei:µedet hirdetik ama kö.ztudomásu megkülönböztetések, melÍyekre téged e~eri 
társulatok időközben méltattak. - Te vagy az, ki e letelepedésünk helyét , e hal'kányi fürdöt 
olly kényelmekkel elláttad, millyeneket a szenvedö emberiség csak a jót, hasznost ápoló Nagyok
tól várhatott. Csak olly hon virulhat, melly illy fiakat nemzeni képes, mint te vagy. - Engedje . 
a Nagyoknak legnagyobb Ura, hogy a nemes . grófot, mint minden jónak, hasznosnak elömozditó
ját, ezen, édenné varázsolt terjedelmes vidék számosb évekig uralja, és ö ugyanazt teljes ·ép
ségben hozzá · hasonló unokákra szállitsa ! 

' • • 1 • 

E lelkesen szavalt, szívből eredt beszédre szűnni nem akart „élj enek·• harsog_tak mindenfe-
lől;. utána Dr. Patkovics József.fönneb,b említett értekezésének történeti és orvostani része- olvasta
tott föl, .é.s rövid tanácskozás ta1tatott, mi leginkáqb a gyűlési fürdöhelyet illeté. Végre · a nm. 
elnök a tömérdekszámu hallgatósághoz fordult és rovicl bes~édben azt arra figyelmezteté ' hogy 
a $Zeretett hazának annyi tudós és jeles férfiai nemcsak mulatni, lakomázni, hanem leginkább a 
szenvedö embe1;iség és a tudományok iránti szeretetböl gyültek itt össze a kegyes Íóldesur szives-
sége álfal meg levén legbarátságosabban hiVa. . 

Gyülés ·végéztével a vendégtömeg a 40 öl hosszu és 8 öl széles , és 14. oszlopon álló , 
gyalult deszkákkal fedett s oldalt és felül zöld gallyaJ\.kal fölékesített, belül kifestett s virágfom
bokkal. tükrökkel pompáson földíszített' különösen e czelra készített. roppant étterem felé vonult ' 
hol hét, különbözö. színű zástlócskával ellátott asztalon 500-ra volt fölteritve. Érdeket nyujtott az 
egésznek az is , miszerint a vendégek különszinü· meghívó jegye~et. kapván, mindegyik a . maga sii
néhez hasonló lobogóval ékesített asztalnál találta meg a számára kijelelt helyet: Vig ~agyar zene 
pendült meg az idestova elhelyezett" zenészek hangszerein, mig késöbb a sátoron 1dvül egyszerre 
meglepö volt hallani a Fóti- és :több népdalt , leginkább -azért, mert azo~at az w-a~almi iskoia
mesterek a siklósi kézmüve.slegényekkel, grófjok iránti tiszteletböl, meghatóan· énekelték. A lako
JDa derekán, jó magyar szoKás szerint, megeredt az áldomásivások özöne s legelőször is maga a 
házigazda .emelt poharat és e következöleg szólt: 
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{ Méltóság~s ·gróf~Batthyányi 1Kaz~_ér ur be$zédj~~ '!Li: 

Bazl\nk kifejlötiésében iparkodni a ·.küJfötd legmive1tebi> · né!Í~teit utólérni, iµiket azokn·ái· vi
rágozni Iá~ :fétesiteni: ·korunk jellemző ~élyege. · · · .. 'u 1 ' • · •.1 • • ' · , 

· Ennek következtében,. ha széllyel n~~ünk ha~ánkban, 'fIÍindenfelé mint ~íÍÍiak legbiziosabb 
esÍközét, számos táfsulatot keletkezni látunk. Hol a társasélet keJlemei ;. hol a mezei gazdaságnák 
minden ágai,; majd az elemek 'kárositásátóli mentés ; itt a ny~lv; ott a közlekedési eszközök j 'az
tán a kereskedés· ~s Ípar ;'. ma ~ sulyos vámviszo'nyok alÓli fölszab°aditás '; ·holnap az állatkínzás el
leni óvás;' íneg. a· mérséklet~sség és az elhagyott kisdedek ápolása által 'kieszközlendö nagyobb 
erkölcsiség, szintannyi társuJat vállalata; - s áin ~nd ·ez 'wcsö, tiszteletre s 'magasztalásra mél-
tó vállalat! · 

. bé mitől várh~tjuk - eg édül csak - mindeze~rnek teljes sikerét? Szerintem csak azon 
alaptól várhátjuk. meg azt, meny · az igazat elvalasztj,a attól, a mi nem igaz; a jót a rosztól; -
azon sulyponttól, melly felé millden gravidál ·; - azon gyulponttól' mellyböl a ~ngarak ·erednek j 
- azon egyeiimét-otÖl, ~elly a f~lak , szilárdságát' biztosítja; . - 6.ZOn delejtőtÖl , melly · frányt 
ád; - attóí, mi mathematicus bizonyossággal kiszámítja az okokat s azoknak következéseiket; ........ 
attól , mi a iegrejtettebb próblemákat fejti ; mi mindazon váIIalatoknak. nélkülözhetetlen tápot, esz
közöket s műszereket ád ; ini le'gbövebb s legtitkosabb kutforrásaikat föltalálja s szaporítja ; -
egy szóval , -· a t u a. o mán y t ó li · . · . 

Büszke örömmel látom mai napon vendégeimül a tudomány hazánkbani képviselöit, -
azokat, _kik ezt legfőbb ', legtisztább- s Iegcsalhatlanabb kutforrásánál, t. i. a természet örökös s 
változh.atatlan iöi"vényeiben fólkeresni, s azonnal or~zágs.zerte ·terjeszteni, a nemzet mintegy véré
be önteni, tüzték ki maguknak nemes és fáradhatatlan hiv&tásuknak t 

. . . 
Hala legyen nekik a nemzet s az emberiség ·nevében. ·De nekem is legyen szabad tulaj-

don ·hálámat is hozzá · ésatolnom azon külön megtisiteltetésért , mellynél · fögva hajlékomat mai na
pon szíves megjelené~ökkel szerencsési~ették, - s s~abad legyen nek.em egy~·zersmind poharat is 
emelni , melly-- - nem kételkedem - . hogy közviszhangra fog találni : a tud o mán y ha z á n k
b ani .l e'gnagy o.b b di s zr~ s fen y re való fö lvi rágzá s ánák; annak e lő mo z ditá s á
b a n hive-n munkálkodókna}{ hossza s boldog életb.eni megtartá.sának és tö-
rékvéseík ·teljes si}{erreli megjntaJniaztatásának ! · . . 

Késöbb egymást éré az áldomásoknak leginkább zöld·, fehér- és vorosszmu serege, s 
minthogy az alsóbb .. asztalok jó nagy távolságra .estek a felsótöl, külön zászlócskc\k alatt, minden 
asztaltól .küldöttség ment fö~ a lelkes házigazda ildvözletéte , melly szíves tisztelgésben az adózó 
nép is föbirája szónoklata m~Hett részt vett; a . nemes gróf rövideden, de atyai érzelemmel festé 
jobbágyainak büsége fölötti szivbeli örömét· és méltánylatát: Ürittettek egyszersmind poharak a -nm. 
elilök, Bayanyamegye lelkes .főispáni helyettese ifJ. Majláth György ur ö méltóságáért , a házi gróf 
által a nemzet kölfésze · Vörösmarty · Mihály ·és még számosak egészség~ért. Míg benn igy élvezé 
szebb perczeit ai élet, .künn szinte szokatlan öröm és .zajo$ kedvcsapongás tombola; széthányatá
nak · a földar~bolt ökrö~ , folyt a bor , harsogott a dana , . hangzoti a zene, perdült a táncz. E pom
pás ünnepélyt látni kellett csak, mert nagyszerüségét hQl t hetük.kel tudatni lehetlen. 

Vége szakadván az ebédnek, Vahot Imre ur, a társa.lgási lerem elött isten szabad· ege 
alatt, nagyszerű népies magyar tánczot rendezett, és nem kevés természetvizsgáló, összevegyül-
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vén az ünnepélyiesen öltözött pórnéppel széles kedvében · ugy megrakta a három a ~nczot, hogy 
jobban se kell. A .nem tánczoló pórliölgyek pedig, -mig a többi ·tánczolt, szebbnél. sz:~b· magyar
nótákat danolt , maga· a gróf pedig számos ajándékot oszta ki k~zöttük ; ::;zóval a ·s1klos1 urad~lo:m 

népének szine a (ermészetvizsgáló.kkal ealjitt oszto~ott az ··rö é emlé~ezetes. nap .. ö~öme!ben. 
Kiemelendönek véljük még azt, hogy nt. Majer István ur, esztergammeg_ye1 pap es tamto a hely
színén ügyes kezzel lerajzolá ..az ünnepélyt °éSJ rajzát, a . mélt. grófnak ajánlva , közre is boc~~~· 
A közvidáni~ágú ·1n.Ulatozás ·késö. es1lig .. .tartott ~s„ a · vigadozó: természetvizsgálók nagy hada kulön 
csapatoklian tért vissíaitPecs'te:wA éS'étnek'pécsi vasgyá'f felé ·érvén, különösen meglepettek szám;. 
talan i·öppentyük és pompás tüzijáté}{ iiltal, mellye~· az; emlitett gyárnak igazg~tója, Ma~arász Endre 
ur, ·rendezett Uszteletökre: 1 ' , j • '' 

' ..tf llr:O"./ l J 14 .. §. 
t ' 1 • • 

Emlékkönyv és Emlékpénz. · 
~ 1 • , • I ', l ~ 

Aumstus 15-kén, mint nagyasszony napján, reggeli 9 órakor. igen számos természetvizsgáló. meg-
jelen~ az .ünnepéiyes · istenitiszteleten , ip.nen •pedig a 11 órára kitűzve: volt :hefejezö. n~~gyülésre 
sietett, melly előtt még szakülése~ is tartpttak ~s minden tag a nemes város levelta~·ab~~ em
lék gyanánt ~egtartandó könyvbe beirfa nevét, és átvette ugyanc~ak a n~mes . várostol_ Be~sb~n 
tartózkodó hazánkfia Böhm által remekül veretett emlék"p~nzt e következo, szmes paprrra nyo-
matott leirással : · · · · · 

„Elölapi körirata:" SZ. KIR. ~ÉCS VÁROS;\ ~ KEBELÉ~EN 1845. Al!G .. 11. EG~B~
GYŰLT MAGYÁR ORVOSOK ÉS . TERMESZETVIZ~GAL()KNAK. Kepverete:· A termeszetet ab~a
zoló· Cybele anyaistennö , köfalkoronáyal ékesitett fővel , . nyugalmasan lépd~Iö ·.oroszlánon, mmt 
hatalmas erön félszak. Ülve , az anyagi, birodal~at éltető nap és hold között: -'jobbjában dá~·da, föl
emelt baljában dob , zajosan tartatni . szokott tiszteletének j~léü~ ; .az. oroszlán t~apJán !· D. 

· llOEHM F. Aláirata: KERESVE LEL. Hátlapi k~pverete :. A ~ostam pecs1 egyház, kovetkezo al
ir.attal: SZÉKESE.GYIIÁZ. Pécs~ek , . mel~y a rómaiak al~tt Sopiana néven hivaték, e reme~ épületét 
római 'vé"dvárból talán sz. István (1000-1038) első királyunk változtatta egyházzá, _mellyen foly
tatólag Péter király is . építtetett. Le9et azonban, ~ogy .ezen .. át~~ltoz~s. ~~ndjárt ?agy ~ároJy c~á
szár ideje után történt. Salam~n ·királyunk ez egyházba_n tolte ~ - k1be.~ult ~· Bela. fiaival, GeJza 
és László vezérek]>. el, az 1065. busvéti ünnepeket:. y annak , kik ez. unnepelyt? , ~vel Salamon , 
akkori .szokás sz.erint , koronás fövel és királyi diszöltözetben jelent meg az ist~m szo.lgálato~, har
madi ... koronázásának tartják. Az egyház födele ez ijnnepély utáni éjszakán és 1345". UJra el
égett 1526ban a török fölgyujtá a várost, de. az egyház c~ak 1,?43ban ke1ült birtokába„ a ".ár el
foglalásával, és azt másfél századig majd raktárnak, majd iskolának ~medresse) -(Lasd Ha~
mer - Pµrgstall értekezését a Tudománytár sept. füz. 1844.) ~asználta: 1686ban boltozat alá ye
teték ; utólsó díszítésén, _melly közel 30. évig t.artott , pécsi mesterek dolgoztak: „ • · 

. 15. §. 

Befejező közgyülés augustus 15-kén. 
Mindenekelőtt fölolvastattak a jegyzőkönyvek és hitelesittettek, mellyek bár mindann~ian igen 
helyésen valának sz~rkesztve, különös tetszésben részesWt Török János nré. Ezután fölolvast.atott 
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a jeleQ gyülekezet részéröt a N~nbergben összegyülendö nemet ter11:1észetvizsgálókboz intézendő 
üdvözlö-Ievél mell~ ekkép szólt: · 

Üdvözlő- és megbizÓlevél a német termész.etvizsgálókhoz. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott Vlik nagygyülésének Ügynökei, ugy
mint: elnöke és titoknokai· ezzel nyilvánitják. és bízonyitják., hogy fölsÖ Kubinyi és nagy-olaszi Ku
binyi Ágoston ur, mint a nevezett nagyg)rtilésnek alelnöke, ·a pesti nemzeti museunmak. igazgatója , 
több tek. nemes vármegy,e táblabh"ája, valamint több tudós és t~rmészetvizsgáló társaságnak tagja, 
nemkülönben Petényi Salamon ur, a fönnevezetf museum segédöre és több tudós és teri:.nészetvizs
gáló társa~ág tagja, meg levének . bízva , miszerint a német orvos.ok és természetvizsgálókat magyar 
ügyfeleik nevében a Jegszivesben üdvözöljék és a inagyar gyűlést a német orvosok és természetvizs
gálók ez idei , Nürnbergben tartandó 26ik nagygyülésében képviseljék,. melly gyülés ezzel baráti 
tisztelettel .kéretik, hogy a fönnevezett küldötteket szivesen fogadja és elismerje. 

Minek nagy~bb erejére ezen oklevelet kiadtuk., neveink aláírásával és pecsétünkkel meg
erösitettük. Kelt· Pécsett, augustus 15kén 1845. Scitovszky János, s. k. pécsi püsp·ök, ·mint el
nök. ·Kubinyi Ágoston, s. k. alelnök. Dr. Hölbling Miksa, s. k. titoknok. Dr. Halász Gejza, s. k. 
titoknok. . ~ 

Következett most az 1846iki gyűlés székhelyének megválasztása, Eperjes-e vagy Kassa? 
az elsö egymás utan már háromizben meghívott., igen szép tanuságául annak, milly. őszinte öröm
mel üdvözlendené a körében összegyülendö tudósokat; f{assa részéről pedig emlékezetbe hozaték, 
hogy midön e társaság szépen kifejlett jelenének Ügye még csak csirájában. volt, Kassa már akkor 
is rokonszenvének .Iegsiebb jelével tisztelé meg, midön a Pesten · tartott gyülekezetben 11:em ugyan 
levél Mtal, d~ hivatalos üzenetébe~ nyilvános ohajtását fej~zé ki a körében tartandó gyülésekről ; 
igaz, hogy azóta Kassa hallgatott, most azonban ujolag fölszólalvári, kétségtelen jeleit adja, hogy 
első szives meghívását rokonszenve sugalmának ismeri. Azonban sem az egyes szólók, sem az összes 
g-yülekezet nyilatkozatából nem lehete kivenni a tÖbbséget, míg végre megbarátkozni látszatának 
föleg Somogy mélt. föispánja és Baranya mélt. föispiíni helyettese által lelkesen pártolt azón in
tlitványnyal, hogy mind két hely a. szerint tiizetnék ki gyüléshelyül, .hogy négy napot Kassan, né
gyet Eperjesen töltene a gyülekezet. Végre elnök ·ö excellentiája kérte a tagokat, hogy a két 
h e 1 y re szavazók a jobb, az e gy re szavazók pedig a ·bal oldalra oszoljanak , -és midőn látta , 
hogy többség elleneben a bal oldal - mellynek jelszava Eperjes volt:- kivánatától elállváQ, meg
barátkozik. az inditványnyal, kimondá ezt határozatlJ,l. Elnökül ezután közegyezéssel megválaszta
tott gróf A·ndtásy· György; alelnökül: Pulszky Ferencz; titoknokok iránt ugy intézkedett a gyű
lés, . hogy egyik. Kassa, másik. Eperjes városából választassék, és e szerint onnan Dr. Horn,· inne·n 
Dr. Sárosy választattak. meg. -· Az idő1·öyidség miatt Dr. Nendtvich szóbeli értekezést tartott . a 
köszénröl, különösen pedig a baranyai köszénnek katlanok fütésére kevésbbé alkalmas létéről, mint
hogy könnyen szétomólva ragadóvá leszen, · és á vasrácsokat betapasztja, javasolja tehát,. hogy 
azokból koaks égettetvén (mit a pécsi vasgyár s Linberger czukorgyámok már nagy sikerrel .meg
is kezdettek) mind 'kelendösége , mind illö ára biztosittatnék . .Elvég.e:r.vén. ~özfigyelmet gerjesztett 
előadását .Kendtvicb ur, elnök ő excellentiaja e kilvetkezö szivreható beszédd-el vön bucsut a 
gyülekezéttöl. 

mellyel 

a VI nagygyülést, augustus 15. 18115 befejezte 
nm. nagykéri Scitovszky. János püspök. 

7'eki11tetes s .tudós . Gyüle/,ezet ! 

Akár e munkálódó társulatnak szabályait, akár ugyannak t. ·ez. tagjai érdekeit tekintem, azon 
órát látom mármá1· közeledni, mellyben eddigi baráti társalgásunkat félbeszakasztani , s egymástól 
elválni kénytelenittetünk. - Megvallom egy részről , hogy az ekkorig leélt korom jelentösb idösza
kaí közé számitom azon időközt, mellyet veletek, jeles férfiak, tölteni szerencsés· valék , de más 
i·észről föllépésem elsö pillanatában helyezetemet tekintve, azt azon hajósnak állapotjához bason
lithatónak lenni 1.alálám, ki gyenge vitorláit az eddig soha nem járt tengerbe, egyedül markos se
gétlhajósokban bizakodva, bocsátani merészk.edék. 

Ugy vag:yon , e nagy te~intetü tudós társulat hajójának kormánya , mellynek ti munkás 
s csüggedetlen segédei. val.i~ok , reám váratlanul bizaték ; midön a lefolyt kolosvári nagY.gyülés 
bokros tudományu és énlemü tagjai csekélységemet e most, Pécs városában bevég·zendő · ezévi 
nagygyülésünkben· általam elfoglalt elnöki székkel megtisztelni sziveskedének. Mit elfogadva, lát
tam e társulati tengerben h.ullámzott sokoldalu tcirgyak szirtjeit, - szemeim elöJ( valának az ab.: 
ban mutatkozott kimerithetlen természetnek roppant kösziklái, - sejtém messzéröl az átevezendö 
mélységnek még erös sajkák.at is elsodró örvényeit. Mind ezeket látván, nem kételkedtem többé 
az általatok reám ruházott jelen tiszti állásom nehéz voltáról. Mit kelle tehát tennem? benn'etek 
bizva, jeles férfiak, vetettem horgonyl, és buzgó fohászim közt annyi rémek daczára bájos ugyan, 
de bajos utnak indulék. S ime ! öt I).api kalandjaim után révpartra jutottam. 

Végetlen hála e miatt. a magas tengerek hatalmas urának ! ki az imént bevégzett utazá
som közt gyenge vállaimat szellemi s anyagi erővel lámogatá. -- De örökös hála nektek is , jeles 
férfiak , kiket az isteni gondviselés e fölvállalt hivatásom elviselésére rendele. Mind e mellett ho
gyan jártam el eme vállalatomban ? a közvélemény szózatára bízom; szabad azpnban reménylenem: ' 
hogy szigoruságát enyhiiendi annak meggondolása, miszerint az egyházi hivatásom teendöi más 
irányuak, mint az e nemesen müködö társulat körébe közvetlenül vágók ; mert ifjuságom zsengé
jét a bölcsészetnek és istenészetnek szentelém ugyan, de már 32 éven keresztül a hittanulmá-

. nyok valána}{ foglalkodásom szakadatlan tárgyai - sőt azokra , miről megemlékezni mindenkor 
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büsz~e vagyok , másokat is 14 · évig oktattam - s igy lelki , nem testi betegségek gyógyítása 
mellett a látható nagy természetnek tömkelegébe folytonosan s kellőleg vizsga szemeimmel be nem 

· tekinthettem. · 

Azonban eme járatlanságomat , 1i jeles férfiak , soha eléggé meg nem becsülhet~ kész
ségtekkel kipótoltátok, midőn elcsüggedt lelkületemet bölcs tanácstok.kal emeltétek, a hivatalos 
eljárásomban reám nehézkedett inditványok , föladatok czélszerü meghányását fontos közbeszólás
tokkal kivánt rendbe hoztátok. E közmunkálódástok elöbb aggasztó nelyezetemet vidám.itá , és a 
további veletek való társalgásomat kellemetessé és örvendetessé tevé. - . Mindazáltal alig kezdém 
érezni ezen édes élvezetet, már . is körülményeink egyÍnástóli elválásunkat igénylik. - Szivszoritó 
jelenet leend ez legalább reám nézve ! s azért mi előtt megtörténjék , szabadjon hozzátok , jeles 
férfiak, még egykét szót átalában tennem. 

Vissza hi titek~t ezennel a honnhagyott szeretett tieitek és tiszti hivatástok érdeke. -
Ménjetek hát szerencsésen. Baráti üdvöt mondjatok a szöke Duna mentében haladó lelkes pestie~ · 
eme társulat szép és nagylelk.ü a:lapitójának , az allopathi Hahnemannak, Bene Ferencz kir. ta
nácsnok. ö nagyságának, s mondjátok meg az ősz tanárnak: hogy csak ö hiányzott e díszes koszo
runk.ban még! - Ugyan azt tegyétek, ti hasonjellemü testvérerdélyiek, gróf Teleky József ö nagy
méltóságának, kies tartománytok bölcs kormányzójának, ki elöttem emez elnöki széken, mellyröl 
jelennen lelépek, utánozhatlan tapintattal üle. - Legyenek áldottak e nagy nevek, - és becses 
életök még számosb évekre terjedjen! - . Ti is, végtére, nenies .férfiak, kik hazánk egyéb vidé
kire kedves tieiteket fon-óan ölelendök innét mármár eltávoztok, valakik rólunk ·, baranyiakról, pé
csiekröl megemlékezni majd szíveskednek, általunk mindnyájoknak izent üdvöt baráti ajkaitokkal 
rebegjetek. Legyetek meggyőződve, hogy· Baranya e díszes társulat méltó emelésére mindeneket 
elkövetni akart. s kész vala , s mélyen fájlalja, ha kívánsága szerint azt nem tehette - melly 
hiányáért e végsö perczenetben töletek barátságos bocsánatot kér, - reményI. 

Már most összevonom végső szózatomat - és eme bizodalomszülte elnöki székemet je
lenleg elhagyva és mindnyájatokat, szeretett társaimat barátilag ölelve , mindenkire áldást mon
dok . . Fogadjátok azt tőlem ú.gy jó magyar szívetekkel, valamint azt magam is ugyan ollyanból leg
öszintébb ajkammal hintem reátok ! - Még egyszer jobbomat riyujtván - ismétlem : Legyetek ál
.dottak ! Isten veletek ! 

Ö excellentiája érzékeny bucsuját zajos éljenek követék; a köztiszteletben álló Dr. Szőcs 
pedig rögtönözve - de kitünö · szépen ekkép válaszolt .ö excellentiájának: 

Fö.méJtóságu Elnök Ur ! 

Azt, hogy mindenre születik . az einber, eleven példával tanusitá Föméltóságod lelkes elnöklete , 
n:ielly alatt viszont gyönyörrel tapasztalók azon régi közmondás valóságát, hogy nemcsak · abból le
het jó hajóskapitány, ki évtizedekig törte ·vaczkos tenyerét az evezövel , hanem főleg abból ; ki 
arra született. Társulatunk mult évi gyűlése finom tappintattal választá Föméltóságodat vándor
fregáttja fö kapitányává, s ezidei gyülésn~k örömmel vala szerencséje a mult évi választás édes 
gyümölcseit éldelni ; ugyanis alig mutatá meg Föméltóságod éles látcsöje a társulat hajójának Mo-
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hácsra érkezés~t, már annak elfogadása és elhelyheztetésére n gondos kapitány mindeneket sze
retett ·vendégei kényelmére elrendelt; onnét e szép városba érkeztével a társulat . ismét baráti
lag lön fogadva; hogy a kapitány. mint gondos és valóban szives házigazda min_dent meg tön , rövid 
itt mulatásunk ·perczei felejthetetlenekké tételére, azt felesleg volna említenem; de ez ugyis csak 
egyik oldala mélyen tisztelt kapitányunk eljárásának ; mert mint Föméltóságod nagy szerénységgel, 
de hün elsorolá: a hajós kapitánynak olly szépen átvitt elnökségi tisztében terhes .nehézségekkel 
kelle vívni; ugyanisalig lépekitársulatunkhajójaasikra,· elsö gyűlésünket értem, hány
kodni kezde a tenger és pedig látható szél nélkül , mint az illető hajósok mondják, a víz feneké
röl j övő izgatásból; hajónk majd jobbra majd balra ingadozék , söt vala alkalmunk kétséget jelen
t;ö arczokat látni, kik ·már hajónknák jobb oldalára sülyedését jósolák: ekkor ki . vala az, kinek 
~ intésére pz alkapitány a révészszel egy ügyes fordulatot teve , a tömegével tul nyomó tehert 
a baloldalra veté' és így a jobb oldal gyengeségéböl sülyetlni indult hajó egyensulyát' mestermü
vileg helyreállitá ;. ezzel hajónk, e~uttal mentve, nagy haszonnal basitá a közben-közben duzzadó hul
lámokat, és íme, már föltünék láthatárunkon a világi tó torony, midön egyszerre szélvész támad, 
ért e m az utol s ó gy ü 1 és t, nagy habok csapkodják hajónkat , mindenki kettözteté ~rejét a 
mentésre, a szózatok egymást váltják, hajónk majd jobbra , majd balra, majd előre sülyed; ek
kor vala szerencsénk Föméltóságodban egy született kapitányt látni, ki jól kikémlelve egy felöl 
a hajó, az evezök , az utazók erejét s állását, más fel öl a habok indulatját s irányját , olly me.s
t.erileg tevé rendeleteit, hogy minden veszély nélkül hajónk Kassa, Epe1jes partjára juta; - Örök 
emlékében leszen társulatunknak Föméltóságod díszes elnöklete , fölemelöleg hata mindegyikünk
re azon mély belátás , finom tapintat, mérsékelt csendesség , mellyel Föméltóságod a természetta
nok elveiben közben-közben hévvel kifejtett különböző véleményeket, tudományi széles ismerettel 
egyezteté, és a többség nyilatkozatát mindenki megnyugovására ékesen kijelenté ; helyesen említi 
Föméltóságod, hogy derék alelnökünk és ~zeretett két ügyvivönk terhes · tisztében segédkezeket 
nyujtottak. Ugy van , és társulatunk ezt hálaérzettel elismeri , nyilvánítva , hogy csak is akkor le
szen jó dolga hajónknak, ha mindenkinek a maga állomásán kielégitöleg véghez vitt munkássága 
eíismerést, méltánylást nyer; mert valamint a 1.egjobb kapitány is, értelmes jár.tas alkapitány , ré
vész és evezök hiányában legüdvösebb terveit szétrontva kénytelenittetik látni, ugy megfordítva 
ira egész hajósseregnek legnagyobb ügyessége , értelmessége mellet.t is, járatlan, · hajthatatlan 
kapitány vaskormánya alatt a legpompásabb hajó is törést szenvedhet. Akkor tehát a midön én 
Föméltóságodnak diszesen vitt ~lnökletéért, a gondos és valóban nyiltvszivességü házigazdának ven
dégszeretetéért társulatunk forró hálaját kijelentem , akkor mondom kedves alelnökünk fölsö ku
binyi Kubinyi Ágoston és szeretett rokonink Halász Gejza és Hölbling Miksa uraknak .is, ezen gyű
lés illy szép létrehozásában és dolgaink olly pontos elrendezésében és följegyzésében tett fárado
zásaikért", társulat~k baráti ~áláját nyujtom. S ha még a nagyontisztelt gyülekezet türelmét egy 
kevessé kikérhetném, bátor leszek itt ezen· szép téren kijelenteni azt , mit t~rsulatunk mindegyike 
fórrón érez, s érzek én is, hogy t. i. az elválás keserű percze ütött és régi szertartás sze1int 
bucsuznunk kell ; legelöször is ezen szép város díszes hölgyeitöl , kik minket nemcsak tanácsko
zásainkban jelenléteikkel az igazság kikutatásában ébresztettek, hanem gyűléseinken ·kívül is köz 
és magánkörökben üdvös társalgásaikkal boldogítottak. Hála érette ! Isten hozzátok! Innét fordu
lok e nemes megye igazgatóihoz , birtokosaihoz , kik közöl , bár névvel emlitni senkit nem akarok, 
uért mert akkor á névsornak hossza vége nem lenne , mégis szívem vergődése a Majláth és Batthyá
nyi nevek elhallgatását nem engedi. Hálás köszönet baráti szivességökért ! Végre ezen nemes Yá-

6 * 
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ros t. tanácsa s t. polgárai velünk éreztetett igazi vendégszeretete forró há1aérzettel örök emlé
künkben marad. És még egy szó, mellyel Főméltóságodtól s az egés~ t. t.ársulattól, kedves ügyfe
Ieimtől nem akaratból ejtett hibáimért elnézést könyörgök, -és mindenkinek áldást kivánva , 
magamat kegyökbe ajánlom a viSzonlátásig Kassa • Epe1jesen. 

Következett erre a másodelnök.nek következö elváló beszéde, mellyel ns.' Baranya. 
megye és Pécs városa lelkes fiai és leányainak szives és nyájas barátságukért igaz köszönetet 
szavaza: 

,,Ujabb példáját tapasztaltuk jelen gyüléseinken annak, mennyire inéltatják ns. Baranya 
megye és Pécs városa lelkes fiai és leányai a tudományokat; bő mértékben tapasztaltuk szinte 
valódi magyar vendégszeretetöket s irántunk bemutatott szives barátságukat, miért is vegyék há· 
Jás öszinte köszönetünket. Mélyen vésve maradand sziveinkben azon kevés napok emléke, mely
lyeket Baranya lelkes fiai és leányai kellemes . társaság~ban tölteni szerencsénk vala. Engedje a 
mindenség ura' hogy e téren még többször is találkozhassunk.,. . . 

A helybeli titoknok, Dr. Hölbling Miksa , így bucsuzott el; · 

N agyméltóságu Elnök , 
Tekintetes Gyülekezet! 

Tisztem, mellyet társulatunk engedékeny kegyességéböl viselni szerencsés valék e gyülés iel'olyta 
alatt, legkedvesebb anyagot nyujt, nyilvánítani tudnillik a legszivesb hálát, melly minden tagtárs-

. nak liazafiui érzéstöl föndohogó keblét tölti el , tapasztalván, mennyire vagyunk nagyméltóságu 
tudós elnökünk, tekintetes alelnökünk és lelkes rés~vevöinknek lekötelezve. - Mi szép az embe
ri élet, midőn a mindennapiság parányí köréböl kiemelkedik, és magát valami nagy és szent és 
ezreket érdeklő czél után intézi; mi szép ; világosító csillagkint tünni föl ezrek előtt; és az átme
legüÍt lélekkel választott vagy nyert pályát Örökre tiszta és soha nem hidegülő szenvedelemmel , 
ernyedetlen buzgalommal futni ' meg: azt Nagyméltóságod hazaszerte tudvalevő legüdvös.b működé
sei, páratlan áldozatai és legbuzgóbb törekvései tanusitják. Legujabban uj borostyánokat fűzött 
Excellentiád fölszámithatla'n érdemeinek hervadatlan koszorujába azáltal, hogy e gyülekezet elnök
ségét elv,állalni, annak üdvös müködéseit böicsen vezér leni , elömozditani és minden tagjára szíves
ségét kiárasztani méltóztatott: · miért nem csak illő , hanem kötelesség is ezen közülésben, hol a 
k,ét hazának annyi nemesei és jelesei vagynak egybeseregelve, Excellentiádat ünnepiesen iidvözel
ni és számára a hála oltárán tömjént gyujtani. A legszívesebb és legbuzgóbb tisztelet indulatjával 
cselekszi ezt tagtársaim mindegyike. Fogadja Excellentiád kegyesen ezt a csekély áldozatot, melly 
a legtisztább kutföből származik azon legfőbb kivánatokkal: hogy tartsa meg az ég Excellentiádat 
jólétben és boldogságban; távoztasson el Excellentiádtól minden lelki .és testi bajt; vezesse mind 
szándékát mind tetteit; koronázza közhasznu intézkedéseit a legkedvezőbb· sikerrel és áldja meg 
azok gyümölcseit. Excellentiád neve a nagy · Pázmán, az erélyes Szelepcsényi, a bőkezű Kisdy, a · 
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tudós Klimo és a. szentbuzgalmu, nagy Szepesyé mellett fényleni fog mindenkoron a magyarév
k.önyvekben, és lesznek a jövendők folytában számtalanon, kiket Excellentiád példája nagy tettek
re gyulasztani, és hazafiui áldozatok véghezvitelére lelkesíteni fog. 

De neked is., tudós lelkes alelnökünk, le kell fizetnem a hálaérzet adóját a legteljesb 
mértékben azon fáradhatlan buzgalmodért, mellyel társulatunk ügyeit fölkarolád és elömozditád, 
azon legszentebb törekedéseidért, .mikkel intézetünket gyámolitád. - Adja Isten, hogy azt, mit 
nemes szivednek minden érzeményével és hazaflui lelked minden erejével akarsz , segéderő, ba
ratság és zavartalan egyesség ápolja é~ virágoztassa a valódi tudományosság szende sugáraival. -

És mint fejezzem ki irántatok , lelkes részvevők, kik gyülekezetünk diszét és fényét 
emelni szivesek valátok becses jelenlétetekkel, }lálánkat? Vegyék Nagyságtok legszivesb köszö-
netünket közénkbe jövetelökért. · 

És ti, lelkes hölgyeink , kiknek szép koszoruját legbensőbb örömmel láttuk köriinkben, 
ti szives megjelenéstekkel jelét adtátok azon szoros kapcsolatnak, melly titeket közéletben, köz
érdekben még a férflukeblet szelídítő és nemesitő tudományok ügyeiben is velünk szorosan össze
fűz. Kedves jelenlétetek fölébreszté itt is a lelkesedést, melly a kellemeknek hódolni szokott 
mindenütt és a melly a legkomolyabb tárgyakat is kedvesekké varázsolja. Fogadjátok az illy disze
sen bebizonyított lelkes részvétért forró köszönetünket azon tiszta indulattal, mint mi azt nyujtjuk: 
kik viszontiszteletünk zálogául~ hazafiui érdemkoszomtokhoz örvendve fűzzük legbensőbb hálaér
zetünl} virágát, melly soha keblünkben hervadásra nem találand. 

Vé_gre hozzátok fordulok hazámnak lelkes ifjai, kik részt vettetek müködéseinkben. Mo
solygó remények szép serege áll előttünk. .Tőletek, kiknek keblében pezsgő életrevaló~ág és min
den szép és nemzeti iránt hő buzgalom lángol, tőletek várhatók leginkább azoknak létrehozása, va
lósítása; mert hol az ifjak keblében sincs magasbra törő ösztön, hol a teremtö akarat silány szol
gálóvá vagy béressé rajzott el, ott a hon boldog jövendőjének örökös jósolása végetlenre érő pro
fetiában marad, s minden szebb remények csak játszi álmok és hiu öncsalódás. Kövessétek, ifju 
barátim , a müvelt országok ifjainak lobogóját , és élvezni fogjátok azon gyümölcsöket, miknek 

. magvai hintetnek még csak most vándortársulatunk által. 

Mi pedig minket illett, szeretve tisztelt ügytársomat éS' engem , mi örvendünk és örven
deni fogunk mindenkor szerencsénken , hogy parányi tehetségünket a legszentebb ügyben olly fér
fiak törekedéseivel egyesithettük., kik midőn a tudományokat ápolják és te1jesztik. hazánkban, ugyan 
akkor mindenrendü és állapotu embertársaik boldogulását eszközlik, az ég malasztja erősítsen 

mindnyájunkat ezen szép összemunk.álkodásban, áldja meg törekvéseinket és virágoztassa társula
tunl\at , éltesse nm. elnökünket és minden tagtársot sok évekig boldogságban, szerencsében! 

Mi ezzel magunkat további kegyeikbe ajánlván, szívből kivánjuk, hogy éljenek! 

Ezek végeztével kiosztatott a nm. elnöknek beszéde, mellyel a gyűlést megnyitá, to
vábbá a tagok teljesszámú nyomatott névsora. 



A délutáni 4 órakor végzett gyűlést ö excellentiája által adott pompás. ebéd követé . 
ezután ·a társulat küldöttség áttal fejezte ki öszinte hálaérzelmeit a nm. elnöknek valamint 8 m'. 
megyei. ko~yzó , t. városi föbiró és . a .~elybeli titoknok urnak. Az egészet ~edig estve a 
_nemzeti casmo által adott bucsulakoma feJeze be, hol az áldomásivók hálás érzelemmel mondának 
köszönetet az igen-igen _szives vendégszeretetért, mellyel irántok Pécsvárosa és átalában Ba
ranyam~gye ~. magyar tudományossághozi vonzalomból viseltetni folytonosan buzgólkodék. És 
csak kesön e~el. vette~ a_ tagok b~csut egy meleg kézszoritással és egy szives „(sten veled," 
által. -~~á~tol es a pec~1~ktöl, Pecs városának viszontagságteljes multjaira boldog jelent és di
csö Jovot kivánván azon 1gerettel , hogy magokkal viszik és hiven megörzendik keblökben a ba
rátságos pécsiek kedves emlékét. 

Mindezek kiegészítésére és bebizonyítására következik itt a közülések hitelesített 
jegyiökönyve. 

·. 

47 

. . . 

II. 

A magyar orvosok· és természetvizsgá1ók Pécsett 
tartott VI-ik nagygyülésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
N agykéri S ci tov_szky János, pécsi püspök, cs. kir. val. benső titkos 
tanácsµok, a inagyar királyi természettudományi társulat elnöke, a szép
müvészetek, bölcsészet és hittudományok tanára, a tudós római arcadiai 
társaság tagja , mint a magyar orvosok és természetvizsgálók VI-dik 
nagygyülésére választott elnök és fölsö kubinyi Kubinyi Ágoston a ma
gyar nemzeti museum igazgatója és több tudós társulat tagja, mint ezen 
gyűlésre megválasztott alelnök elö~ülése alatt 1845 augustus 11-kén és 
következő napjaiban e következő tárgyak vétettek elő. 

Első közülés augtfstus 11-kén. 

1. Elnök ö nagyméltósága a: gyűlést korszerü, ékes és tartalomdus beszéddel megnyitá, mellyben 
kifejtvén a természettudományoknak. napjainkbaIÍi nagy jelentőségét és azon befolyást, mellyet azok 
a népek müveltségé1:e, szellemi és_ anyagi jólétére és boldogulására gyakorolnak., áttért azután azon 
körülményekre, mik Baranyát az emlitett tekintetben érdekes gyülhelyül tevék a magyar orvosok és 
természetvizsgálók társulatának., mellyet egyszersmind a legszivesben üdvözölt. · 

A mélyen tisztelt elnök ur lelkes beszédét sokszoros éljenekkel nyilvánitott köztetszés 
foga dá. 

2. Alelnök fölsö kubinyi .Kubinyi Ágoston ur megemlitvén a magyar orvosok és természet. 
vizsgálóknak tavai Erdélyben szives és barátságos elfogadtatását , ujolag hálás köszönetet szavazott 
Erdély lelkes fiainak; ezen közviszhangra talált hálaszózat után ékes beszédét Baranyának. termé
szetadta dus. áldásaira forditá valamint történeti, u. m. mohácsi, siklósi, pécsi nagy és jelentékeny 
nevezetességeire és rajzát adá a magyar honi iskolák rendszerének a halhatatlan MAria Theresia korá
tól mai napig, élénken és férfiasan kifejtvén; mik.ép szükséges az iskolákon kivül is a tudományokat 
becsülni, mivelni és az életbe áthozni, mit leginkább társulatok által mondott elérhetőnek, rövideden , 
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nyiltan és élesen jellemezvén a! magyar társulatok hiányait, kérve kérvén ö Jllllgát a mélyen tisztelt 
elnököt: hogy mint a kir. természettudományi tudós társulat elnöke nagy tekintélyét s befolyását a 
nevezett társulat abbeli hiányainak elhárítására forditani kegyeskedjék. Végül előadá javalatát a ma
gy.ar orvosok és természetvizsgálók társulatának miképeni emelése s szilárdítása felől. 

A lel.k.es beszéd köztetszéssel fogadtatott, és a javalatokról minél előbbi véleményadás vé
gett fölső kubinyi Kubinyi Ágoston elnöklete alatt e következő urak neve~tettek ki választmányi ta
goknak.= gróf Kemény József, Kubinyi Ferencz, 'Sauer Ignácz, Szöcs József, Bugát Pál , Balogh Pál, · 
Jedlik Anyos, Jónás József, Pi~kovics János, Török János, Petényi Salamon és Halász Gejza. 

3. Titoknok Hölbling Miksa ur tiszteletteljesen üdvözölvén az igen nagy gyülekezetet, le
hetö rövidséggel megismérte_ti azt Baranyának földirati és statisticai vázlatával, föftgyelmet forditván 
Baranyának elöretörekedö müiparára. · 

Ezt basonlag köztetszés nyilvánítása liséré. 

4. A legkegyelmesebb királyi megerösitést ;nyert alapszabályok fölolvast.attak titoknok 
Halász Gejza által.· 

5. Ezt követte a tavai Kolosvárott tartott V-ik nagygyűlés jegyzőkönyvének azon pontjainak 
fölolvasása, mellyek teljesültéröl a jelengyülésnek tudósítás vala teendő. 

a) Ezen jegyzökönyv 12-dik pontjára nézve, hol a természettudományi · társulattól állatkín
zás elleni társulat tervének elkészítése kéretik, olvastatott a már alakult társulat ideigleni igazgató 
választmányának levele a társulati alapszabályokkal együtt; mire Petényi Salamon ur, niint ezen 
czélrai pénzszedö, lemondott az ideigleni pénztárnokságról; - erre öt a nm. elnök a további keze
léstöl fölmentvén, az eddig. begyűlt pénzröl az illetö társulatnáli számadásra utasitja. - Maga részé
ről pedig a nm. elnök előmozdítandó a társulat üdvös czélját mint alapító tag 100 pftot fölajánlani 
kegyeskedett. 

Melly nagylelkl\ ajánlat hálás köszönettel fögadtaték. 

Erre fölszólamlott Bugát Pál tanár ur , és hogy taval a természettani szakosztályhoz csatolt 
archaeologia ti gyűlés tárgyai közöl kihagyatnék, inditványozta. · 

De ez viszhangra nem találván, az előbbi határozat épen hagyatott. 

b) Olvastatott Baricz János Erdélyország főorvosának Erdély nm. fökormányozója, mint 
a magyar orvosok és természetvizsgálók V -dik nagygyillésének volt elnöke által küldött levele, melly
ben jelenti: hogy meglevén a mult közgyűlés által bízva, hogy az erdélyországbani ásványvizek vegy
bontását eszközlené, e czél elérésére mindent megtett; - de a szükséges költség hiánya miatt ed
digelé az említett ügyben mire sem mehetett; .más részről pedig a magyar országi t. ez. töorvos urtól 
e tárgyban tudósítás nem érkezvén: 

Határoztatott, miszerint · elnök ö nmga bizottmányt nevezni kegyeskednék, melly e fontos 
tárgyról folyó hó 13-án tartandó közülésre véleményét beadandja. Ennek következtében nagyságos 
Fabini Teophil ur elnöksége alatt e következö t. ez. urak neveztettek ki választmányi tagoknak: 
Sauer Ignácz, Patkovics József, Lészay Dániel, Boor Károly, Wagner Dániel, Ifuta János, Hermann 
János s Nendtvich Károly. . -

6~ A programm teljesen jóváhagyatott. 
1. Pajnády_ Jószef ur Pécs városa föbirája legszivesben üdvözlé a város nevében az ösz-

szegyült társulat tisztelt tagjait. · 
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· 8. Hölbling Miksa és Halász Gejza titoknokok fölolvasák e következö leveleket: 
a) A magyar academia levelét, mellyben az gr. Kemény József, Balogh Pál, Bugát Pál , 

Fridvalszky linre, Gebhard Ferencz, Kiss Károly~ Luczenbacher János, Szonntagh Gustáv, Tö- _ 
rök János és Vajda P.éter t. ez. urak személyében kiküldöttségét ajánlja a. tár~ufotnak. . 

b) Erdély főkormányzója levelét, mellyben ö excellentiája sajnálatát jelenti, hogy min
den óhajtása mellett körül.ményei és foglalatosságai miatt részt nem vehet e jelen nagygyülésben. 

e) Az iparegyesület levelét, mellyben az küldöttjeinek, ugymint Kiss Károly, Kronper
ger Antal, Irényi János, Wenzel Gusztáv és Varga István uraknak megjelenését ígéri. 

d) M. gróf Batthyányi Kázmér levelét, mellyben jelenti, llliszerint személyesen foga
. dandja Siklós várában és a harkányi fürdőben a társulat minden tagjait. 

e) A m. k. természettudományi társulat levelét , meJiyben Bugát Pál, Sauer Ignácz , 
Nendtvich Károly, Rhédey Antal, Balogh Pál, Boór Kár-0ly, Jedlik Ányos, Vahot Imre és Ge
renday József urak kiküldetését jelenti. 

f) A m. gazdasági egyesület hasontartalmu levelét. . 
g) A budapesti kir. orvosegylet levelét, melly Flor Ferencz, Halász Gejza, Hoffer Ist

ván, Piskovics János , Scbedel Ferencz, Schlesinger Ignácz, Wagner János és Wagner Dániel 
urakna~ kiküldetését jelenti, és a temesvári pályakérdés.röli ítéletet az illetö ~eligés fölbontatlan 
levelkékkel együ.tt magában foglalja. 

Mire fölbontatván a levelkék , kitetszett, hogy az elsö jutalomra, azaz 48 darab arany
ra , érdemesitietett Bittner Imre t. Arad megyének főorvosa ; & másikra pedig, azaz 12 aranyra, 
Heutfel János t. Krassó megye főorvosa, a harmadik levelke pedig elégettetni rendeltetett; ezen ko
szoruzott pályamunkák szerzöi pedig elnökileg fognak' ruegjutalmaztatásukról tudósitiatni; és jelen
nemlétökben a 60 arany ugyan azon férfiunak, ki azt a budapesti kir. orvosi egyesülettöl elhoz
ta , t, i. Piskovics János urnak, hogy azt illető helyére eljuttatni sziveskedjék, átadatik. 

h) Kolos vár városának a szives meghívásért köszönetet nyilvánitó levelét, 
i) a szomolnoki bányaigaz~atóság és 
j) sz. kir. Kassa városának, szinte 
k) a bécsi egyetem, 
1) tek. Kolos megye , · 
m) sz. k. Beszterczebánya hasontartalmu levelét, · . 
n) az athéni természetvizsgálói társulat volt elnökének levelét ·, mellyben sajnálatát jelen

ti , hogy a jelen gyűlésben részt nem vehet, és egyszersmind Gorögország madaráit tárgyazó mun
k.álat<inak egy példányával kedveskedik, 

Mellyek mind bálás köszönettel fogadtatván , tudomásul vétettek. 
9. ö nmga az elnök ur elöadá.: hogy értvén, miszerint t. Kubinyi Ágoston és Petényi Sa

lamon urak a németorvosok és természetvizsgálók Nürnbergben tartandó ezidei gyülésen me~jelen
ni szándékoznak, jónak tartja a tisztelt urakat mint ·a magyar orvosok és természetvizsgálók je
len nagygyülésének képviselöit megbízni, hogy a rokonczélu némettársulatnak ~dvüzletet vigyenek, 
és az ottani gyiUés eredményéröl annak idejében jelentést tegyenek. 

Mi köztetszéssel fogadtatván a megbízó és ajánlólevél kiadása elhatároztatott. 

1 o. Halász Gejza titoknok a magyar orvosok és t. vizsgálók öt. é_vi fi\Unkálko~ásának er~d
ményét elöadván; 8 multat n jellennel és jövővel összehasonlitván, mmt a multon megnyugszik , 
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ugy a jö~öre is_ a gyül~sektöl hazánk anyagi é_s sze1lemi jóléte kifejlődésére· igen sokát jogO'al re
mény! és a jelen gyülés legközelebbi te·endöjéül indítványozza, hazánk üdvére egy átalános kórház 
fölállitására és e~éb közegészségü ügyek efrendezésére egy · pályakérdést kitüzni , annyival is 
inkább, mert e gyülés ez üdvös irányban eddigelé is hatályosan működött. , · · . 

. Melly élethün el~adott értekezés tetszéssel t'ogadtatván, a munkálatokba fölvétetni · ba--
tároztatott ; a pályakérdés megvitatása az illető szakosztályhoz utaltatván . . 

11. Gróf Kemény József igen érdekes és élénk értekezése a kólumbáczi Jegyekről 
Köztetszéssel fogadtatván , a nagygyűlés Évkönyveibe fölvétetni határoztatott. 

. . 12 .. D~: Zipser Endre ur_ az állatkinzás~ól értekezik, s meleg kebellel főkép azt -rejti ki, 
m1kep hatbatm sukeresen annak kiirtására leginkább a nevelés által. . · 

· Ezen igen jeles értekezés is köztetszést nyervén, szinte á nagyayülés Munkálatai közé 
iktatni határoztatott. . e 

.. 1~. Elnök ~. ~ga a szakülésekrÖl ·és ai ezekhez tartozó névjegyzékekröl jelentést tevén , 
a kovet~ezo t. ez. gyules1 tagokat megbizza, hogy kiki a szakos.ztályához tartozó egyéneket a szá
mulua kimutatott teremekbe hija össze és constitualásokat rendezze el. 

Erre inegbizattak: " . 
a) az orvos sebészi szakosztályra: Sauer Ignácz. 
b) A természet~ani , földrajzi, csiUagászati és archaeologial sza~osztályra : gróf Kemény 

József, · · . · · 

e) az ásvány, földtani, vegy- és gyógyszertani szakosztályra:· Kubiny{ Ferencz. 
d) Az állat-, élet- és növénytani szak~sztályra: Dr. Balogh Pál. · 
e) A gazdasági és barmászati szakosztályra: Török János. 
Ezek történte után a gyűlés eloszlott: 

Másodi~ közgyülés augustus 13-kán. 
14. E1~ök ? nagyméltósága_ a gyülést megnjritván, kö_vetkezett az elsö gyűlésen föl nem olvasott 
vagy azota erkeze_tt levelek fölolvasása, ugymint: . 

a) Epe1jes varosa az 1846diki nagygyűlést" kebelébe meghivó levele. 
·. . b) A görlitzi termés~etvizsgáló társaság levele , ~elly által Dr: Zipser Endre tanár ur 

megb1zatott, miszerint a jelen gyülésben ai említett társulatot képviselje , · 
• e) ·. A nagyváradi kir. academia igazgatójának Fogarasy Mihály umak a meghívást köszö-

no levele. · 

Mellyek tudomásul vétettek. · · 

15. Az els.ö ~aron kiküldött választmányok munkálkodásaik eredményét beadják. 
. ~) !· ~ubmy1 Agoston alelnök által ·a gyülés belszerkezetére vonatkozá némelly ajánlott 
Javal~to~ e~ változtatások megvizsgáltatására ugyan csak az alelaök elnöklete alatt kiküldött ta
gokbol allo v~asztmány augustus 13-án összeülvén jelenti: mikép az ajánlott · pontokot komoly 
figyelembe veven, ajánlja : 

1-ör • hogy. a gyűlések a tárgyak mennyisége és minemuségéhez képest egy vagy több 
nappal tovább tartassan_ak, minden gyűlésnek jogában állván, tartása idejét előre meghatározni. 
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E_lfogadtatott. 

2-or A közgyűléseken fölolvasandó érte.kezésekre· nézve ajánlja az eddigi szokás meg
tartását, hogy a szak ülések_ minden óvatossága! csak átalános és közérdekű tárgyakat ajánljanak , 
mik közöl· mellyek legyenek és micsoda módosítással fölveendök ? a szakülések hivatalnokai a 
nagygyűlés tisztviselőivel batározzák meg ; - ~z elsö gyülésen, mi.dön még szakosztályak nem 
tartattak, csak kevés s szinte közérdekű értekezések olvastassanak és azok megválasztását az er
re előlegesen ·a gyűlés több illy tárgyban jártas tagjaival tanácskozást tartott tisztviselők határoz
zák el. 

3-or Hogy egyik: gyülés a m~sik végzései felől illöen ér"tesitte1hessék ; hogy legyen, ki 
UipasztalásbÓI a gyülés menetelét ismervén ,.a szükséges .rendelkezések végett némi utasítással föl
világositásul · szolgálhasson: egyik titoknok mindig ólly f érflu lenne ; ki már a gyűléseken szemé. 

' 1yesen részt vett, kinek szerkesztői képességgel is ke11ene birni, mert a választmány ugy véleke
dik, hogy minden más külföldi és hazai egyleteknél, a gyülés Évkönyveit is egyik titoknok a 
közgyülésböl megszabott dij mellett az alelnök fölügyelése alatt szerkesztené , az alelnökre bizat
ván a pénztár és szám.adások illő figyelemben tartása is .. 

Elfogadtatott. 
4-er A mi pénz a gyülés és munkálatai költségeinek födözéséböl megmaradna, azt azon 

arányban, mellyet e gyűlés különben is fölvett, pályakérdésekre ajánlja a választmány forditani. 

Elfogadtatott azon · bozzátétellel, hogy ha a titoknok helyben nem laknék, utiköltségei is 
megtérittessenek . . 

Ezen pontok mint .az alapszabályok magyan1zói mi~den gylilésbén az alapszabályokkal 
együtt fölolvasandók. . 

5-ör Ezekhez csatolva Török János indítványba hozza: hogy a gyülési munkálatok biz
t.osb és nagyobb sikere végett évről évre a. közülésckböl a jövö gyfüé.seknek .némelly tárgyak 
vagy kérdések tanácskozmányul _kiti.\~essenek. 

Elforradtatott és batái.·oztatott, hogy a kitüzendö tárgyak és kérdések az illetö szakülé-o -
sekben határoztassanak meg. 

16. A számad<l.sok megvizsgálása és a jegyzökönyv hitelesítésére ifjabb Majláth György 
°főispáni helyettes ö mga elnöklete alatt következő választmány küldettetett ki: gróf Kemény Jó
:r;sef Daróczy Zsicrmond, Kubinyi Ferencz, Mihálovics Imre, Scitovszky Márton, Szőcs József, Paj-

' 0 . 
nády József, Bugát Pál, Horn ferencz, Czirer Antal, Patkovics József~ Hunyady László 1 Schnei-
der ~áspár, Nendtvich Tamás , Horváth János 1 Halász GeJza és HölblÍOg Miksa. 

Köztetszéssel fögadtatván a kinevezés, a teljesítendők teljesítésére megbizatott a vá-
lasztmány. . . 

17. A elsö napi nagygyűlés jegyzökönyvének ötödik pontja ért:elmében a két magyarhoni 
ásványvizek vegybontási és gyógyhatási ügyében kiküldött választmány beadja javalatát, melly sze-

. iint a VI-dik. nagygyülésböl megkérendö a nm. kir. hely'tartótanác_s , méHóztafuék a haza és szen
vedő emberiség javára évenként bizonyos pénzösszeget,_ p. o. ezer prtot kijeielni az ügynek elömoz
ditására; czélszerű és szükséges levén, hogy_ az alázatos folyamodásban mind fölszámitassanak 
azon hasznok, mellyek nemcsak orvosi és tudományi, hanem egyszersmind gazdasági tekintetben 
is hárulnának hazánkra, ha ennek a külföldi legjelesbb ásványvizekkel vetélkedő „ söt azokat fö-
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lülmuló ásványvizei minden tekintetben megvizsgáltatnának és nemcsak hazánk . fiaival: hanem n 
külfölddei ís megisniertetnének , minek minélelöbbi eszközlésére állandóul Pesten lakó választ-
mány volna kinevezendö. . . 

Ezen javalat egész kiterjedésében elfogadtatván, Sauer Ignácz tanár elnöklete alatt e kö
vetkezö tagokból, úgymint Wagner Dániel, Boqr Károlr, Nendtvicb Károly, Pisko:vics János, . 
Grosz Fridrik. „ Adler József, Sárosy József, Patkovics József, Kamenszky Endre, Jedlik Á_ny.os, 
Arányi Lajos, Illés Vilmos, Würzler Pál és. Halász Gejza urakból álló választmány neveztetett 
ki, melly az erdélyi rokonnemü bizottmánynyal közlekedésbe helyeztetvén magát, folytonosan mun
kálkodjék, föladata levén: Magyarország ásványvizeit minden tekinietben megvizsgálni, azokkal 
kórházakban és magánbetegeken kisérleteke~ tenni, .azokat a külfölddel megismertetni, és oda 
leendö szállitásukat megindítani, átalában terjedelmes összeköttetései által ·mindent elkövetni, mi ha
zánk ásványvizeinek hírét megalapítani és mindinkább te1jeszteni fogná. - Határoztatott egyszers
mind: hogy ezen bizottmány évenkénti munkálkodásafról és tett költségeirö:I ·a nagygyülésnek, ez 
pedig a nm. kir. helytartótanácsnak számoljon; továbbá hogy a nm. el~ök egyrészt az erdélyi 
fökormányszéket hasonértelemben megkeresni, más részt az erdélyi és horvátországi föorvosokat 
ez. üdvös czél előmozdítására végetti közmunkálatokra fölszólitani méltóztatnék ; végüi választmá
nyilag az illető uradalmak is megkéressenek, . miszerint ásványvizeik vegytani és gyógyhatási vizs
gálatára segédkezet nyujtani sziveskedjenek. 

18. K~binyi Ágoston alelnök fölszólitja a köz- és szaküléséken fölolvasott és a gyűlés 
munkálataiba fölvételre érdemeseknek talált értekezések szerzöit , miszerint értekezéseiket még a 
nagygyülés folyta alatt vagy annak végével- azom1.al az illető titoknokoknak átadni szíveskedje
nek , nehogy a munkálatok nyomtatása akadályoztassék. 

Közakarattal .elfogadtatott. 

19. ·Figyelmezteti az alelnök a gyülésnek minden tagjait, hogy a pécsi, vasasi és sza
bolcsi kőszénbányákba kirándulni szándékozók augustus 13-án délutáni 4 órakor; a Harkányba 
menni kívánók számára· pedig augustus 14-én reggeli 6 Makor a városháza előtt a kocsik készen 
leendenek. 

Ezen figyelmeztetés szinte köztetszéssel és köszönettel fogadtatott. 

20. Ugyan alelnök ur jelenti , hogy minden tagtársa a Pé~s városa által ·veretett em
lékpénzt · tagi jegyéne~ elömutatása mellett a város t. föbirájától átveheti. 

21. Olvastatott: 
a) A természettani , föidrajzi, csillagászati és arcbaeologial szakosztály jegyzőkönyve , 

melly hclybenhagyatott és egyesakarattaf pártol tat-ott · a nevezett szakosztálynak a nm. elnökhez . 
intézett abbeli kérelme, · hogy a na.gygyülést megnyitó korszerü lelkes beszédét még a gyülés le-
folyta alatt kinyomatni méltóztatnék. · 

Elnök ö nm. a közohajt~st. teljesitendö , beszédét azonnal sajtó alá adá. 

b) A gazdasági szakosztály jegyzökönyve, 

Melly remektollal és meleg hazafiui kebellel irt jeles munkálat a legélénkebb köztet
szés ismételve nyilvánitott jeleivel fogadtatott és · teljesen helybenhagyatott. 

c) Az állat-, élet- és növénytani szakosztály jegyzökönyve 
Hclybenhagyatott. 
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22. Pajnádi József Pécs városának fóbirája albumot mutat elő és· fölkéri -a · gyülésnek 
minden tagjait méltóztatnának abba legbecsesb neveiket följegyezni, hogy aiok mint az eredmény
dus pécsi ·gyülésnek igen érdekes drága emléke örök idökre a pécsi városi levéltárban megöriztet
iiessenek. 

Meny· kérelemnek -szivesen engedett a közgyŰiés ,' és a nm. elnök azonnal a beirást meg-
. . 

k.eidé. 
. 23. Vizer István fölolvasá e czimü munkáját: ,1Honunk természetalkotta némi nevezetessé- . 

geiröl, földirati, földtani, természettani tekintetben", mellyben legelőször is a kiesfekvésü Pécset és ns. 
Baranya megyét és · átalánosan hazánkat ·üdvözölé, azután pedig különösen ns. Veszprém, Zala és So-. 
mogy, a magyar kistengert, a BaJatont kebelezö megyék regényes vidékeire és ez_ekne~ alkotási 
némi remekeire és fátyolba burkolt némi tüneményeire is áttérvén, ezeket tudományosan fejtegette. 

Az értekezés · a munkálatokbai föivételre érdemesittetett. · 

Harmadik közgyülés .Harkányban augustus 14.-diké'n. 

24. Elnök ö nmga az m::vosi é~ gazdasági szakosztályok üléseinek bevégeztével a közülést megnyitá 
ékes és lelkes Q.eszéddel ~ mellyben a nagy nevezetess~gü Siklós történeteit; valamint a mellette emel
kedö Harsány hegynek regényes szépségét és a harkányi csudahatásn gyógyforrásnak jelentékensé
gét és az egész tájnak jelességét kiemelé, s legforróbb hálát mondott a dicsönevü Batthyányi család 
érdemes tagjának, gróf Batthyányi Kármér urnak, ki a szeretett haza fölvirágzását nemcsak _szóval, 
hanem tettel és áldozattal lelkesen elömozditani szüntelen törekedvén, az egész társulatot valódi ma
gyar szívességgel és vendégszeretettel Sik.lósr~ és Harkányba meghívni mé_ltoztatott. 

Melly lelkes beszéd sokszoros „éljen" által nyilvánított köztetszé_ssel fogadtatott, megkéret
vén az elnök ö nmga, miszerint azt az évi munkálatok számára átengedni szíveskedjék. 

25. Elösorolá Sauer Ignácz tanár, az orvosi · szakosztály helyettes elnöke, Patkovics József 
orvostudor ur az elöbb tartott szakülésben ·fölolvasott liarkányi ·gyógyvizet tárgyazó értekezésének lé
nyeges tartalmát azon ohajtással, miszerint annak történeti és orvosi része mint közérdekü tárgy a 
közgyülésben is fölolVasásra rnéltattassék; az egész monographia pedig a nagygyűlés munkálatai közt 
k.inyomattassék. . 

Erre köztetszés közt fölolvasá Halász Gejza titoknok a kijelelt részeket; - a nmgu elnök 
Pedig szíves köszönetet mondván mindazoknak, kik! eme közgyülésben megjelenni sziveskedtek, s 
igy a gyűlés bevégeztetett. 

Negy~dik közgyülés Pécsett august. 15-én. 

26. Olvastatott az elsö közülésnek jegyzökönyve, 
Melly némi módosítással helybenhagyatván, határoztatott: 
a) A 8-dik pont n) alatti czikkére , miszerint az Athéneböl küldött ornithologiai munkálat 

példánya a magyar kir. természettudományi társulatnak adassék át. 
b) A 9-dik pontra Kubillyi Ágoston alelnök és Petényi Salamon museumi segéd~r, mint a 

mnoryar orvosok és természetvizsgálók VI-dik nagygyűlésének képviselöi, megbizatnak: hogy a német-
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orvosok és terniészetvizsgálók Nürnbergben tartandó 23-dik ezidei nagygyűlésének magyar ügyfeleik 
részérül a legszivesbb üdvözletet megvigyék. Fölolvastatv~n az erre vonatkozó megbízó és ajánlóle
vél, v.égeztetett, hogy az, eredeti magyar szöveggel .és ·hozzámellékelt német forditással adassék ki a 
tisztelt képviselöknek. 

· e) A 10-dik pontra, a Halász Gejzaféle pályakérdésre nézve. t. i. elváratott az illető szak-
osztály jegyzökönyvének: fölolvasás~ 

27. Olvastattak a szakosztályo~ jegyzökönyvei: . . . 
a) Az orvos sebészi szakosztály jegyz?könyve ... Ezen jegy~ökönyvnek csak egy pontjára , 

mellyben az első napi közgyűléstől ezen szaknak általadott Halász Gejza pestmegyei tiszt. főorvos ál
tal inditványoztatott törvényszéki s re.ndőrségi eljárás iránti pályakérdés tárgyaltatik, kellett a köz-
gyülésnek határozatot hozni. · · · 

Ugyan is e p~lyakérMst, melly a . szakül~stöl Illy szerkezeti szövegben ajánltatott : Do 1-
g o z t a s s ék ki egy, Magyarországra alkalmazható rendörségi és or.vostör vény
széki terv, melly a szükséges kut_forrásokból levén merit.ve, egy részr öl ál• 
tala honunk emberiségének mind egyetemes. mind egyéni élet és egészsé gbeli 
üdve a lehető legtökéletesebb .karba helyheztessék; más részről pedi g or
vosrendünk viszonyai, állása, kötelességei megfejtessenek, a közgyülés is ma
gáévá tette, és a szokott szabályok ni.ellett ujságszerte leendő kihird~tését e folyó évi september vé
gére határozta, a midőn az addig bejött pénzösszeg is megneveztetik, és ezen pénzösszegnek három · 
negyed része a legjobbnak ítélt munkát; egy negyedrésze pedig az e~t leginkább megközeJitőt ille
tendi, - a munkák megbirálására egy 6 tagból álló választmány, mellynek elnökéül az országföorvo
sa Stáhly Ignácz ö nga a közgyűlésből megkércndő . neveztetett, ugyminf: Sauer Ignácz egyetemi ta
nár, Schmied János pestmegyei föorvos; Piskovics János a pesti kórház igazgatója, Havas Ignác~ 
az orvoskar dekánja , jlupp János egyetemi tanár, Arányi Lajos boncztanár; - ha ö nga az elnök
let elfogadásában akadályoztatnék, a választmány maga köréböl elnököt s e helyébe más tagot vá
lasztand' ugyszinte akkor is ha valaru.elly tagja elhalna' vagy részt akármi okból épen nem vehet
ne, a választmánynak. joga lesz magát"kiegésziteni , egyuttal pénzt-árnokul Piskovics János, ellenö-
1iil p.edig Halász Gejza az urak választatván azon megbízással, miként a bejövendö pénzösszeget a 
pesti takarékpénztárba id·eiglen kamatra adják. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1847-diki 
nagygyülésében a bírálók okokkal támogatott i.télete szerint .többséget nyert s igy koszoruzott munkák 
szerzői a díjt átveendik, mire n.ézve szükség leend: hogy a kihirdetésb~n kiirt szabályok ·megtartása 
mellett a pályázó munkák az 1847-d~ki mart. 31-ig a választmány elnök.éhez küldessenek; az első 
koszoruzott munka ki fog nyomatni, és az abból bejövő jövedelem a költségek lerovása mellett a 
szerző tulajdona leend, ha pedig ki nem nyomatnék, a kézirat a gyűlésnek használatul szolgál ; gyűj
tőkül, addig mig többen is sziveskednének a gyüjtést elfogadni, Piskovics "János, Halász Gejza , 
Krenmüller Károly, Hölbling Miksa, Arányi Lajos az urak kéretnek meg, valamint a megyei és vá
rosi főorvos m:ak is, eIJárásuk eredménye felől hírlapok utján számolanclók; .a közgyülé.sben azon
nal elkezdetvén az .aláírás ,. ezt elnök ő nmg.a 20 aranynyal inegnyitá. 

b) Az ásványtani ; földismei, vegy- és gyógyszertani szakülés jegyzőkönyve . 

Dicsérettel helybenhagyatott. . 

e) Az allat-, élet- és növénytani szako,sztály jegyzőkönyve 
· Hely~sittetett „_ . tll 

55 

· d} A termeszettani, földrajzi, csillagászati és archaeologiai szakosztály jegyzökönjve, 
melly alkalommal · . · · . · 
· , A) Petényi Salamon ur fölolyasá a görlitzi termész,etvizsgáló társulat azon kérelmét, mi-

szerint f. augustus 15•kétől kezdve ~Iagya1·ország több pontjain, föleg 1csillagászati tornyaiban a kére
lemlevélben kifejtett időjárási észrevételek tétetnének .' és azok azonnal a társulattal en~ek költsé-
gén közöltetnének. · · · 

A kérelem legsziv~sben fogadt"atott és a nm. elnök ura közohajtáshoz képest megigéré, mi
szerint azonnal intézkedendik, hogy az illető fölszólítás magyarra fordítva a pesti egy., károlyfejérvári 
és egri csillagászi tornyok őreivel haladék nélkül közöltessék, ·és a hírlapok utján közze tétessék. 
Mire még az is határoztatott: hogy ezen kéreleI!J.mel egyetemben arra is fölszólittassanak az illetö 
csillagászok és ügybarátok, miszerint ugyanazon időben .a futó csil~agokat is különös ~gyelemmel 
k.isérni és . észrevéteieiket az előbbiekkel egYütt a jövő közgyülésnek bejelenteni sziveskednének. 

B) A jegyzőkönyv az~n pontjára, mel~yben a Szigetváron találtató igen érdekes keleti (tö
rök, áráb és persa) · fölirások minélelőbbi hü másoltatás a ~jánltatik, fölszólamlott Wenzel Gusztáv 
bécsi tanár ur a híres orientalista báró Hammer-Purgstall nevében és a gyülé.stől éngedelmet. kért a 
Haas· tanár által bemutatott keleti fÖlirások lem~soltatására. 

. Melly kérelem a jeles férfi~ iránti méltányló tisztelettel fogadtatott. 

. · .e) A gazdasági szakosztclly jeles tapintattal és meleg tollal sze~ke&zietett jegyzökönyve. 
Ezen alkalommal.bemtftaiá a gyülésnek a jegyző Manfredi Angelo urat, a herczeg Es~terházy Miklós".' 
féle dombovári uradalom vizépitészét, ki csak nehány évig l~vén a magyar földön, már is igen jól 
megtanult magyarul és uj hazája.Jobbléte előmozditását igazán szívén viselvén a szakosztályt hazafiuí 
törekvéseiről meggyőzé és kész azoknak némi gyümölcsét, ugymint egy léjtmérönek általa föltalált 
uj neru.ét és parmai mintára készült sajtot bemutatni. . 

Elnök ö nmga erre a derék férfl.u iparkódásait ·a gyülés nevében méltányolván , öt további 
honftui buzgalomra fölszólitá és serkenté. - Jelenté továbbá a jegyző ur a gyülés legnagyobb örömé
re , hogy a baranyai gazdasági fiókegyesület megalakult. · 

28. Elnök ö nmO'a a rryülés közkivánatához képest az illetö szakosztályok elnökei és jegy-
~ 0 0 . 

zöinek hálás köszönetet szavazott azon kitünő és eredménydus munkálkodás okért, mikkel a jelen 
gyűlést annyira eDJ.elték, hogy közönségesen elismeitetett, mikép most kezd a szakok mindegyike 
azzá lenni, mivé az egész társulat kivánatához képest lennie kell. 

Az elnöki kijelentést köztetszés követte. 
29. Kubinyi Ferencf mfüt az ásványtani szakosztály elnöke a második közgyűlés határoza-

tának következtében a jövő nagygyülésre következő kérdéseket tűzött ki tárgyalásul. 
a) Budapest vidékének földismereti léirása; 
b) A sárosmegyei opálbányák. fölött tudományos értekezés. 

Mi elfogadtatván a h_irlapok által ·köztud.omásra hozatni rendeltetett. 
. 30. A gyűlés egyik legfontosabb tárgyáho~, a jövő . nagygyűlés helye megválasztatásához 

kezdett. A nm. elnök előadván és hivatkozvi\n mind Epe1jes mind Kassa szabad királyi városa több
szöri szives és ünnepélyes meghivásiira, egyszersmind elmondá mind a két hely természet- és törté
nettani nevezetességeit, megemlité mind a két városbani jeles tan- és más intézeteket, mellyek ezen 
gyülés üdvös foglalkozásainak mint meg annyi érdekes tárgyaiul ígérkeznek - illy körülmények köd 
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a választást igen. nehéznek, és minden oldalróli flgy~lmet érdemlönek állitá., és azért is a gyűlést ko
. moly . tárgyalásra fölhivá. A gyűlés legkitünöbb tagjai mind elismerék mind sz. kir. Kassa mind 
Eperjes városáról a nm.· elnök által elöadott érdekességeket , Diellyek a gyülés és a szólók nagy 
ré~zét a Fölsömagyarország szomszéd két fövárosáL egyesiteili; és így a gyülés .be,lyeül Kassa
Epe1'.:iest kitüzni javalák. - Elmondattak más részről a . nehézsége~, mellyek a· ·gyülés két he
lyeni tartásával egybekötve lennének, ámde bízván a két város testvéri rokon érzelmében, megvá
lasztandó tisztviselök buzgalmában és finom tapintatában, miszerint a netalán félreértésből elögördül
kezö .akadályokat intézkedéseik által agyüÍés szent czéljának megfelelőleg elháritandjAk, 8' nagy 
többség az egyesítés elvét elfogadván, a jövö gyülés szi~elyéül Kassa-Eperjest választ.á. 

Mire közakarattal s lelkesedéssel a hazafiui törekvéseiről es áldozatairól ismeretes, és a 
termész.ettudomá.Ílyokban kitünöleg jártas gr. Andrásy György sárosmegyel főispán ur elnökül, -
a haza és külföld több tudományosintézeteinek társa, a hőkeblü Pulszky Ferenci ur alelnökül, titok
n.okká pedig l)r.· Horn Ferencz Abaujmegye föorvosa, és Sárosy József Sáros„ megye főorvosa vá
lasztattak; határoztatván, hogy mind a két városnak tudósitó levél küldessék", és valamint ·a m. 
gróf elnök „ ugyszinte a tettes alelnök és titoknok urak elválasztatásukról hivatalosan értesittesse
nek; beirási napokul Kassán és Epe1jesen Augustus· 6, 7 és 8-ka, a nagygyülést Kassán megnyi
tási napul pedig aug. 9-e .batároztat<>tt. 

31. A jel~n ~ülés munkálatainak szerkesztÚége es nyomtat~sa kerülvén szönyegre, 

.' Nyomatási helyül Pécs tűzetett ki és szerkesztönek Hölbling Miksa titoknok választatott. 

32. Indítvány tétetett a Jövő nagygyülési nm. eln.ök megkérése végett, ·hogy a bei~ancló 
tagok kiadandó névjegy~ékén a tagoknak szállásai is följegyeztessenek könnyebb megismerkedhe
té~ végett; hogy továbbá . ugyan azon t~kintetben minden tag nétjégyzékbeli számát wellére tüz~i 
ne terbeltetnék, 

Az elsőt közakarattal elfogadá a. gyűlés; - a másikat pedig kinekk.inek szabad aka-
ratára bizandónak határozta. -

33. Az elnök az állatkinzást irtóegyesület aláírási . ívét alálrás végett ajánlja a társulat-
nak és az . . . 

J?r. Balo~h Pál urnak aláírók gyüjtése végett kiadatotL 

34.. Ajánlá továbbá az elnök a nagygyülés pártoltatásába a kir. magyar természettudo
mányi legüdvösb czélu· társulatot. 

35. Minthogy az ajánl~tt értekezések fölolvasására idö már nem volt, csak Nendtvich 
Károly ur szólíttatott föl , miszerint a magyarhoni és különösen a baranyai köszénröl az illetö 
szakosztály által ajánloft Jeles ér~ekezésének ·lényegét 'lehető legnagyobb rövidséggel előadná. 

Mit a tisztelt tudós férfiu a legnagyobb készséggel közmegelégedésse.'l teljesit.ett, elömu
tatván egyszersmind a hon különféle köszénnemeit. . . 

36. A nm. elnök ~ közelgö elválás gonqolatjától elérzékenyülve, szivreható lelkes bu
csubeszéddel, ~elly az egész gyűlést látszólag meghatá, a nagygyülés munk~atait bevéizé. 

Mire .sokszo1:os és szivböl származó ·;,éljen" harsogtatá át a teremet. 

37 '. . E különös kegyelettel fogadott barátságteljes beszédre , szintolly l~lkes szivömlen
gések közt Szöcs tanár ur felelt az egész _gyülés nevében, nemcsak a nm. elnöknek: alelnöknek 
és titoknokoknak, hanem egyszersmind t. Baranya vármegyének, sz. kir. Pécs városának és a pécsi 
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~sinonak hálásan megköszönvén azon kitünö buzgalmát és részvétét, mellyel az~k a gyülés min-· 
dennemü ügyeit' fölkarolni és elömozditani sziveskedtek . 

E beszédet is ismételt „éljen" kiáltás viszhangzá. 

38. Holbling Miksa titoknok hálát szavaza a nm. elnök és alelnök urnak lelkes munkál-
kodásaikért, és köszönetet mondott mindazoknak , kik a társulat működéseit figyelemmel kisérék. 

Ezen beszédet ismételt „éljen" által nyilvánított köitetszés kiséré. 

39. Ugyan ezt tevék t. Kubinyi Ágoston és Halász Gejza titoknok urak. 

Mi szinte örvendezö szívvel és „éljen'' kiáltással fogadtatott. 

Mik is ekkép törté~vén , ~ gyÜlés délután 4 órakor .eloszlott. 
Jegyzette Hölbling Miksf}, m. k. orvostudor, titóknok.. és Baranya vármegye t. főorvosa. 

1845-dik évi augustus l 6-ári e jelen jegyzőkönyv 16 sz. a hitelesítés végett.· kik ül dö ti 
választmány e jegyzökönyvet pontról pontra fölolvastatván , azt a gyűlési határozatokhoz képest 
módosítva hitelesitette. 

Ifj. Majláth György, m. k. választmányi elnök. Daróczy Zsigmond, m. k. Scitovszky ?,1ár
ton, m. k. Pajnády József, m. k„ Szöcs József, m. k. Czirer Antal , 'm. k. Patkovics József, m. k. 
Schneider Gáspár, m. k. Hunyady László, m. k. Horn Ferencz, m. k. Nendtvich Támás, m. k. Ha-
lász Gejza, m. k. . . 

E másolatnak ·az eredetiveli össze hangzását s hitelességét bizonyitjuk. Pécsett, Szent 
András hó 1-én 1845. 

Scitovszky János, pécsi" püsptJk, 
mint elnök. 

Dr. Hölbling Miksa, 
titokno'k. 

8 
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A helybenhagyó k. királyi végzés. 
Copia. 41922. . .it1' '~ 

Praenobilis, SpectabHis Domine Consiliarie, ~obis ob~ervandissime ! 
Suam Majestatem Sacratissimam medio altissi'mae res.olutionis regiae 1.4-a 
octobris • a. e. ,,cJementer edítae statuta societatis. medicórum et naturae 
scrutato1·om hnngaricorum benigne confirmare' atque id' nt societas hac 
ratione in exhibitis statutis proposita. singulo anno conveniat, iudulgere 
dignatam ·esse, Prattae DVtrae provocative ad rernonstrationem dd-o 18 

}ulii IS4i isthuc exaratam, medio , cujus Proto~ollum sessionis generalis 
de dd-o 29, 30 ·et 31 maji 1841. asservatae, necnon statuta attactae socie
.tatis horsuni substrata erant, p·enes memorati P.rotocolli statutorumque re
missionem eo subnexo J1isce notum red.ditur: quod ProtocoJJa ·~ingulorum 
attactae societatis conven~uum, via directionis facultatis mediene scientia
rum universitatis liorsum substernenda siut. Datum ex consilio regio lo. 
cumtenentiali hangarico Budae', die 21-a novemhris, anno mHlesimo octin
gentesimo quadt·agesimo tertio celebrato. Pra~ttae Dvestrae benevoli ad 
officia paratissimi A. M é t• ey m. p. Andrea s Lovász . m. p. J o a n
n e s K o n <lé m. p. (L. S.) 

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülésé
nek alapszabályai. 

Czélja ezen gyülésnek személyes ismeretség, orvosi és természettani ismeretek, tapasztalatok s 
uj találmányok , mennyiben lehetsé~es, élőszó általi rövid kö~ése és terjesztése, söt a gyölések 
helyének változtatásával a hazai. vidékek helyb~li ismertetése is. 

Ez évben tartatik ugyan egy második gyülés még pedig Pesten, september 6-kán és kö
vetkezö napjaiban, jövendőre azonban évenkint csupán egyszer; azonban minden követk~zö gyü
lésnek helyét, melly hazánk majd ama majd eme népesebb vagy föbb oskoláival s jelesebb intéze

. tekk.el, nem különben kitünö természettani ritkaságokkal diszlö városa lehet', minden,kor az utólsó 
gyűlés határozandja ·meg. 

A gyülésre megjelent minden tag a határidő elötti három nap alatt magát az e végett 
megválasztandó ügyvivönél, ki egyszersmind alelnök egy személyben s jegyzőnél személyesen beir
YáA , belépti jegyet kap. 
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· A szinte ·elöre megválasztott elnök a kitűzött napon megnyitvá~ az ülést, a jelenlevök 
nevei, ugy ai alapszabályok is fölolvastat~ak, s a mult gyülés óta talán elhunyt nevezetesebb ma-

gyar orvosok és természetvizsgálók fölött emlékbes~éde~ tar~~tna~. „ „ . . • . 

· A külön tudományokkal foglalkozó tagok iránti tekmtetbol külon osztályok iendeltetnek, 
ugymint: az orvosok és sebészek , pbysicusok, geographusok és . astTonom~sok, mi~eralogus~k, 
geognosticusok, chemicusok és pharmaceuták, tbeologu~ok, ~hys1ologusok. es bot~mcusok, .veg
re a veterinariusok és oeconomusok részére; magában ertetven, hogy a resztvevo tagok számá-
hoz és ~inöségéhez. képest ezen osztályokat szapori~ni vagy kevesitni szabad leszen. . 

· Diplomaticus nyelve gyüléseinknek a ·magyar, ezen vit~tvén je~zökö~!v.~~ is, Illl~d
azáltal hazai nyelv~kben kevéssé jártas ügyfeleink diákul , söt saJát anyai nyelvokon is adhatják 

közléseiket. . 
Utolsó két napon közgyűlések tartatván, ezeke~ - a részletes ülésekben legnevezeteseb-

beknek tartott dol(J'ozatok vagy fölfedezések ujra fölolvastatnak. 
Minden ~álasztás . vagy · fontosabb tárgy titkos_ szótöbbs.éggel döntetik el, és a szavazás-

ban minden beirott résztvevö tagnak -egyenlö joga van. . 
Utolsó nap kijeleltetik a legközelebb tartandó gyűlésnek helye , megvála~zta_tik jöv~r~ .~z 

elnök, továbbá az alelnök és ügyvivő egy személyben és a jegyzö is, melly . utobbia~ a k1tuz~tt 
helyben· vagy annak közelében lakván, szállásokról, kirándulásokról, re~des elel.embeli ellátásrol, 
gyülési termekről, mulalságokról előre gondoskodni s a sikert jó eJeve h1rlapok altal országszerte 

közretenni kötelesek lesznek. 
Végezetül az elnök befejezi a · nagygyülé~t. · · . .. . " . . 
Mint nyilvánosság emberei a tudomány terjedését és polgártársamk muvelodheteset ve

vén kftlönös tekintetbe, a tudományt kedvelö vendégek között. minden közgyűlés alkalmával a hely 
kirerjedéséhez képest elég számn jegyek osztatnak ki. 

8* 
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·Ill. 

111lé•VKJIÁ!tA!l8 
16. § . . 

Hirlapokba iktátott közlemények.· 

A nm. elnök mindenkép törekedvén a közgyülés áltaJ hozott határozatok foganatositásán , intéz
kedett mindenek elött ~ hogy: . 

. · . 1. ~ hazai magyar és német hirlapok által haladék nélkül közzé tétetett a görlitzi ter
meszetv1zsgálo. társulat.Qak következő f ö 1 szól i t ás a. 

Kérelem a magyarországi természetvizsgálókhoz. 

A gfü:~t~i. termész~tvizsg~ó társulat a magyarorvosok és· természetvizsgálók Pécsett tartott Vl-dik 
nagygyülesehez a kovetkezo nagyrabecsült fölszólitást bocsátá. 

; . .. ,:Schneide~ t.~nác~os m· Ber~inben több év elött azon véleményre jött, miszerint az idöjá
iati tünemenyek a foldon alighanem bizonyos függésben vannak naprendszert1nk to''bbi· e· o-1· t t · k h · · , · . · o es eme 
a oz1 viszonyos állásátol. - Ambár igen sok ellenvetésre talált e nézet tudományosan m·· H ~· _ 
fiak . . öl . . l . uve er 

reszer , meg1s nyo ez ~ven át szüntelen folytatott figyelmezések azt a valószínűség mao-a 
fokára emelék. Schneider ur azért vizsgálódásai ei·edményeit az alulirt társulat elibe terjeszté 8~0: 
kérele~~el , hogy a figyelmezések eleve leginkább Németország lehető nagy részére terjesztetné
nek ki. Es a természetvizsgáló társulat szívesen engedett e kérelemnek annál is inkább mintho 
az elibe terjesztett dolgozatok minden esetre figyelemre méltóknak látszanak, és legalább is oha ~: 
ható , hogy az ügy tisztába· hozassék. . · J 

A f. é. augustus 3-kától . egész october 15-ig bezárólag lefölyandó idöszak tüzetvé~ ki 
Schneider urral egyetértésben az ezidei vizsgálódásokra: · · 

„ " Megvizsgála.ndó e napokban nap kelte és nyugtakor Németország (valamint Magyar- és 
folso .Olaszor~zágnak is) Jehetö számos helyein: 1) A Iégsulymérö (barometrum) állása ( ó franczia 
számitá~ ~~er~nt). 2) A hévniérö (tbermometrum) állása (Reaumer szerinL). 3) A szélnek iránya. 
4) Az 1d0Járas. 

. . Figye.lmeztetnek továbbá az ügybarátok még a következö pontokra is : a) Irassék le rö-
viden a v1zsgálodási sulyme· rő (J' t · k fi'J " b l · · · . . . egyez esse o a cso e sö tágassága, valammt ·az 1s, vannak-e 
~·aJta nomák ~at.) -A .légsulymérönek egyenesen följegyzett állásának a hévmérönek fagypontjávali 
összeegyeztetese nem k1vántatik mea hanem maga az egye' ne · áI t 11 tt - l, .1 • " 

1' ' s v1zsg a me e , meg a egstuyme-
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rökre alkalmnztátott bévmérök légmérsékletének följegyzése kéretik. Ohajtható volna a Iégsulymé
tök északkeletre nyiló ablakokbani egyenlő fölfüggesztése , ha pedig ez nem volna kivihető, az ég
rész följegyzése kéretik. --. b) A vizsgálódás helyének földirati hossza, .széle és tengerfölötti magas
ságának följegyzése is örömmel vétetnék. - e) Azon.esetre pedig: ha e kivánatok egyike vagy má
sika nem teljesittethetnék, kérve kéretnek az ügybarátok, miszerint a miatt átalában föl ne hagyja
nak a vizsgálatokkal·, hanem azokat akkép tegyék meg, mennyire a körülmények miatt lehetsége
sek. - ()hajtja továbbá d) Az érintett idö alatt tett vizsgálatok saját költségén minélelöbb eszközlen
dö közlését ~ társulat. - e) A vizsgálásoknak mindenesetre érdekes eredményei, valamint a Schnei
der ur elméletéröli bövebb tudósitás annak idejében , és hihetön még ez év folytában fognak a társu-
lat tudományos közlönye által közzé tétetni." · · · 

A magyar orvosok es természetvizsgálók VI-dik gyűlése szivesen fogadván e fölszólitást, 
ezzel tiszteletteljesen megkéri a·magyarországi természetvizsgálókat, miszerint az elösorolt vizsgála• 
tokat megtenni, és azokat f. ·e. oct. végeig vagy a tisztelt görlltzi természetvizsgáló társulatnak, vagy 
t. t. Petényi Salamon museumi segédőr urhoz küldeni sziveskedjenek, ki azokat nemcsak Görlitzbe 
küldeni, hanem egyszersmind a magyar orvosok és ter!'.llészetvizsgálók VII-dik nagygyü.lése elibe 
is terjeszteni el nem mulasztandja. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Vl-dik. gyülése ez uttal alkalmat. vesz magának 
a csillagászat és átalában a magyarországi természetvizsgálókat fölszólítani, miszerint a futó csilla
gokat is különös figyelemmel kísérni és észrevételeiket s tapasztalásaikat ajövö évi nagygyűlésnek 
bejelenteni sziveskednének. - Kelt Pécsett, a magyar orvosok és természetvizsgálók 1845 august. 
15-én ta1;tott nagygyfilésében. - N. Scitovszky János; pécsi püspök, elnök. - Dr. Hölbling Miksa , 
titoknok. 

Ugyanezen fölszólitás különös kérelemlevél kíséretében hivatalosan megküldetett a kir. 
egyetemi, egri és károlyfehérvári csillagászoknak is. 

II. A következö „Hi rdetm én ye k" pedig csak januar elején küldethettek meg a ~la
pok t. c,-z. szerkesztőségeinek, miután a szerkesztő · titoknok ismételt kérelem és sürgetés után csak 
akkor volt szerencsés az illető szakosztály jegyzőkönyvét megkapni, és be is kellett várni a pályadij 
födözésérei legszükségesebb aláírásokat. Legkedvesebb kötelességeinek egyikét teljesíti itt az el
nök a szerkesztő titoknokkal együtt az által, hogy nyilvánosan hálás .köszönetet ~ond a fönemlitett 
hazai magyar és német politicai birlapok t. ez. szerkesztöségeinek azon kitűnő sz.ive.s készségért , 
mellyel a fönebbi és alább következő 1hirdetményeket a társulat és a hazai tudományosság iránti von
zalomból minden dij nélkül becses lapjaikba fölvették. 

Hirdetése 
a magyar orvosok és természetvizsgálók VI-ik nagygyü-

lésének köztudomást igénylő határozatainak. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tart'ott VI-dik nagygyűlése, követve a már meg
kezdett és üdvösnek · tapasztalt irányt, miszerint a természettudományok mivelé.sét és azoknak hazánk 
viszonyaihoz képest életre alkalmazását, mint nemcsak anyagi, de szellemi jóllétünknek is leghatal-
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masabb s mégis még mindig kevés figyelemre méltatott tényezöjét minélinkább kifejthesse, évenkén
ti összejövetelein kivül pálya kérd é s e k által is akar hatni ; mire nézve tekintve mindenek elött a 
szenvedö-'emberiségnek hazánkban nagyrészt az orvosrendörségi s törvényszéki fölöttébb hiányos el
járásából is eredő szívreható állapotát, Halász Gejza pestmegyei főorvos inditványára az illet.ö 
szakosztálytól szerkesztett következő pályakérdést tüzött ki. ' . 

„Dolgoztassék ki ~gy, Magyarországra alkalmazható rendőrségi sor
vostörvényszéki terv, melly a szükséges kutforrásokból levén meritve egy
részről általa honunk emberiségének mind egyetemes mind egyé.ni élet és 
egészségbeli üdve a 1 eh e tő _l egtökél e te s eb b karba h el yhe zte s sék; más rész
röl pedig az orvosi rend viszonyai, állása, kötelességei s jogai megfej-tess~
n ek.'„ 

Az idegen kézzel tisztán írott s valami jelmondattal ellátott pályamnnkálatok a szerzö ne
vét rejtő pecsételt levelkékkel a gyűlés által e végre megkért bíráló választmány elnökéhez, nagysá
gos királyi tanácsos Stáhly Ignácz országos föorvos urhoz-ki az elnökség szives elfogadására 
már nyilatkozott - küldessenek az 184 7-ki martiu_s utolsó napjáig. Az eddig aláirt nyolczvan arany és 
ezután begyülendö pénzösszeg %,dét a birálók többségéne~ okokkal támogatott. itélete szerint legjobb 
munka, 1

/ 4 dét pedig az ezt leginkább megközelitendö nyerendi. A koszoruzott munkák szerzöi dijo
kat az 1847-ki nagygyűlésen átvevén, munkálataik ugyan ezen gyűlésnek, vagy az ezután kö~etke
zöknek használatul fognak szolgálni , a kinyomtatásból eredendő nyereség a szerzőket illetvén. A VI. 
nagygyűlés meg levén győződve e tárgy fontosságáról, minden ügybarátot, különösen a megyei és 
városi főorvos urakat megkéretni határozta, hogy e munkát igénylő kérdés megfejtésére szükséges 
pénzösszeg gyűjtésében munkás részt venni szíveskedjenek, gyüjtéseiket minélelöbb Pestre a köz
gyűléstől e végre megválasztott pénztárnok Pisk:ovics János .és ellenör Halász Gejza föor
vos urak.hoz küldvén, kik a begyült pénzt a pesti takarékpénztárban kamatoztatni, s ó gyűjtök és 
adakozók neveit s egész eljárásuk eredményét hirlapilag közölni fogják. 

Ugyan ez uttal tisztelettel köztudomásra hozzuk azon tárgyak~t és kérdéseket, mellyek a 
gyülé~i munkálatok biztosb és nagyobb sikere végett a magyar orvosok s t~rmészetvizsgálók jö~ö, 
kassa-epe1jesi na!?Ygyülésére közgyülési határozat következtében vitatko7itsul előlegesen elfogadt.á.t-
tak u. m. · 

A) az orvos-sebészi szakosztály köréből: 
1-ör a gümőkór ; 
2-or. a hagymáz. 

B) a természettant, földr,ajzi, csil.lagÁsz~tí és arcbaeologiai szakosz
tály rész é.r öl: 
Vitattassék meg, egy-e lényegileg a meleg és világsugárzásán~ tárgyas oka' ( ca~sa obiectiva ?) 

C) Az ásványtani, földismei, vegy- és gyógyszertani szakosztály kö
ré bői: 

1-ör Budapest vidékének földi-smei leirása ; 
2-or A Sáros vármegyében létezö cserveniczai opálbányák tudományos megismertetése. · 
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D) Az élet-, ál~ai és növevénytani s~a~.o~ztál! körébö~:. . 
A jövö gyűlést elfogadó két város határának élet-, állat- es novenytam szempontbob leirása. 

E) A b a ro má sza ti és mez ö gaz das ági szako sz tál! r é s.zé r.ö l; 
1-ör Mellyek Abanj és mellyek Sáros vármegye fögazdasi\gt-termenye1? . 

· . 2-or Ha e két megyében a tudományokhoz és tapasztalások.hoz illő fok~n ne-:m áll ~ mezö
gozdasi\g _vitele, minö éghajlati vagy földtulajdonsági és fekvési kö~ülmények é~ mmö butokv1szonyok 
befolyása által lehetne a hiányt s hátramaradást aránylag mentem? _ .. 

· 3-or Mellyek a mezögazdaság akadályainak elhárítására legbiztosabb .vezetö ~szk~~ok? 
4:-er Minö fanemek díszlenek fökép a két megyében, s milly mivelesben reszesulnek ai 

&dök f 5-ör Mellyek azon ~yavaly.ák' mik itt leginkább a házi állatok közt elöfordulni szoktak? -
milly okoknak tulajdonittatnak , leginkább ? s milly ovó- vagy_ gyógyszerek tapasztaltattak rendesen 

elöforduló esetekben legsikerese~beknek ? . • · . . 
6-or Minö uj gazdasági iparágok megalapítására láts~anak a termeszettöl e megyek ki: 

jelelve? · · dák n k k 
· 7-er Minö természeti tüneményeket tapasztaltak itt átalában egyes gaz ·. ' m~ ye ne. 

illö figyelembevétele egy részröl a természettudományok egyes -pontj~ra földeritö . fe~yt ~asztam' 
a m~zőgazdának peclig czélszerübb s sikeresb eljárá~ra hasz~os utmut~ta~ul szolg~lm ~epe~ :. 

Miket köztudomásra ho.zván, egyszersmind azon biztos remenyunk~t ': so~ e~~s hitü.nke~ fe
. ··k ki mi'szei·i·nt e. fontos tárgyak és kérdések fölötti vitatkozásokban illö keszulettel 1gemgen 
jeZZU ' 0 • ·· • • J . · "k t h fiui 
számos ügybarát fog buzgón részt ~enni a legközelebbi nagygyüle~ alkalmava ~ mne o e aza .. 
bizodalommal és tiszfelettel fölszólitjuk és ké1:jük. Kelt Pécsett, december 20-~án.1845: Nagyken 
Scitovszky János, s. k. pécsi püspök, min~ a VI. nagygyülésnek elnöke. Dr. Holblmg Miksa, s. k. 

titoknok. 
III. Közelgetvén a Vll nagygyűlés ideje , közzé tétetett a hazai hirlapok által a kovetkezö 

Kérelem 
Magyar- és Erdélyország tudósaihoz a _budapesti_ vi~ék földtani és a 

_ sárosmegy~i opálbáuyák átalános leirásának ügyében. 

A magyar.orvosok és természetvizsgálók évenkinti gyüléseinek egyik .főczéla le;én .a szeretett hon~ 
ról természettudományi ismereteket szerezni és gyt~teni , söt a gyülese~ helyene~ v~~o~a~á::va_ 
a hazai egyes vidékek kimeritö ismertetése is: czélszerünek . tartotta .a tai:sul.at, mmd~áit e e e~ 
'""kor taogJ· ai és -barátiainak némelly közönségesb érdekli tárgyakat es kerdeseket _k1.ddo!kgozáksur~·1eds 
!.(; • ~ • • • • • • •• b d ' esti v1 e ne o -
feleletül ·ajánlani. Igy a második nagygyüles a ho!lsz1venek' a dusr emenyu. u_ a~ __ . . N 
tani leirására hivta föl ügyfeleit ismételvén fölhívását a legközelebb mult pecsi nagy~il:seben. 1 ~-, ~ ' 1. tt k · . 1 ··. lulirtak bazafim tisztel ette es 
hogy tán ismét sikertelenül hangzott legye~ el az-em ite ere em · ~ . . . . • 
bizodalommal ezuttal . még egyszer emlékezetökbe hozzák azt a hazai t. ~udko~o!°1d. akk, ta~ákn~:l~ -:ge~ 

. . ··1 · ált l kT ött tárgyakat es er ese e ., u ono , 
szersmind nekik átalában az utoso nagygyu es a I uz . . . 6 N k .. · Scitovszky 

pe. dig a sárosmegyei opálbányák leírását. Kelt Pécsett' maJUS eleJen 184 . . agy l~I~ k 1 ··ke 
k · t · tvizsgálók VI nagygyü esene e no · 

János, s. k. pécsi püspök, mint a magyar orvoso es ermesze · 

Hölbling Miks.a, titoknok, 



17. §. 

A magya~- é~ erdélyországi ásványvizek vegybontása és 
ismertetése iránti intézkedések. 

A hatodi~ nagygyűlés (miután az elöbbi választmányi tagok lemondottak) t s 1 á .. 
Iete alatt állandó válas tm:· t · ki · auer gn ez ur elnok. 
ásványvizeit vegytanila~ m~:Viz:eg~:~e~okn:Ilyn~k hföltá~daáta ~~agy~rors.z~g és Erdély nevezetesebb 
kik 'ml . . ' gyogy a s t tobbfele kiserletek által a leh t · · 

e elni es azokat e részben is hazánkkal e's a kül. fco'ldd l . . . e seg1g 
. . e 1s megismertetni· megk · · In '"k · 

Illlszennt az arra nézve szükséges költségek ke es me a. . . .' ere nm. e o et 
nácshoz folyamodjék' mit ő nagyméltósága köve~ezö aik;:~á~:;~:m~:.·te~;:·si:~f ar helytartóta-

Folyamodás a nm. kir. m. helytartótanácshoz és a nm. 
erdélyi fökormányszékhez. 

kir. 

Fönséges - stb. Már az öskor tapasztalá h . . • . 
potok ~rvoslására csudás siken-el használtattak'. lg! t ne~elly .e~~zes :izek bi~on~os kóros álla-
~a~ztó foITásokhoz csüggedetlen bizodalommal tódui~e; s mmden„1doben _.J~lenk~-~k1g az illy üdv-
1s es gondosan fürkészé az illy vizek lk t. . . zenvedo embeuseg. Folebredt a tudomány 
gyógyereje. Igy lön több országokban :z ~uo· reszeit' . me.~l~~k?ek ve~yületében rejlik azoknak 
egészségi s orvosi' mind gazdasági tekintetb{u :~gy~am mi~Jwde.snek m~d physio~rapbiai' ~ind 
kében számos fölfedezések idéz tett k " ike1 d~s e1 edmenye' mivel a termeszettan érde
meghatározták a fölhasznált . e . el? , az o~·vosok is az ásványvizek használatát már biztosan 
ásványok a sta~sgazdaságnak gy1·sogybo': "es aásvtán~1zek pedig' valamint az azokból elöállitott hasznos 

.• • J.Orr s nyitottak. 
Tortentek ugyan már Magyar- · E d .1. h . . 

ni kísérletek; de mindezen vizs álatokates ~ _ e y onban is az asványvizek körül hasonló vegyta. 
érdeket és illö méltánylatot mind gezidei... ;e:1velr· csak a tndós_ok - .köréb~n maradtak, és igy köz. 
Magyar- és Erdélyhont gazdagon álda' moe . ~de Jeszthettek, ohaJtott siker nem koronázta. Pedig 

g az e es anyatermés t · á · kk · 
rejlik azokban' mert azok pótolhatják., söt némell .. .. ~e as:, n!v1ze . el' es nagy kincs 
de _mivel elegendőkép nem isme1jük, s kellöle yek fol~1?ulJák a kulföld leg]elesb á~ványvizeit; 
a haza és az egész emberiség nagy kárával. ~ ne_m hasznáJJuk azokat, elveszve lappangnak azok 

Ezért karolta föl hö kebellel ezen elhan . l . „ • . 

vizsgálók taval Kolosvárott és e~idén Péc tt .. yago t szent ugyet a magyar orvosok és természet-
zete , és kebeléböl ·szakértö taaokból áll' s~l igen;ytelen személyem elnöklete alatt tartott gyüleke- . 
lő o . o va asztmányt nevezett ki me h á k. e tt tartvAn ezen üdvös czélokat t . 'k . . , g agyv !\ ne I, hogy' szem 

tekintetben megvizsgálni, azokkaI,kÓr~·áz:.bep l~hetne ~agyar- és Er~élyhon ásványvizeit minden 
igy ásványvizeink. hírét a hazában és külf' a~ es ~aga~~et.ege~en ~1ztos kisérleteket tenni' és 
szállitását is sikerrel megindítani s "k t ol~on megalap1tv~n es terJesztvén' azoknak külföldrei 
véleményt adna. - Ezen köztet;zéss:I efo e::.o ha~ználata ~eg:tt h_ozzánk. édesgetni, - kimeritö 
kezet elhatározá: hogy g tt bizottmányi velemeny _nyomán a nevezett gyiile-
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1. Szakértökböl egy állandó és Pesten ta11tózkodó bizotÚQ-ny neveztessék ki , melly er6-
celjes lelkes elnöke vezérlete alatt folytónosan munkátlc.odjék. - Azonban 

, ,1 , 1 2. Minthogy a vizek vizsgálata különféle :.elök.észületeket, eszközöket és költségeket ki
ván, miket számos tapasztalás után. ·az egyes,bil·tukqsoktól ·yárni nem igen lehetne csak remény
leni is, mivel ök vizeiknek megvizsgáltatásáti é~ azokr alkobó részeinek és a betegeken · tett tapasz
talatoknak a bazávali és főkép a külfölddeli megismertetését elmulasztják , s ásványvizeiket és 
azok körül a nélkülözhetlenül megkivántató rendelkezéseket csak a jó szerencsére vagy tisztjeik.
re hagyják, kik igen gyakran minden költséggel járó javításokat. és czélszerü rendezéseket aka
dályoznak , holott számtalan adatokból biZonyos, hogy minden ásványvizek híre, és jövedelmezé
se leginkább azoknak kellö elrendezésétől és jeles tulajdonságainak megismertetésétöl függ: a ki
tűzött magasztos czélnak elérésére csak azon egy.eUen ut vezetne biztosan, ha fölsőbb helyekról 
segély nyujtatnék, ·és e végett a nagyméltóságu m. k. helyt_artótanács az orvosok. és természetvizs
gálók gyülekezete nevében alázatos folyamodással megkéretnék, hogy az ásványvizek v~zsgálatá

ra kinevezett bizottmány működéseinek elősegélésére évenként legalább 1000 pengő forintot rendelni 
kegyesen méltóztassék. 

A kinevezett bizottmánynak elnökéül egyetemi tanár Sauer Ignácz ur választatott meg ~ 

ki ezen közbizodalmat a hazai ügyek iránti lelke.s buzgalmánál fogva örömteljes készséggel elfogad
ta ; én pedig mint elnök a nagyméltóságu k. helytartótanácshoz ezennel mély tisztelettel folyamod
ni és a nagygyülekezetnek nevében. szót emelni kedves kötelességemnek taTtom. · 

Mivel minden anyagi érdekek biztosan csak ugy fejlödnek ki és szilárd alapot is csak 
azáltal nyernek , ha az értelmi kifejlödés és a tudományok világító szövétneke vezérül lép elő: a 
magyar- és erdélyországi ásványvizeknek is csak ugy lehet eredménydus jövendője, ha azok a 
vegytan szabályai szerint szigoruan megvizsgáltatnak és azoknak üdvös hatása a kórbajoknak or
voslása körül tett orvosi kísérletek és biztos tapasztalatok által pontosan bebizonyittatik. és az egész 
hazával és a külfölddel .megismertetik. 

Legmélyebb alázatossággal esedezem tehát , méltóztassék a nagyméltóságu m. k. helytar
tótanács az ásványvizek vizsgálatára kinevezett bizottmányt nagylelkü.leg évenként legalább ezer 
pengő forintnyi segélyhez juttatni'· hogy ez üdvös munkálkodását megkezdhesse €s sikerrel folytat
hassa; biztosan reménylvén, hogy valamint minden művelt országokban hasonló czélból tetemes 
költségeket tett és tesz a kormány, mivel illy fölsöbb segély nélkül sehol sem te1jcdnek keJlőleg 
a tudományok és a hasznos intézetek is csak gyéren keletkeznek., szintugy a nagyméltóságu k. 
helytartótanács sem tagadja meg a szükséges segélyt a magyarnak, mert nekie szinte kell a tu
dományok és hasznos intézetek terén a külnemzetekkel mérközni, ha tőlök örökös függésben 
lenni nem akar. Illy biztos remény pedig annál inkább kecsegtet, mivel a nm. k. helytai·tótanács 
már a tisztán tudományos fölfedezések és természettani gyüjtemények végeit a külföldre egész a 
Kaukazusig utazó tudósok munkálkodását is tetemes áldozatokkal nagylelküleg elösegiteni méltóz
tatott: sőt csak kéthárom hónap előtt is a külföldön tanitóképzö intézetekben tapasztalásokat szer
i:endőkre sem kiniéltettek a szükséges költség~k; a jelen ügytől tehát annál kevesbbé tagadandja 
meg a kívánt segélyt, mivel ezen ügy meJlett a tudományos ismereteken és fölf edezéseken fölül 
küzd még a szenvedő emberiség érdeke és küzdenek azon ányagi hasznok, mellyek a nevezett bi
iottmánynak munkálkodásaiból bizonyosan ' áradnak a hazára. Vgyan is az igy gyűjtött és közhírré 
tett kétségtelen adatok nyomán biztosan reményleni lehet, bog;y az ·ásványvizek magános birtoko
sai önerdekök és hasznuk előmozdítása tekinteteből is vizéik öriil ; szükséges. czélszerü rende-
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zést örömés(411egteendik , és vuMk. liasználatára sokakat a kenyelemre számitott intézkedéseik ál
tal is édesgetendnek. Tehátai kórbajokban sihlödök flíárinén(lesznek kénytelenek a külföldi gyógy
viwkheZ" folyamodni, vagy.'költséghiány miatt itthon •els0rvadOL ·AZ 1ás\r1inyos ·vizekért a 'külföldnek 
majd ~nem adózunk, ' midön' hasonló, · vagy még bathatósb hatásu· vizeket, ...;_. ha a hazaiakat ismer
jük , - itthon is közel, még ·pedig olcsóbban vehetüllk: , Igy1 menriyi pénz , ·megtakarittatrrék, söt u 
kü1földiekiöl 'milly szép' összeg szivárogna hozzánk, ha' viieinket azoKkal ·megk:edveltetni tudnók. 
- De a jeles tagokból szerkezett bizottmány, jelestudományu elnökének vezérlete · mellett, bizto
san kezeskedik is arról ·, .hogy részéről ez ügyben mindén, mi a kitűzött, czélrá veiet, megtörté
nendik és évenként mük.ödésének eredményéröl és a hova forditott .költségekről örömmel számo
land , miután tettleg be fogta bizonyítani , hogy a működéseinek elösegélésére évenként kiadott tő-
kék milly gazdag kamatokat hoznak a hazána~. " , 1 

.Midön1 tehát ezen a tudományok és szenvedő emberiség érdekeivel és . a hazának anyagi 
javával olly szorosan kaposoJatban álló ügyet a nm. kiv. helytartótanács nagylelkű hathatós párt
fogásába isméielve ajánlanám, mély tisztelettel vagyok Pécsett, november 21-kén 1845. Fönsé
gednek stb. legalázatosabb szolgája, Nagykéri Scitovszky János, pécsi püspök, mint a m. orvosok 
és természetvizsgálók VI nagygyülésének elnöke. 

Hasontartalniu folyamodmánynyal a: nm. k. erdélyi fÖko.rmányszékhez is járult elnökö nmga. 
Ugyan ez ügyben kérelemlevelet küldött elnök' ö nmlga, Stáhly Ignácz magyarországi fő

orvos lU' ö nagyságához, valamint Erdély és Horvátország"t: ez. föorvosaihoz; továbbá mind t. 
.Sauer Ignácz elnöknek , mind pedig minden egyes választmányi tagnak hivatalosan tudtára adta 
kinevezéseiket, és egyszersmind keré őket, hogy a már annyi hajótörést szenvedett nagyfontos
ságu ügyet erélyesen fölkarolni és minden ügyekezettel elömozditani és czéljára elvégre eljuttatni 
szíveskedjenek. - Stáhly ur ö nagysága 1846-ki jan. 16-kán kelt becses levelében arról tudósi
tá elnök ö nmlgát, miszerint szívesen megteend mindent a nagyfontosságu ügy elömozditására. 

18. §. 

A hetedik nagygyülés ügyébeni munkálatok. 

Elnök ö nmga ur mirrdenekelöU a választott uj el~ököt o~élt. gróf Andrásy György föisp~ urnt 
hivatalosan tudositá arról , miszerint a magyar orvosok és természetvizsO'álók Pécsett tartott nagy-

~ 0 

gyülésökben ötet közakarattal és lelkesedéssel választák el jövö évre elnöknek, és egyszersmind 
azon legszivesb örömét fejezte ki ,· hogy az emlitett társulatnak választása minden tekintetben leg
sz~rencsésebben eseti ki, olly fér.fiut karolván föl, ki köztisztelet és szeretetben állván mindenkép 
kepes leend a társulatnak minden ügyeit legerélyesebben intézni és elömozditani . .Megküldé to
vábbá elnök ur a nemes grófnak .az illetö jegyzökö~yveket, irományokat, nyomtatványokat és kü-
1önös.en megkéré ö méltóságát, miszerint intézkedni kegyeskedjék, hogy a társulat ohajtás~ követ
k.ezteben a jövö évi tagok névsorában minllen tagnak neve mellé annak szállása is .kitétessék. 
Ugyan erröl a t. ez. alelnök urat, Pulszky Ferenczet és a két t. titoknokot, Dr. Horn és Dr. Sá
rósy urakat is tudósitá, megküldvén nekik is a hivatalos frományokat és jegyzökönyveket. 
. II. Irt ö nagyméltósága sz. kil-. Kassa és Epe1jes városok t. tanácsa és polgárságának , 
es tudtára adta nekik, hogy legbecseseb"b meghivásuk következtében 1846-ban falaik között fog
nak a magyar orvosok és természetvizsgálók összegyülekezni; miért is hazafiui tisztelettel és biza· 
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dalommal kéré a nemes két várost, valamint a fóntisztelt elnököt és alelnököt is, méltóztatnának 
11 fontos és nagyhasznu gyűlésekben a tagoknak segédkezeket nyujtimi és a közügyet a tudomány 
és szenvedő emberiség érdekében pártolni, ápolni és 'lelkesen elösegiteni. 

III. Irt ö nagyméltósága n. Kubinyi Ágoston alelnök urnak és kérdezé öt, valljon foglal
kodik-e valaki tudtára a budapesti vidék és a sárosmegyei opálbányák leírásával, és mit kellene 
tenni ez ügybeni czélérés végett? Erre ö nagysága ·azt felelé, hogy véleménye szerint legezélsze
rübb mód lenne, az arrai fölszólítást ismételni a hazai hírlapokban; mit ö excellentiája azonnal 
megis tett. {Lásd fönebb a K é re 1 m e t). 

19 .. § . 

Egyéb Levelezések és· Intézkedések. 

1. Tudósitá elnök ö nagyméltósága hivatalosan t. Bittner Imre Aradmegye föorvosát és Jleuífel 
János Krass~ megye föorvosát, miszerint a Temesvárott kitü.zött jutalomkérdés általok fejtetett meg 
legszerencsésebben , megküldé egyszersmind nekik koszoruzott pályairataik jutalmát, a~ elsönek 
4.8 , a másodiknak pedig 12 darab aranyat. ' 

II. Hivatalosan tudósitá elnök ö nagyméltósága, nagyságos Stáhly Ignácz országos főor

vos urat arról, mikép a Pécsett tartott természetvizsgálói VI .nagygyülés a kitűzött orvosi pálya
kérdésének megbirálására fölkért bizottmány elnökévé .k.özbizod,alommal öt választá el ; és ennek kö'
vetkeztében kéré ö nagyságát, hogy a beérkezendö 011~nkák megbirálását - minthogy erre kevés 
idö van szabva - ~z illetö tagok közt s~orgal~azni és fiQyelmö ·et oda irányozni kegyeskedjék , 
hogy mint a kitűzési szabályokból is látható a koszoruzandott munka a czéJzott reformra a gyűlés 
által teendö és bár mimódon szükségesnek látszó lépésekben segítségül és némi alapul szolgálhas
son. - Ö nagysága, Stáhly ur, az elnökséget elvállalni és erröl ö excellentiáját azon becses ki
jelentéssel tudósítani sziveskedett l r miszerint minden töle,telhetöt megteend, hogy a benne helyezett 
közbizodalomnak megfelelhessen.· - · Hasonló értelell)b~en irt ep ügyben ö excellentiája a nevezett 
bizottmány minden 'egyes tai;i:jáüak is; ·azon t. ez .• makat , p,eclig, ~ik aláírási íveket voltak szivesek 
elvállalni , különös levél által •arra f kérte ·; hogy <SZOrgal!nasal), gytijteni és gyüjtésök eredményét 
vele vagy pedig az egyik titok:nok .urral tudatni minélelöbb szíveskedjenek. ·(Az illetö adományo
kat a t. ez. adakozók névsorával együtt Jásd a Munkálatok végén.) 

III. Azt az igen ~sinos egyik jasztall:, mellyet ö "eicel1entiája 60fete baranyai különszinü 
márványclarabból készíttetett és a_ VI nagygyülés alkalmával közszemlére kiállittatott, ajándokul 
küldé ugyan ö excellentiája a nemzeti museumnak, hozzá csatolván azon baranyai különféle már
ványtelepek leírását is , mellyböl az emliteit asztalt alakító és különös számmal ellátott szétszed
hető márványkoczkák vétettek. Emlitésre méltó, hogy az említett 60 darab ugyan annyi, egymás
tól távol eső nagy telepből van véve. 

IV. Megküldetett a kir. magyar természettudományi társulatnak az athéni természetvizs
gáló társulat volt elnökének becses ajándoka, mellyel az a magyar orvosok és természetvizsgálók 
gyülésének kedveskedett. Megküldettek továbbá szinte a tisztelt társulatnak a közgyűlési és szak
osztályi jegyzőkönyvek. 

!) * 



l 1 

1 

1' 

1 

1 1 

1 / 

1 

6 

V . . Mind azon t. ez. tagok, kik tartott· értekezéseiket a gyűlés után át nem adták azonnal 
~z illetö szakosztályi jegyző vagy pedig a társulati titoknok w·aknak' hanem azokat letisztázás 
vagy javitás, bövités végett magokkal elvitték, levelek által fölszó1i1tattak több izben is miszerint . ~ 

becses dolgozataikat minélelőbb megküldeni sziveskedjének, hogy. a VI nagygyülés Munkálatainak 
szerkesztéséhez, a német nyelven irt•értékezések -forditásához és a nyomtatáshoz hozzá lehessen 
fogni. Erre vonatkozólag , kötelességének tartja ~ szerkesztőség a jövő nagygyűlést tisztelettelje
sen figyelmeztetni, miszerint nagyságos Kubinyi Agoston alelnök urnak azon közgyülésileg elfoga
dott indítványa, hogy a fölolvasott értekezések még gyűlés alatt vagy azonnal utána,.. átadassanak 
a szerkesztő titoknok urnak, ujra szóba hozassék és határozattá is legyen, nehogy a Munkála
tok illő gondossággali szerkesztése továbbá is akadályoztassék és a társulatnak fölösleges költsé
gek szereztessenek az értekezéseknek posta utjáni küldözgetése által. Igy a jelen Munkálatok né
melly részeinek birtokába még april. végén sem jöhetett szerkesztő. Bátorkodik továbbá a szer
kesztőség egyuttal arra is fölhívni a- nagytekintetü jövő közgyűlést, hogy intézkedni méltóztassék , 
~e bog~ ~ Munkálatokba s~ánt do~go~atok .m~nden engedelem nélkül elölegesen az időszaki sajtó 
ultal koz?ltessenek, valanunt az fökep az iden történt a . Magyar Gazda, Hetilap stb. által, mint
hogy ekkép a Munkálatok érdeke és kelendősége sokat veszt. 

. . . .VI. Me~kére~ett a m~gyar~rszági középponti va;ú~ ·igazgatósága, miszerint hazánk geogno
sttcai tekintetbem meg1smertetese vegett az átvágások és tunellféle építések alkalmával előforduló 
U:lepeket szakért.ők által leira~ni és az azokban találtató ásványnemek és kövületek példányait a 
kir. magyar termeszettudományi társulatnak beküldeni szíveskedjék. 

VII. Az V nagygyülé~ Munkálatainak bejött és a izük.séges költségek födözése után fön
maradt ára a pécsi takarékpénztárba tétetett le biztositás és kamatozás végett. 

_ VIII. Végre azon örvendetes tudósítással fejezzük be jelen V iizlatunkat, hogy o Nürn-
bergben összegyült német orvosok és természetvizsgálók legsZivesben és legbarátsáirosabban vették 
~a~ar ügyfe~~~~ .~écsr~l k'iildött üdvözletét a pécsi gyűlés ·emlékpénzével együt~, mint azt ügy
v1vo1k által kulonos levelben tudatták a nm. elnökkel és Pécs városával, meg is küldvén ö excel
lenti~jának gyülésöknek némelly emlékeit,· nev~zetésen a tagak névsorát, Nürnberg gyülvárosának 
~ely1ratát, egy, .a két ügyvivőnek arczképeível díszített szelenczét stb., mit ö nagyméltósága a 
kir. ma~ar termeszettudományí társulatnak külde meg, hogy ottan öriztetve tanuságot nyujtson , 
melly sz1ves részvéttel és baráti indulattal viseltetnek a két szomszéd ország természetvizsaáJói 
egymás iránt, mindenkép méltányolván egymásnak közérdekü törekvéseit. Nem lesz, ugy híszs;ük 
azért érdek nélkül a következő oklevél: · ' 

„ 

„ 

20. §. 

A német természetvizsgálók. és orvosoknak magyar ügy-· 
feleikhez · intézett levele. . . 

,l)ie unter3tid)netm Ql;efd)iiftsfii~rer ber 23. 1Jerf ammtung 'beutfd)tr ~aturf.orrdJer nn'b .2\.er3te1 

au ®rgatte tm'b im ~u~rage bieftr 111Jerf ammtung bee~rtn ~dJ 1 'btll ~od)ad)tbami Jljerren QDerdJíiftsfűbrtrn 
lJer 6. 111Jerfamnthmg ungarif d)er 'Uaturforf d)er un'b .2ltr3te 1 nemlidJ 'bem ~od)wür'big~en Jljtrrn .bif d)of 
Dr. Jobann von .$.dt.ou~klJ alt; lJráfes nn'b 'bem bod)w..obtgebornen ~errn Dr. 1m'b JJ~tJ~ku.G JllarhnUian 
von J!jöLbting ats .$ekrdiir bu 9errannten Vtreins IJiemit aus3ubrücken 1 wie 'bie :Verfammlung 'btnt(d)tr 
'bfoturforfd)er unlJ ..2\er3te bódJ~ trfreut wnr 'burd) bit tB.ewtife frtunblid)ett .!!\n'btnkenG unb tbren'ber .!An
erkennung wdd)e in bem ibnm 3ugekommenen j)egrü~ung!if d}rtibtn nie'b.ergdegt ~n'b 1 un'b burd) ..nn
fen'bung J;eier ErempLare eintr auf 'bie 6-te llerrammlung ungarifd)er 'ttatnrf orf d)er un'b ..2\er3te 9epriiiJt.en 
.ftle'bl'lille nod) weiter ~dJ betbiitint baben. jn'btm ~t ibrtn unb 'b.er tJerf ammtung ibrer Qt.ollegen aufridJ · 
tig~en }Dank 1 btn ·~e 'burd) 'bie von .Jhun'be-sban'b vermittdte 11lebtrrtid}ung JWeier Eremplare tintr 
JIJruckfd)ri~ úber tlürnberg gLeid)faUs tin ánfferes ~tid}en JU geben bendibt waren 1 ba:fűr 'ba:rbringen, 
fiigm ~e be'bauern'b bin3u 1 'ba~ es ibntn nid)t vergönnt wa:r 1 ín ber tl'erf on 'bts Jljtrrn ..2\ugu~in .Aubint)i 
von .ld!O-J\nbint) nnb 111191)-®la~i un'b 'bu Jljerrn .$al.omon \1dént)i 1 wdd)t 'burd) llmuoblfdn fa Qtads
ba'b 3urückgelJaUen worben wartn 1 'bit jenfeitigtn Jljerren JJJeputirten iu ibrer Jllitte JU tmpfangen. 
Jllöge fortan 3tuif d)en btn ungarifd)en un'b 'btn beutfd)en lllaturf.orfd}ern nn'b ~erJttn tin freun'bfd)aftlid)u 
11trbiiUni~ be~eben 1 un'b baffdbt 'btr Wiff~nfd)n~ wie 'btm $eben vidfnd)t .lriid)tt bringtn ! - ttiirn
ber9 ben 10. Uouember 1845. - Die QDefd)á~sfűbrer 'ber 23. lltrfammlun9 beutf d)er ltntnrf orf d)er 
un'b 

1 

:Aer3te. - Dr. Job • .$imon Bie~ 1 k. lJroftlfor unb ansübtn'btr :Ar3t. - Dr. QiS. $. @bm, 
l!'rofeff or nnb 'lektor nn 'ber po11)ted)nifd)en .$d)ute in llürnbtr9. 
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mellyek 

a közülésekben olvastattak. 

.L , 

Eszrevételek a társulatokról, különösen a magyar orvo
sok és természetvizsgálók nagygyüléréröl„ 

IUJDINYI Á.GOS'l'O:rtr. 

Nagytekinte~ü orvosi és természettudományi gyülekezet! 

Midön-Kolosvártt az határoztatott, hogy ez évben Pécsre vándoroljunk, örömmel fogudtu e v~st 
a két testvérhaza; mi, kik az ösz Duna mentében ·lakunk, szintugy tudtuk, hogy köztiszteletben 
ál~ó tudós eln~künk s a gyönyö~ Baranya megye hazafi rendei s e mohosult ösváros lelkes polgárai 
mmket kebelokbe, a magyamak természetté vált tiszta vendéaszeretettel s valódi hazafi lélekkel . 0 fogadandnak. · _ 

Erdélyre gazdagon önté ki a természet böségszarvát, s nagy élvezetet nyujt az azt vizsgá
lónak. ; elragadtatásig emlékezteti nagyszámu dák, római és középkori régi maradványa a régiségbu
várt; kedves emlékezetünkbe jut azon kevés nap, mellyet mult évben a szintugy bölcs mint lelkes 
gróf Teleky .József ö nagyméltósága elnöksége alatt szeretett testvérink köztt valódi tudományos és 
mulattató örömélvezetben tölténk. Hála tinektek ezért, dicső erdélyiek! De hagyjuk el a multat és 
élvezzük a jelent annálinkább, mivel már is kedvessé teszik csak keves órányi ittlétünket Pécs és 
Baranya.lelkes fiainak nyilt karai s deli hölgyeinek van\zsmosolyai, kik olly édesen szokják a kellem 
és kecs virágait a komoly tudományosság sötét ágai közé koszGruként fonni. 

Mit mondjak e szép városról, regényes tájáról és a gyönyfüii Baranyáról? Ha természet
tudományi tekintetben nézem Baranyát, bir kellemes déli éghajlattal, tiszta és egés~séges levegővel , 
~öbb gazdag ásványvizzel. A füvész sok ritka és inkább a déli olasz éghajlatu, sőt némelly egyedül 
itt található növényt, *) az állattanos több ritkább állatok, a mineralog és geolog gazdag köszén
?á?yákat, számtalan nagyhasznu és különbféle márványt, érez és egyéb ásványokat, valamint ritka " 
osallatmaradványokat találhat. A gazda jól rendezett gazdaságokban, aranykalászszal diszlö mezö
hen' gyönyörű nyájakban, nektárt termö. gazdag szőlőkben, mellyek köztt az .europai nevet szerzett 

•) Ophrys cornuta Sadleri és Doronicum Nendtvichii Sadleri. 
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Yillányi legkitünöbb, a pomolog gazdag és gyönyörü gyümölcsben, '.az erdösz roppant kiterjedésü 
makktermö rengetegekben leli élvezetét. , · -

Műipar tekintetében e szép megye hazánkban a haladóbbak közé Jartozik, s több jeles és 
oogyhasznu gyára ujabb és ujabb pénzforrá.sokat nyit Baranya, de ,kivált Pécs lakosi fáradhaUao 
munkás kezeinek. 

· Ha évkönyveinket tekintem, komoly érzés fogja el egész lelkemet, Pécs , Mohács és Siklós 
érdekes és nagyobb részt szivs~aggató történeteiben, s tág mezőt nyujtnak ezek történeti vizsgáló
dásokra. 

· Tudományos müveltség tekintetben s~inte hazánk érdekesb megyei közé tartozik, több je-
les férfit számlálván. A pécsi gyönyörű lyceum, melly a tudós és lelkes föpászto~·, halhat~~lan S~epesy 
bőkezüségébÖl emeltetett és jelenben is mélyen tisztelt elnökünk ö na.?yméltósága atyask~do go?
doskodásával ·mindinkább czélszerübbé tétetvé.n, ápoltatik s virágzik. Udv nektek, lelkes ·es tudos 
tanítók kik ezen olly hasznos intézetben a ·kite1jedt tudomány pályán működve és fáradozva, tudo
manyos' és hazafi polgárokat neveltek szép hazánknak! Üdv neked, gyöny.örü intézet' mel!~ 55." év
vel ez elött tudós Pyrkerünket. a festészetjeles avatottját, magyar nemzeti museumunk egyik boke
zü moecenását, a nagy pásztort, nekünk nevelted. 

Baranya és Pécs bővebb leirásába ereszkednem sem az idö, sem pedig idegen létem meg 
nem engedik, annál inkább, mivel ez más, nálamnál avatottabb férfiak által te1jedelmesebben meg
történt. 

El levén ekkép számtalan olly anyaggal látva Pécs és Baranya megye, mik e helyet jelen 
rfiléseinkre czélszeriivé és minden tekintetben alkalmatossá teszik, hozzájárulván mélyen tisztelt 
~ "k „nk bölcs tapintata szelíd és munkás kormánya, a tek. Baranyamegye valamint ns. Pécs vá
ro~~, uaz érdemteljes lyc;um és ns. casino tettleges lelkes befoly~sai ~ ~ö~ ha v~gi?' néz.~k ~ j~lenlevő 

ámu vidékiekcn kik közt hazánk orvosai, természet- es reg1segbuvara1 elso hose1t látom 
nagysz ' , . yül' , • k t d án tündökleni s ezek kitűzött munkásságát tekintem, nem ketlem, hogy Jelen g esem u om yos 
tekintetbe~, mi különbei,. is föczéljok, duseredményüek , és ha nemis elsők, de bizonyosan az ed
dig tartottak köztt utolsók nem lesznek. 

Nagytekintetü orvosi és természettudományi gyülekezet! A. dicső ~s ~alhat~t!an :ej~.delem
nö, Márla Theresia, bölcs tapintata átlátta, hogy hű magyar polgárai. neveles. es tamtas n.elk.~II .~ ne~ 
nagy hasznára válnak a köztársaságnak, azért az iskolai ren.dszert u3ab~an es az. akkon korülme-

ekhez képest rendeztette el egész hazánkban s módot nyuJtott sok, kivált szegenyebb sorsu pol
n~ rnak további kiképeztetésre. Azonban ezen tanitási rendszer bár sok tekintetben jó, de most már, 
:vel inkább elméleti, nem elég aITa, hogy édes hazánk tudományos tekintetben v_ersenye~he~sen a 
többi ~uropai pallérozott statussal; szükség jelenben ' hogy a tanitás alk.almaztassek a ta~1tvan~ok
hoz, nem pedig a tanitványok a tanításhoz, azért kik.i azt tanulja mire h~vatás~ va~, s mit az .elet- · 
ben czélszerüleg maga, a haza és az embei·iség javára fordithat. Nem leven pedi~ el~g csak az isko
lában tanulni , hanem hogy a maga szakában a mivelt férflu elöhaladhasson '. szukseg, hogy a.~u~.án 
is magát mivelje és pallérozza, mi legjobban történvén a társas életben, vall3on tehette~-e a killfo~d 
jelesebb fiai jobbat és czélszeriibben az' emberiségre nézve, minthogy a hasznos társasagok eszme~ 
jét létre hozták? 

El nem hallgathatom itt lelkes hazánkfiát gróf Széchényi Istvánt, ki az 1825-ki országgyű
lésen e tekintetben uj irányt adott a hazafiaknak, s részint az általa bökezüen alapitott magyar aca-
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demia, rémoC a behózott cnsinók:, lófuttatások s egyéb társulati intézetek által kedvet n)'Ujtott a 
minden hasznosra , nagyra és szépre olly igen fogékony s hirtelen gyulékony hazánldlainak. 

. 
1Ákár &udományos·, . akár gazdasági, akár müvészeti, akár műipari, vagy ép~n kényelem 

és mulatság tekintetében nézem kiterjedt szépi hazámat·,· alig van szak, mellyre társaság nem létez
nék, s mire annakelötte nagy munka , fontos meggondolás , évek s nagy péniösszegek megszerzése 
kivlintatott, most nehány elhatározott férfiu sebes és szilárd akarata, nehány nap, egy aláirási iv 
elégséges arra, hogy akármi érdekes és nagyfontosságu társulat, keletkezzék. Gombaként nönek 
hazánkban a társulatok, s kívánatos, hogy rózsaként virágozzanak és cserként legyenek állandók. -
Azonban fájdalommal kénytelenittetem tapasztalni, hogy sok, alig keletkezett _társulatok, részint 
magánérdekek, részint az egyetnemértés miatt, bár leghasznosbak lehetnének, már csirájokban 
vagy elenyésznek, vagy kis ideig tesped vén, késöbb szétbomolnak. Kilépvén magam is e társulati 
ösvényre, kénytelen vagyok tiszta hazafi lélekkel, egész őszinteséggel, a nélkül, hogy szándokom 
volna akár egyes szell!élyeket, akár egész testületeket sérteni, röviden azon hiányokat megemlíteni, 
mellyeket eddig némelly társulatink körében tapasztaltam,' s mellyeken. :csupán egy uj társulati ·re
form segíthet. 

. L Azt tapasztalom t. i. hogy sokan közölünk hamar kedvet kapunk minden jó és hasznos-
. ra, szalmatüzként föllobbanunk s kapunk minden uj vállalaton, aranyhegyeket reménylvén, azonban 

ha munkára kerül a clolog, csak kevesen maradunk, kik igazán húznók az igát, nagyobb része tár
sulati tagainknak csak diletanskodik, nemtetszését a társulat iránt magán és nyilvános körökben 
nyilvánítja, ~ hirtelen tüze csak hamar ellankad, mi természetesen tespedést, hanyagságot, gyak
ran. pedig épen végveszélyt szül a társulatnak. 

2. Nagy hiba bennünk az is, hogy sokan vállalatainkat ott kezdjük, hova csak huzamos 
idő után kellene jutnunk, t. i. sallangokon, sujtásokon, fényüzésén, nagy pénzkiadásokon, szóval 
vállalatainknak nagy kört szokunk kanyarítani, meg nem gondolván azt, hogy a vállalkozók, részint 
a sok munkát, i·észint a sok ada~ozást utoljára megunván, végveszélyt hoznak a társulatra. 

. 3. Sokan sokat beszélünk, részint fittogtatásból, részint hogy mutassuk, miszerint sut

. badságunk van szólani, de fájdalom, keveset teszünk. ' 

4. Nagy akadáJy társulataink elöhaladásában s további virágzásában az is, hogy sokan 
pénzösszeget írunk alá, de aláírt nevünk szentségét föntartani nem szokjuk , nem akarjuk. Hajdan 
elég volt a magyarnál a szóbeli ígéret. Volt idő, midőn üstökös apáink írni nem tudván, szak.álaikból 
egy pár szálat vágtak le, s ezt kötelezvényül adván, erre nagyobb pénzösszegeket kaptak kölcsön s 
szavokat lovagilag megtartották; s innen áll még mai napig is fön azon szép magyar közmondás, hogy 
11 becsületes embernek szakálára is lehet pénzt adni. Most azonban nevekedvén a divat, változtak 
a körülmények , és oh fájdalom, sokan· a legszorosabb kötele~vényeket sem tartják meg. Tapásztal
juk azt legjobban , kik tettleges részt szokunk számos társulatinkban venni, milly akadályul szol
gálnak n társulat további haladásának a nagyszámu pénzrestantiák. Ajánlható ennélfogva az, hogy 
inkább kevesebbet igérjünk' de adott szavunkat szentül megtartsuk. 

Ezeken kivtil talán még több akadálya is van annaJ.s., mi számos társulatink viragzását hát
ráltatja, illyenek sokaknál az értelmesség hiánya. Nagy hibának tartom én azt sok, de kivált tudo
mányos társulatban, ha csupc1n sok tagot és ez által pénzt keresünk, mi bizonyosan szellemi jólétün
ket egyedül fön nem tarthatja. Tudományos társulatinkban inkább arra kellene fo figyelmünket for
ditanunk., hogy ezek szakértő s rokon tudo.mányosságu és . igy munkás tagokból alkottassanak. Nagy 
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szerencse azonban, ~a valamelly ~sul~t · ugy van .rends~eritve, hQgy tagja, · pénze, s. értelmessége 

is bö mértékben va~on. 1. · , : , 1 

, Nagy akadály továbbá, ~ársulatinkban az 1 ~ey- 2 •• bqgy, többnyire ugyanazon egyének vesznek 
mAs szÁmos társulatokban részt, s Jgy a sok . ülést, a sok munkát utóljára megunván, elcsüggednek 

9 végtére részvétlenek lesznek. _ . 
Igaz, hogy sok a szükség édes hazánkban, igaz az is , hogy ez nagyobJ:> részt a socíalis 

élet' által pótoltathatik ki !egjobb!tn egyik a másikát segítvén , de hiszen mihez hivatást nem ére
zünk, ahoz ha járub,mk is bazJlfi il~le~el, pénzös§zegekkel, de tettleges részt vennünk nem épen 
szükséges, s fogjunk annyiba, a ,!JlenJ!yit elbi~·unk. . · 

Ha kissé állandóbbak les~Ünk föltett szándékaink.ban, }1.igadtabb vén:el müködünk vá~lala
tainkban, a magányérdeket a közérdeknek föláldozzuk s többet teszünk, mint beszélünk, akkor re
ménylem, sikeITel és haszonnal müködhetünk vállalatainkban. Tiszta lélekkel kívánom e szerint lel
kes polgártársainknak , kik az olly igen hasznos so_cialis pályá~ müködnek, nemes büszkeséget ke
ressenek abban, miszerint legyenek munkások, mint a németek, tüzesek, mint a francziák, és ki

türök, mint az angolok. 
Számtalan honi társulatunk sorában van· egy ikertestvér is , melly eddig tiszta szeretettel 

és igaz bizalommal viseltetvén.egymáshoz, fiu-adhatlan szorgalommal mük.Mött a kiterjedt tudomány 
mezején, s e társaságok eg~ik.e, jelen nagygyülésünk, másika az állandó királyi magyar természet-

tudományi társulat. · 
. ötödik éve mulván, hogy e két hű - testvér él és virárrzik., illö hogy ennek cyclusát tartsuk 

8 mélyen tisztelt eluijkünket ö nagyméltóságát., -~dben jelenleg min~ a két társulat elnöksége összpon
tosul, arra kél'jük , árasztaná.ki áldását ez jkertestvérre ,. s igyekezzék magas állásáJ!ál fogva, hogy 
n bii két testvér a természettudományok . érdekében működvén, s mindinkább virágozván, gazdag 

· gyümölcsöket hajthasson szép hazánknak. 
A magyar orv~so~ és t~rmész~tvi?;sgálók jelen 6-i)i. nagygyi.ilésével, mellyet most e tiszte

letre méltó ös város moho~i1lt falai ifju vidámsággal s l~lk.es -hazafi vendégszeretettel fogadnak, egy 
uj lustrum kezdöfük, m~lly gqndolo111 n~:incsak engem~t , de mindnyájunkat a legöszintébb hálára 
ijsztönÖz·: üdv neked ösz, c}e ifju keJ?;lti ,és, virq.Ió. arczu fér.fi!! , ki Oke.n példája után a magyar ·orvo
sok és természetvizsgálóJ5, psszejövetele , .~szméjét n~rgcsak .. kijelentéd, de szeren~sésen létre is hoz
tad, neked köszönjük társulatunk létét, neked, hogy hazánkat természettudományi tekintetben mind-

,,. inkább megismerhetjük, nekep, hogy ez áltpl_ a tév~cl~seJrnt kiegyenlíthetjük, y.ek~4 ,_, J1ogy a fönálló 
hiányokat kipótolhatjuk, szóval neke~, J.wgy 5 év ~latt má,r hatszor ~z fü;ömél\íezetb~ részesülünk. 
Áldás áradjon lelkes szeméJyedrc, áld~s áradjon, minden l~p_tedre. EJni ~og köztünk ösz tudömány
bajnokunk, élni fognak szilárd és lelkes tettei s nem !eszen ~enki, még a késö unokák közt is, ki 
alkotó:nkra a tlerék Bene J<'erenczre hálás tisztelettel ne emlékeznék. 

Mennyire szaporodott társulatunk tagainak sz: ma, élö példája annak jelen uagygyülésünk; 
mennyii tudományos anyag vaµ ké.s~ülöben, megmutatan~ja mind azon l,{itüzött munka, melly nekünk ' 

mint ezen mélyen tisztelt nagygyülés hiv!ltaluokainak, bejelen~etett. -
. . Megjelentetek honfürink a távol vidékekröl, az utazás alkalmatlansá~ait nem tekintve, há-

zi isteneiteket kedves csalátltokat elhagyva, tudományos anyagokkal méhekkent megrakva, hogy a 
nagytermészet' oltárán szép hazánknak s az olly hasznos természet- és régiségtudományo.knak áldoz
z.a.tok. Bizonyitványát adjátok annak kedves jelenlétetekkel, hogy ~ tudomán~ olly szalag„. me_Ily az 
embert emberhez köti és sem magas hegyek, sem tenger mélysege által fe)]le, nem s~akittatik.. 
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Ez> élött édes"· hazánkl>an, kivev-én) íiemelly el o t fudomtbiyokaf, a legszilkségesbekre, 

mellyek kivált anyagi jólétét emelik a nemzetnek, t. i, a természettudományokra kevés gond •fordit
tatott s csak a ,tudós osztály által 'müveltettek ~ 'de1mivel ezt étles liazáilkban nem bírt elegendö teqet
séggel j ai ~ ezekbeni haladás ls csak ·gyéren történhetett. Most ázonban átlátván inár tehetösb ·haz~nk
fiai is a természettudományok nagy hasznát s több lelkes és tehetős honpolgárairik tettfeges részt ve
vén a természettudományok terjesztésében, méltán. remélhetjük, hogy e •tek.futetben haladni fogunk, 
atJátjuk t. i. hogy a te1·mészet első forrása a nemzeti gaidaságmik' minekutána becses dolgokat 
dolgoz föl , a teí·_mészet mindazáltal magára hagyatván , terményeit o1ij" hagy ínennyiségbén elö nem 
idézheti, hogy ezek.kel a nemzet minden. egyéne szükségeit k.ielégitse ; megkivántatik e szerint ezt 
müvelni és minden módon hasznosabbá tenni a gyakorlati életre. , · ' 

„Nullus argento color est av-aris 
Abdito terris, inimice Iamnae 1 

Crispe Salusti , nisi temperat<? 
Splendeat usu. n · 

mondja Horatius (Carm. libr. 2. oda 2.); 
s ugyan ezt lehet mondani a tudományokról, mellyek csupán a gyakorlati életben való alkalmaztatá
suknál nyernek érdemlett fényt. Azért ha haladni akarunk, s többi pallérozott nemzettársaink.tói 
elmaradni nem kivánunk, kövessünk el :rnjndeneket, hogy az. olly hasznos természettudományokat 
is életre és minél nagyobb virágzásba hozzuk. 

Igen csalatkozik az; ki azt ·vá1ja , hogy orvosi és természettudományi gyülekezeteink azon
nal hajtsanak. hasznot', s nem egy kevésbbé beavatott csudálkozik azon, hogy nagy várakozása nin
csen egészen kielégitve, aranyhegyeket képzelvén magának összejöveteleinkböl; sok csudálkozik 
azon, hogy az itt tarta.._tni szokott fölolvasások nem eléggé mulattatók ' 'nem eléggé tanulmányosak. 
fölfogásához képest. Ki így gondolkodik, nágytekintetü gyülekezet, az hasznát összejöveteleinknek. 
nem tudja. Müködésünk czélja nem az, hogy itten hosszas és száraz é~'tekezések olvastassanak, s 
netalán azok, mik már számtalanszor más nyelveken meg .-vannak irvá., ujra elöhozassanak. Föczélja 
és iránya összejöveteleinknek mint tudva van, a kölc§önos eszmecserélés , személyek és tárgyakkal 
való megismerkedés, kölcsönös tanUiás és tanitás', szóval,· a kiterjedt természettudom<\nybani uj s ha 
lehet, tulajdon fölfedezések közlése, és ai által a tudományok nemcsak haladásra: cle haszonnal való 
alkalmazása is. 

Minden egyes egyén vizsgálata a nagy természetben csak darabos munka s csupán futó pil
lanat a végtelenségbe; a te'rmészét valódi ismerete, s az erre .való 'törekvés ,. többek ismételt vizsgá
lata és próbái· által tetszik ki, meÜy csak akkor uyerhét állandóságot, , ha a szakértők által eligazit
tatik.. S ebben nyílik föföladata jelen g"yülekezeti.inknek, melly nem marad hiu kivánat, nem üres re
mény, hanem olly czél, melly tettleg bebizonyult. A közmunkálattal társulat~ .czélja még nincsen 
elérve, nagy haszon rejlik niég ennek vándorhlsában: Van-e hely, város, falu vagy kunyhó; hegy, 
sík vagy pusztaság; tenger, folyó vagy forrás ; s akarmi élö vagy: bolt tárgy, mellynél a term'észet
buvár további vizsgálatra anyagot nem .találhatna s gyakran a tévedőket helyes utra neni igazithatná. 
Azon nagy hasznon kívül, mellyet e vándorlásokbó1 a társulat vidéki· természetvizsgáló egyénei hó 
tapasz~~l~to~ és kölcsönös kifejtések után Irnznak, tetemes haszon háramlik azon hely tudósaira; is, 
~ol gyulesemk tartatnak az által , hogy a további vizsgálatra nemcsak ösztönöztetnek, hanem irányt 
is kapnak arra, mi és hogyan vizsgáltassék' á1talok. Azon példa, melly a gyűlések folyamata alatt so
kak munkásságáv&} mutatkozik , nyomtalanul el nem enyészhetik. · 
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Sok történt ugyan már eddig gyülekezeteinkben~ mi hivatásunkat s kitüzött nagyhasznu 
czélnnkat tetemesen elösegiti, azonban ez csak elözménye ann_ak, minek még következni kell, hogy 
slkeresben s minél nagyobb haszonnal munkálódhassunk . . 

·Ez alkalommal midö.n · uj lustrumunkat üljük, talán nem lesz felesleges a nagytek.intetü 
gyülekezet figyelmét azokra, miket mulhatlanul kellene összejöveteleinkben követni , tisztelettel 
fólhlni: 

t. Tárgyaink olly számosak, 'ogy ezek- pontos elvégzésére gyüléseink alig 4-. 5 napból 
á{tó ideje, - évröl évre nevek~dvén a ré~vevök száma, - rövid; ohajtanám e szerint ezt jövendöre 
egy vagy két nappal megtoldanL . · 

2. Hogy gyiiléseinken tdöt nyerjünk, jónak látnám jövendöben a németorsz·ági gyi.ilések 
példájára, ha azon munkák, mellyek a szaki· gyi.ilésekben eimondattak - bár. jóknak tl\láltattak. is, 
kijővén különben is munkálataink közt - . a ·nagy gyűléseken többé föl ne olvastatnának. • 

3. A nagygyi.iléseken pedig csupán olly munkák vétetnének föl, !fiellyek közfigyelmüek , 
közérdekűek s mentek minden, akár száraz elvont tudományoktól-, akár pedig sertö polemiáktól, s 
ezek kijelelését mindenkor a két elnökre-és két titoknokra biznók. · . 

· 4. A fölolvasott vagy szoval előadott munkák lehetöségig rövide~, s mennyire lehet, gya-
korlatiak legyenek, és "1.jságot foglaljanak magokban. , 

5.. Nagy baj az, nagytekintetü gyülekezet, hogy ha széllyel megyünk; köztünk a tudomá
nyos közlekedés megszűnik, jónak tartanám e szerint, ha ez valamelly folyóirat, talán a fönálló or
vosi tár által történhetnék. 

6. Hiány az nálunk, hogy az egyik nagygyűlés végzéseit a másik nagygyűlés mindenben 
nem teljesítheti, minek legfö~b oká abban. rejlik, hogy változván minden évben a tisztvíselök, s nem 
levén egészen az elöbbi gyűlés körülményeibe beavatva, nem tudják , illetöleg kik és mi.kép emlékez
tessenek -azokra, mik.rájok bizattak. Ezen gondolom csak ugy segitheti.ink, ha egy állandó titokno
k.ot választunk 3 ·évre , ki az olly igen szükséges közlekedést mindenekre nézve föntarthatja. 

7. Nagy hiány az is, hogy illetöleg sem. szorosan vett pénztárunk, sem pénzszedönk nin
csen s innen ered az, hogy számadasaink, mellyek csak. futólag vitetnek s futólag vizsgáltatnak, illö 
~endben nincsenek. Azt. hiszem ezen is csak ugy segíthetünk, ha a három évre megv\Í}asztandó egyik 
titoknokunk egyuttal a pén~táft is kezelendi. 

8. Hogy munkálataink illö csinnal s gyakran.szükséges ·metszvényekkel ellátva jöhessenek 
k.i >jónak tartanám azt határozni, hogy ezek kijövetele mindenkor Pesten történjék, s az, ki a titok
nokságot ,·pénztárnoki hivatalt viselendi, viselje egyuttal az egyik szerkesztö hivatalát iS", hogy pedig 
fáradsága némileg megjutalmaztassék, nye1jen a gyűlésekre menendö hivatalnokunk illö papi, a 
munkálatok szerkeztésénél pedig minden ivtöl illö fáI~ds.ágdijt. 

Szükségesnek 'tartom még 
9. A tudomány érdekében: hogy mindazok, mik nálunk történnek a .külföld tudósaival is 

tu.dassanak, e szerint munkálatink ezután a tudomány haladása érdekében, német nyelvre fordittat
nának, s ez által a külfölddel szorosabb összeköttetésbe jöhetnénk. 

s ezek röviden azon hiányok, mellyek orvoslása végett becses flgye1möket szerencsém va-

gyon kikérni. , 
Mi jelen gyülésünk. körébeni megelözö hivatalos foglalatoságainkat illeti, ezek hosszas elö-

adásával untatni nem akarom a nagytekintetü gyülekezetet. - Szükségesnek tartom ·mindazáltal e 
részben is néme.lly~ke1 megemlíteni. 

10• 
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Vevén a 'mult évi .nagygyűlés jegyzőkönyveit és alelnökké megválasztatásomról szóló el
nöki hivatalos levelet' nem .Késtem azonnal ö nagyméltóságát' mélyen tisztelt elnökünket „ jelen hi
vatala elfogadásáért, valamint nemes Baranyamegye rendeit, a ns~ .casinót é_s ns . • váro.st a ·v.égett 
tisztelettel megkérni, méltóztatnának fontos és nagyhasznu ·gyülésefokben segédkezeket nyujtani, 
s közügyünket a tudomány é's emberiség érdekében pártolni, ápolni és lelkesen elösegiténi. Mi 
sikere lett fölszólitásomnak, bizonyítják mindazon czélszerü és becses rendelkezések , mellyek 
mind ö nagyméltósága, mind pedig a tisztel.ette! emlitett ~testületek által a magyar orvosi és ter
mészetvizsgáló közönség fogadtatása végett történtek. FolY.ó év .majus 1-sö napján Halász titoknok 
ur társammal közrebocsátottam a magyar és erdélyországi hírlapok utján elsö átalános meghíváso
mat jelen nagygyüléseinkre ; ugyan ezt követte jul. 1-sö napjáról egy második meghívásunk. ó 
nagyméltósága, mélyen iisitelt elnökünk, Hölblihg titoknok ·urral meghivta.. különös én a magyar
orszá~i tudományos testületeket és gyüléseinkkel rokonszenvü némelly törvényhatóságokat. Magam 
pedig meghivtam több I,<.ülországi természetvizsgáló társulatot, museumokat s némelly egyeteme
ket. Ö nagyméltósága egy vegyes választmánynyal Hölbling titoknok ur buzgó hozzájárultával, melly 
a tekintetes megye, tudós lyc_eum, nemes város és nemes casino egyéneiböl alakult , fái·fülhat
lan szorgalommal és nagy · pontossággal működött elölegesen jelen gyülésünk tárgyában helyben s 
Baranyában. Magam .Halász titoknok u,nal á külsö . érdekeket igyekeztem jelenben összpontosí
tani. 

Mi eredménynyel működtünk, azt a gyűlés folyamatából bővebben méltóztatik látni a oagy
tekintetü orvosi és természetvizsgáló közönség. 

Végtére édes kötelességemnek tartom bálákat adni a mult nagygyűlésnek azért , hogy 
kegyes bizalmából jelen hivatalomra méltatott. - Szerencséllinek . tartom, hogy ujra alkalmam 
nyWk ezáltal hasznos egyletünkben a tudományoknak, emberiségnek s ez által kedves szép ha
zámnak csekély befolyásom által némi szolgálatokat tehetni ; szerencsésnek tartom magamat, hogy 
épen Nagyméltóságod mellé, ki a tudományok mezején kitünö szorgalommal ez uttal is működik ; 
rendeltettem. Végtére szerencsésnek tartom magamat, hogy e szép városban, e jeles megyében , 
hol a csekély személyem iránti kegyes megkülönböztetésöket ruely hálával veszem, e gyönyörű kör
ben müködhetem. · 

Magamat a nagytekintetü gyülekezet további szivességébe s kegyességébe alázatosan 
ajánlom. 

• 
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II. 

Barany~nak rövid ismertetése. 
Dr. HÖLÍILING JllIKSA.. 

Nagyméltóságu Püspökelnök, tekintetes tudós .Társulat, nagyerdemü 
tisztelt Hallgatóink! 

. ; 

Mindenekelőtt is a legbensöbb örömmel üd~özlöm kegyeteket, hogy a tudás nemes vágya által 
ébresztve Baranyának kegyeteket ohajtva_várt szerény, de barátságos föhelyén megjelenni szivesek 
valának. A legközelebb mult társulati nagygyülés engedékeny kegyessége által titoknokká válasz
tatván, legyen szabad, kegyetek elibe: uraim , Baranya leírásának vázlatát teijesztenem , lehetll 
legnagyobb rövidséggel megismértetvén kegyeteket szeretett hazánk e kies részével, melly egy vi
lág kicsinben, csaknem mindent adó , mit a kegyes természet nyujthat , a köszéntöl kezdve aknái 
mélyében, az ember legparányibb szükségeig; kalászok aranyában csillogó téreket, nyájokat táp
láló. dus réteket, szölöbalmokat a legbecse~b borágokkal, tölgy- és bükkoszorus, hajdan és. hihe
tön jelenleg is só-, vas':' és márványgazdag hegyeket. 

Mindenek elött pedig kötelességemet illik teljesítenem, ö excellentiája püspökelnökünk
nek legforróbb hálát mondván azon páratlan buzgalomért , mellyel a jelen nagygyűlés üdvös fölada- · 
tát átkarolni és mindenkép, sem költséget , sem fáradalmat nem kímél vén, elömozditani méltozta
tott. Kegyeskedett t. i. ö nagyméltósága a szüks_éges elömunkálatokban mindig .a legbuzgóbb részt 
v.enni, az e.lökészületeket inté?-ni , és többi közt a ·baranyai tisztelendö lelkész urakat fQlszólitani 
mind annak leirására, mi kinekkinek plébániájában érdekes , nevezetes találtatik, u. ~· a jelen 
népesség · számát , a legközelebb lefolyt tiz é...v alatti szülöttek, haltak és házasultak számával 
együtt, megmutatván ekkép, mi módon lehetne hazánknak lehetö legtökéletesb leírását jelen kö
rülményeink közt elöállitani. - Hálás köszönet mindezen czélszerü intézkedéseiért! Most pedig 

tekintsük Baranyát. 
Balról a szőke Duna, jobbról a sebes Dráva karolja át, nyugotról pedig a haladás pályá

ján elöre törekedő. Somogy és éj szakról az olly sok tiszteletreméltó lelkes hazafiakat nevelt Tolna 
környezi Baranyát, melly 83 négyszög bécsi postamérföldet föd; és ha e tért fölosztjuk, eddige
lé használható 800,000 holdjából 321,882 hold szántóföld; 50,044 hold szölö; 10,228 hold kert 
és 26.6,865 hold erdö, nem említve. azon nem csekély területet, mellyet pangó vizek födnelL 

E kies tartomány, mig csak honszerző eldödeink által a 9-ik század végén el nem foglalta
tott, több asiai és europai nemzeteknek gyül- és lakhelye volt, de mellyek mindig kiszoriták egy
mást. Honnan és mikor kapta Baranya elsö lakóit, azt kutfök hiányában meghatározni teljes le
hetetlenség. Csak annyit tudni , hogy nagy Sándor idejében rabolniszeretö, egyik legelöröl és vn
dásztérröl a másikra sietö nép lakta azt. Krisztus urunk születése elött 35 évvel Octavián római 
császár győzelmes · sasai elött valának kénytelenek Baranyának független pannon lakói meghajol-
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ni; mire azonnal más szint öltött a.z egész vidék. A győzök l i. megnépesiték azt önönneikkel, és 
rövid idő alatt kiessé' mü~eltté tették az egész tájt; mit az idök és veszélyek minden yiharai és 
rombolásai daczára eddigelé fönmaradott emlékeik elegendöképen bizonyitanak. De bekövetkezett 
a népvándorlások ideje és a rómaiak kénytelenek valának Baranyát 441-ben átengedni . a nyers, de · 
nem egészen vad bunnoknak, kik nem sokára ismét kiszorittattak birtokából. Több nép . birta ezék. 
után még Baranyát, mig.· csak a nyugoti rómaf birodalom belyreállitója Nagy Károly 800 könil 
frankjait le nem telepitette térein. A miveltséget terjesztő frankoktól 899-ben magyar őseinkre 

szállott Baranya, Edö vezér által meghódittatva. Ösatyáink, ugy látszik, igen megkedvelték me
gyénket , miután Pécs körül még igen számos hely viseli a fömagyarok dicsö neveit, u. m. Ár
pád, Bogád , Szabolcs , Hetény , Várkony , Budafa , Abaligeth , Gyula , Béla vára , Baksa, Ocsárd 

. stb. - Egyébként híven osztozott Baranya mindenkoron a közös haza jó és bal sorsában~ és a 
mohácsi gyásznap elött hazánknak legnépesebb megyéje volt, négyezer portával többet számlál~án 
az utána legné~esb Somogynál. De 1526-ban a mohácsi Yérnap után léalkonyodott Baranyának 
csillagja. Szulejman zászlói most minduntalan Baranyán lobogtak át, és utánok. a magyar vért szom
j'uhozó vad csapatok iramlott~, tü~el vassal rombolván és pusztitván mindent, mit utjokban leltek. 
A ~ohá~si mezö a. sorstó.l k~tlön~sen ki vala választva a magyar név lealáztatására: nemcsak hogy 
LaJOS király. ves~te .ott- elete~, e.~ a. kevély Zápolya pori.g · alázta meg magát a vad török. negéde 
elö.!t~. n~ pirUl~an kezet csokoÍm ·a pogá~ynak ~ hanem a .nagyravágyó Perényi is Mohácsra jöve 
a torok buszkesege vagy fukarságátöl megveendö vagy kikoldulandó honunk ingadozó királyi szé
két. Oh, mennyit kellett ez idötö1 fogva Baranya védetlen szegény népének szenvedni hosszú 143 évig. 
~ ékes Pécsnek. és.~ !llagos e_rös Sikl?s falai. é~ romjai fölött török pasák lobogöja lengett, és 
mmt a lelkes báro Jos1ka mondJa , e nep, e d1cso bon, megszaggatva három részre elődei bűneit 
viszálkodásait siratta véd,önyükkel. Számos várak, mellyeknek romjait átszántotta az idö foo-a áll~ 
tak inég akkoron Baranyában; de béke, nyugalom nem volt sehol Nem járt vidoron a nép a: u~czá
kon , nem árulta a kalmár áruit csendes elégültséggel boltjában , mindennek sötét siri színezete 
v~lt. ~y~sz ~.o~~,. gyász mi~den~?l;. a szine~. virá~.~1üje eltünt ;· ah, nem kedvelte a ·magyar töb
be az orom voroset, a remeny zoldet. - Vegre utott a szabadulás órája és Baranya áldott téreirö1 
~lüze.~ett a török 1687-be.n'. tudniillik augu~tus 12-kén a sors ugy akarta, hogy a hol egykor 161 
ev elott a magyar nemzet virága elhullott, a nemzeti függetlenség és jólét s.irha dilit, ott mosassék 
~e egy~or gyöztes most megtört ozmán vérében a nemzeti dicsöségen a másfél százados szolgaság 
által ejtett mocsok. Huszezer török feküdt halva · n barczmezön, engesztelő áldozatul az e _ 
kor ele~e~~ 2~ ezer magyarért. - De alig kczde üdülni ·megyénk, midön ismét honfiak puszti~~ 
~zt .. a .:töroknel. ke~~~lenebben 1704-~en. A~óta, h~la a ··gondviselésnek, az arany béke angyala 
~rkodott megyenk folott, melly használva annak áldásait, lerombolt falvait ujra épité és lakóit már 
is 23~,226 lélekre szapor~tá, ugy· hogy minden négyszög mérföldön jelenleg . 2,822 lélek lakik , 
egye~ul csak Varasd~ Gyor , Sopron, Posony, Esztergam, Trencsén és Abaúj bírván sürüebb né
ire~seggel. - E folytonos növekedésben Ievö népesség, melly jelenleg 1 · szabad kir. 13 mezövá
rosban •. 341 falu és 25 népes pusztáb~ lakik nyelvre nézve három ágra·oszllk. Magyar 101,062 
van, n~met 74,2~0, rá:cz 48,372 és 1760 zsidó; czigány azon 245-tel, kik Siklóson laknak, 
400. ali~ ~~· .~e vallásra n~zve is különbözik népünk: a katholikusok 163,339; az ágostai val
J~s~etelt k~vetok 5349; a tösgyökeres magyarajku i'eformatusok 37,483, a nem egyesült görög-. 
hituek pedig 16,~5~ lelket számlálnak. Magyarok laknak 372 helységben; németek 278-han; rá
czok. 77-ben; zs1dok csak, nem mindenütt már. - Jóllehet pedig, mint láttuk, · n. baranyai népes-
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seg nyelvre é~ vallásra nézve kii~önbözik e'gymástól, mindazáltal e miatt épen nem uralkodik közte 
valami szembetűnő surlódás. Békeség és kölcsönös szeretetben él itt a némettel és .ráczczal a ma
gyar, valamint a protestans a katholikussal. Vallási sérelemről nálunk nincsen, ki emlékeznék. 

· Magyar lakóink többnyire · középmagasságuak, bátor , . egyenes'szivü és mellette engedé
keny szelíd természetüek t szorgaimokra átalában panasz nem lehet , mert a baranyai magyar min
dennel foglalkodik, mesterséget üz; ö bányász és fuvaros, ki örömest olly legmesszebb vfdék.re is 
elmegy' melly~ek soha hii:ét s~m hallotta, ő földet és szölöt mivel; minde~féle faeszközöket, gyé
kényt keszit és kereskedik vele ; vakmerőségig bátor halász. Káromkodás , ·könny,elmüség és a jö• 
:vöveli, jobbsörsávali nem törődés ·hibáihoz tartoznak, ·-. . 

A baranyai németnek·, ~i a tprök ·elűzése után leginkább a Rajna népes vidékeiröl jött 
~petlen megyé~kbe, va~szorgahnát nem Ieh~t elegendöképen dic~érnünk, ö csendes, takarékos 
és gondos; a rendet , csinosságot; mesterségeket szereti, a föld- és szölömivelést, lótenyésztést 
kitünö szorgalommal üzi, honnan jobbágyaink közt többnyire ö bhja magát legjobban. · Néhol aka
ratosság és önhaszonkeresés, valamint a játékkedvelés föltünön mutatkoznak nála. 

A rácznak elismert erényei a jószivüség, vendégszeretés, szülöhelyé.hezi ragaszkodás , 
béketürés és vallásos buzgóság; más old11.Iról ellenben tunya , pazarló, hirtelen haragu, bosszuálló 
és éktelen káromkodó ' miben a magyart sokkal fölülmulja. 

Népünk foglalk.odása a föld és szölőmivel~s. Mi áz elsőt illeti, okszerűen űzik azt 1egt~bb 
nagyurodalmaink. Első helyen mindazáltal az asperni halhatatlan hös, fönséges Károly föherczeg
nck . nagy terjedelmű bellyei jószága áll. Ott , hol még 30 év elött csak vadparéj termett, vagy • 
mocsár és ingovány tette a légkört lázassá, jelenleg valóságos éden terül el. Népünk azonban meg
átalkodott conserva'tiv levén, ösi szokás szerint miveli földjeit; van azonban számos német jobbágy
nak már töltögetö. és irtó e.kéje. Míg azonban tagosztály, minimum, megváltás és szigoru felelö
séggel kezelt mezei rendőrség nem fog !étesittetni, kevés elömenetelt fog népünk közt tenni.a föld
mívelés. Termeszt pedig Baranya buzát és rozsot mfüdenütt, árpát, zabotr 'kölest, pohánkát, ke
'fés · repczét , mákot, burgonyát , d~hányt, ·káposztát, · czukor és kerék.répát és átalában még sok
kal kevesebb takarmányt, mint mennyit termeszteni kellene , ha· gazdászatát, fökép a legnagyobb 
figyelmet érdemlö áll~ttenyészté~t erélyesen elö akarná mozdítani. Bor megyénkben évenként 1 
milliom akónál föbb termesztetik. Igén jeles és tartós boraink közt: millyen a szilvási, szentmik
lósi , pécsi, pellérdi, bodolylli, ke.ői , ürögi és számos egyéb. , az elsöség az europaihirö vi 11 á
n y i t illeti, melly a burgundiaival méltán vetekedik , fökép miután Villány :fönséges birtokosa 
rajnai rizlinget és. számos egyéb legnemesb szölövesszőket ültettetett Villány környékén. Legujab
ban i"'en meo-kedveltetett a fehér villányi killönös édessége és zamatja miatt. Kár hogy még 

0 0 • 

eddio-elé pezso-ö nem készittetik belöle. - A gyümölcstenyésztés.re nézve alig lehet Bara-
o 0 'ó . 

nyáµál alkalmasb, kedvezőbb vidéket találni hazánkban. A baranyai gyümölcs nagysága , J ize 
és édes.sége által különösen kitünteti magát. Eddigelé a bellyei uradalom, Jankó,· Vlasits , Gru

·ber, Ujváry ·plebános, a terehegyi reformatus lelkész, Purmann Ferencz jegyző és .föleg Nendtvich 
'Tamás pécsi gyógyszerész, ·tüntették ki magokat a gazdászatnak ezen fontos ágában, miért .bá~a 
nekik és méltánylat ! Leguja~ban pedig a hegyháton alakult egy szerény társulat a lelkes MaJth~
nyi báró elnöklete alatt, melly nm. püspökelnökünk kegyességéböl 3 hold földet nyert, hogy fa es 
szölöiskolát létesíthessen és belöle a köznépet is ellát.hassa csemetékkel és nemesfaju szölövesz-

nökkel. Isten áldása legyen e nem~s társulat tnüködésein ! 



80 

Mi megyénknek müiparát illeti, az már eddigelé is olly .lábon áll, hogy a jövendőre né~
ve igen szép reményekre joge~ithat föl bennünket. 

Népességünk legnagyobb része egyszerű íoldmiveléssel, · vagy marhatenyésztéssel -
minden szegénysége mellett is nyugton vagy az olcsó élelemszerek valamelly . kézmü vagy mester
ség általi könnyii megkeresésével éideli napjajt, bírván ugyan ollyan hajlam és ösztönnel , millyenek 
a müszoi'galmi és kereskedési világot közönségesen moigásba hozni szokták , de nincs , ki azon 
ösztönnek irányt adna' nincs, ki azt kifejtené' .ki neki i;nozgási tért nyitana. Mi annál sajnálha
tóbb, minthogy épen megyénk bír az ipar!lak ·csaknem minden kellékeivel. lgy fekvése , éghajlata 
igen kedvezö azon tekintetben. A dunamentébeni fekvése utat nyithatna neki a világkereskedésre .. 
A Dráva, melly eddigelé csak kárt és bajt okoz, a legnagyobb ?Jdás forrásává lehetne. Hegyeink 
némelly érczeket kivéve, mindent teremnek, q. m. olcsó épület és müszerfát, -· olcsó, igen sok 
jó bort, a legjobb izü Iegk~ilönbléle gyümölcsöt, 60 féle szépnél szebb márványt , · melly nemcsak 
mészégetésre, hanem szobrász~~i alkotmányokra is legalkalmasabb, aztán követ ház- és utépitésr.e 
annyit , hogy jó szomszédainknak is adhatunk belöle; ·. hogy hajdani só- és vasbányainkat ne is em
lítsem, és ne is szoljak korunk igazi aranybányáiról, azaz megyénk kifogyhatatlan köszénaknái
ról. - Alkalmas továbbá megyénk földe repcze , cziklarép~, csülleng, len, kender, dohány és 
pamut termesztésre. Pamut már a mult s~ázad közepén termesztetett legjobb' sikerrel Pécsett; de 
a reá nehezedett szomoru körülmények niiatt jelenleg csak könyvekböl tudjuk azL - A selyem
tenyésztés, mellyet hazánk megyei közt elöször Baranya ,kezdett, és mellyre olly sok igen alkal-

• matos helyek vannak, m~g nem igen tön elölépést, söt csökkent is az ujabb idökhen: pedig sok 
helyen nagy termékeny térek állanak haszrullatlanul s a lakosoknak elég szaqad ó1:ájok volna .~ 
könnyü és egészség~s munka után járni, cs.ak hogy volna, a ki öket erre taiútsa és ösztönözze. 
- Továbbá az agyagföldnek a legkülönbfélébb .fajait k~phatni, .ugy hogy a fazekasmesterség~ 
köedénygyárak könnyen fölvirágozhatnának nálunk, valamint üveg és porcµellángyárok is, mint
hogy ezek is böséges olcsó anyagot találnának . megyénkben. - Eudigelé némelly uradalmi szes2-
gyá:rakon kívül, Pécsett négy nevez~tesebb gyár létesült az ujabb Ídöben u. m. a csctnekpécsi tál'
sulat nagyszerű vasgyára, eclcligelé 220,000 pforintba kerülvén, Hüttner ur mindinkább terjeszkedő 
papirgyára; Linb~rger m: czukorgyára és Ohadics ur len- és gyapjukelmcgyára. De lm tekintjük 
városunknak az iparra cs kereskedésre hajlandó népességét, ha tekintjük a · télfagyában és a 
nyárhöségében használható számos vizeséseit, legolcsóbb köszenét, legjobb borát, olcsó fáját és 
e~er ~ás ked;ezö .körülményeit, lehetlen nem osztoznunk azok meggyözödésében, kik állitják, hogy 
Pecsbol t~r~esz~t1 helyzeténél fogva k.önnyen és rövicl iclö alatt egy második. .Ma n ch est e r, Ly t>il 

lehetne, es 1parJa által kincset, jolétet és miveltséget szerezhetne nemcsak maO'ának, hanem ecré.sz 
környékének is: de hogy azzá lehessen hatalmas karral, megt'eszitett .erövd és ;egtörhctlcn állh;ta
~~ssággal . kellene . ledö.nteni~ azon akadályokat , mellyeket müiparának elibe előítélet, aggszo~ás, . 
ugy.etle~seg, szegenyseg raktanak; meg kellene kedveltetnie az értelmes és pénzes külföldiekkel 
llZ it~em l.etelepedést, reáliskoláról kellene gondoskodnia, valamint arról is , hogy szegény és gaz-. 
dag iskola~tassa gyermekeit. De kérdezi tán valaki, mennyire rughat jelenleg mesterembereink 
száma 2 Pecsett k" "lb l" I 2000 · · · · . oru e o ~ mesteremb.er igen számos JegénynyeI. A megyében czéhbeli me~-
terember. szmte annyi, ha nem több találtatik. - Mohács, Pécsvárad·, Bolly, Siklós, Ilárda, Ná-
dasd MaO'ocsnak és át I'b · ' "l · k · l ·· · .. ' " . a a .an nemeb 1a vam szamos ako1 foglalkodnak kézmüvekkel. Magyar né-
punk nagy resze is ige h ·1 d · k · ·· · · . . . n UJ an o a ·eznmvessegre; rárz polgártársaink ellenben eddigelé ahhoz 
epen semmi hajlamot nem mutattak: 
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Ezeken kívül sok egyéb van ·még Baranyában , mi a ·nagytiszteletű gyüle~ezet figyelmét 
megérdemlené , de azt csak megérinteni is an"!Jyi volna, mint. mélyen tisztelt hallgat~im enged~keny
sége ~s béke törésével visszaélni, annál is inkább, mint?ogy t~rgyalva va? az nagyr~szt orvosi hely-
iratomban, mellyera tudós gyülekezet minden egye·s tagjának kedveskedm bátor ;alek.'. . . 
· .Szabadjon befejezésül fölhoznunk fönséges János föherczeg azon aranyerteku szavait, mi
ket az austriai iparegyesület megnyitásával mondott, · s mik leginkáb? núnket érde~elne~ .. „E~y 
ujabb idö, igy nyilatkozék a tudományok és .az ipar ~eglelkesebb barátja, tova sarkala. a r~~it, es 
ez ujabb idő mindig · növekedő tudományt, szakadatlan "tökéletes ~ülé.~t, . t'áradhatlan VIzsg~odást , 
ondolkozást és cselekvés·t igényel tölünk, ha a velünk egy azon oszton izgatta nemzeteknel alább 

:em akarunk sülyedni. Eljöve az idő, mellyben a haladás leve fönállhatásunk egyed~li föltétele s 
e haladás és kárhozatos veszteglés között nincs középut." .- Mosolygó remények szep serege ~U 
előttünk ha az elsönek ösvényén ernyedetlen tetterővel előre törekszünk. Fogjunk tehát kez;t, ~s 
tegyünk ~rös fogadást itt ez~n ünnepélyes alkalommal, hogy lil~~de~ki .~~~ölünk ezen üdvös cz~I ele
résére annyit teend., mennyi tőle csak kitelik. Hazánk. mentoJe ork~dJe~ sokat . szenve~~.tt es. p:
dig sokszor önfiainak vétke miatt szenvedett honunk es annak egyik resze Baranya folott, hOoY 
királya mindenkoron dicsö és hatalmas , és népe boldog és megelégedett legyen! 

III. 

Az eddigi · magyar termész~tvizsgálói gyülések történetei 
és hasznai. 

Dr • . HALÁSZ GE.JZA.. 

N agyméllóságu Elnök, tekintetes Gyülekezet! 

Ötödik esztendeje, hogy a magyar orvosok és természetvizsgáló~ ~ t~stvérhon eg~ v~gy _más ue-

t 'd 'k · lamelly J. elesebb intézetekkel és természettam ritkaságokkal diszlo varosban , veze es vi e en , va . „ 

a tudomány és közügyeik érdekébep. évenk.int összesereglenek;. félévtiz~d:tehát a kere~szá~, ~.wta 
·a természettudományok hazánkban is ekkép képviseltetnek. M1 ezen felt1zed ne~zetünk evszaza
dos életében, mi az egész évtize-d évezredek lánczolatán, eg:y csepp a t~nger.ek vegeUe?. fol!.am.á~ 
ban , és mégis ez egy pár év korszakot képez a magyar történetek kön~veben, ~z u~~~szuletest 
küzdelniek korszakát , és azon korszakot, melly méhében hordá s szerencs~sen ~e~I~ szül~ .. a gy~~
meket, mellynek életmüvezetében a magyar orvosok és természet:izs~álok gyi.~lesenek JOVendö. e 
rejlik. 'Midőn ezén gyülések ötéves élete jelenségeit akarom elöállrtam ~ nem hts~em, hogy e fe
nyes és nagyszámn gyülekezetnek csak egy tagja volna is, ki ekkép sz~Jana ~ az evek .száma ne~ 
olly nagy, hogy a történteket feledékenység leple boritbatná; az rre~en~ nem olly fe~ye~, ~l
. ·1 d. :. ·t• k t kellene vagy lehetne hangoztatni; miért tehát meg ahg multakat ismet fol-ro 1cso1 o szava a „ • „ k 1 t „ k d 
idézni banem ha azért, hogy itt is meghiusult reményeink érzetében torpeseguo a at :~szeros a • 
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junk? Ezek sem ildomos. sem meltányos siavak nem volnának. Mert ha csakugyan egy szép. ré
sze e gyülésckhez kötött reményeinknek meghiusult'; itt az ideje ·eljárásunk.ró! az álarczot kimé
letlenül lerántani , hogy meztelen :valóságban · láthassuk, mellyek 'valána:K az·· akadályok , mik 
~em engedék, hogy azok magas czéljokhoz eljuthassanak; mellyek a szirtek , mellyeken an~yi 
buzgó törekvésnek meg kellett törnie; itt az ·ideje s valóban ötéves tapasztalás elég szilárd alapul 
szolgálhat kijelelni az utat, mellyen haladva, kijelelni az irányt, mellyet követve az akadályok 
és szirteket biztosan el lehet kerülni ; és viszont ha reményeink nem biusulva ~ de teljesülve van„ 
nak , akkor sem szabad a nyert eredményeit elszenderedni, de éber figyelemmel ki kell számítani 
most, midön már a kezdet nehéz szakán tul vagyunk, melly~k legyenek jelen kifejletségünkhöz 
képest a gyülés legközelebbi teendöi. Nyugodt kebellel fogok e munkábo'z, mert teljesülve látom 
a re~ény_eket, mellyeket öt év elött inkább ohajtottunk mint kifejezni mertün.k, s velem együtt min
denki, k1 elfogulatlan s igazságos akar lenni, meg fog . gyözödni, hogy mint eddigelé e gyülés 
nagy. föladatát nem téveszté, ugy ezután még nagyobb hivatásának meg fog felelni, mirenézve nem 
lesz erdek.telen a megelözö körülmények s ezen gyűlések eredete s multja fölött egy pár szót ejteni 
s multja tükörében a jövöt megpillantani. 

Nagyméltóságn Elnök, mélyen tisztelt Gyülekezet! Nem megvetendő szol<rálatot tenne a 
h~zának,_ irodalom~ak, fökép e természetvizsgáló köz9n·ségnek, ki a régi idöktöl e~ész mostanáig 
k1mutatna a termeszettudományok . hazánkba~i _állását, azoknak hasonlítva más országokkal ki
sebb vagy nagyobb elhanyagolását, s ennek káros következését, az álladalom és családi életre 
vonatkozva mindenütt a régi idökre. E több tért és idöt igénylő munkát örömest nálam tehetsé
gesbn~k engedv~n; s ~ csak napjainkat megelözö korra tekintvén, elszomorodott szívvel kell meg-

. valla~,. bog~ . m:~ ~z _uja~b korban is, midön egyes lelkesek megrázó szavai fölriaszták a magyart 
bosszu es mely álmabol, es a politicai s irodalmi reform kifejlésének indult, a természettudoma
nyok mindegyre parlagon hevertek ' . pedig csak ha a tei10észettudományok illö fölbasználasával 
~~r .' ipar,. I~~s~~~ségek, ~e~ei ga~~ászat_ s~b. fölvirágzanak, akkor fogják érezhetni e bon pol
ga1~1. auya~1 ~o~eto_kben: m1~~p valod1 lelki eJdeletet s s~ellemi jólétet is csak a reál tudományok
ra epitett vulod1 m1veltseg szulhet, melly ha e hazában· szélesen elterjed~nd, az orvosi rend állá
s~ i~ c~ak eme~kedhetik s a gyógyászat kontár papjai megszűnnek csud<\kat mivelni. Iny meggyö
~odes elt keblemkben, midön a még köztünk élö szent örerr, az orvosi rend egyik Je<rtiszteltebb 
bajnoka, illy sorokat bocsátott a hirlapokba: ,,1841-diki 29, 31) és 31 májusban a

0

magy. kir. 
universiiásnak orvosi kar~ Pesten gyüléseket fog tartani, mellyekbe az ·orvosi karnak minden ta
gai, a magyarországi orvosok és természetvizsgálók szívesen lJh·atnak."' Ezen jelentés csak két 
hírlapban k~sértetett némi jegyzetekkel, az akkori Pesti Hirlap· és az Orvosi Tárban. Ez egysierü 
sorokra, .m1g a nagy és tudós Némethonban Oken első hívására csak 13-an jöttek össze több 
mint kétszáz orvos és természetvizsgáló jelent meg s. ezek között volt azon két férfiu is, kÍk ha
zá~ban csaknem egyedül valának, kik már a külföldi illy gyülések életét .tapasztalásból ismerve 
kesz ter~el és használni akaró hazafiui hö kebellel jöttek a gyűlésre, s ezeknek köszönhetni, hogy 
~~ előbb t~kább orvosi szint viselő gyülés tágasb s üdvösebb irányt vőn. Kell-e neveznem a két 
~erfi.ut ' ki nem ismerné a két testvér Kubinyi képét , kik azóta 'is folytonos buzo-aloinmal pártol-
)ák ez üdvös intézetet·? 0 

Mindj_árt az első gyülésen a tudomány lelkébevágó több igen fontos értekezések tartat
&~k' de ezeket Itt nem akarom elősorolni, elöbb ezen és mind.en következő gyűlés menetelét irá
nyái_ s sarkpontjait csak. röviden érintvén , később mint · e gyűlések tudomán;os élete gyümöicsét , 
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a nevezetesebb tárgyak körül forgó értekezések összegét szakonkinl fogom összeállítani. - Az 
elsö gyülésnek, melly, . mint mondva volt, 1841-iki" maj. 29, 30, 31-én tartatott, iránya és leg
főbb teendője v.oll -önéletének alapját megvetni, meghozni a szabályokat, mellyekre épitye e gyű
lés czéljának megfelelve müködvén életmüvészete minél erösebbé s minél terjedtebb irányban fej
lődjék. Ezen alapszabályok, mellyeknek hozatalában a külföldi illy gyülésekben jártas Kubinyi 
Ágoston legtöbb befolyással volt, mint ma is hallottuk, igen egyszerüek és mégis a nyilvánosság 
és a szabad mükiiclés elvét mint minden egyesület nagyra e~elkedbetése rökellékét, magokban fog
lalva és a tudományfejlesztésnek czélszerü szakokat nyujtván_, eddigelé minden kivánatnak meg
feleltek, mind pedig az élet változó s növekedö szüksé_geihez alk.almazott javitásokat s pótlásokat 
nemcsak ki nem zá1ják, söt a tökéletesbülés elvénél fogva illyeket igényelnek is - fölvett eljárá
som sz.erint e gyülés tudományos .értekezései is a többiekkel összeállitva a végeredménynél ítéltet-· 
nek m~g, mégis nem állhattam meg, hogy mi az egész .gyülésre annyira megindító hatással volt, 
nagyságos Bene Ferencz megnyitó és érzékeny bucsub!!Szédeit ne említsem. Elevenen rajzolá ő 
ezekben az elveket, mellyek ötet a természetvizsgálók.. gyülése megalapítására vezérlették; kiszá
mította a hasznot, melly az illynemü összejövetelekböl mindenütt s fökép hazánk elmaradt . viszo
nyai között származik ; érzékenyen tolr~ácsolá örömét most midön ifjui kora leg;hÖbb ohajtása a 
magyar orvosok. és természetvizsgálók illy számos és derék férfiak összejövetelével mindjárt az el
ső alkalomnál teljesedik. Nem kis hatást gyakorolt a gyűlésre a jelen . század egyik bizonyosan 
legjelesebb, de éltében nem eléggé méltatott fia, a halála után még ismeretesb s örökre felejthe
tetlen éinlékü Schusterunk hármas emléke, mellyeket Bugát érdemteljes egyetemi tanár álliíott a 
gyűlés elébe. Az elsö az érintett férfiunak Ferenczy honi . szobrász által készült_ má.rványképe. A 
második egy természettudomány- s Schusterféle kérdés megfejtésére föltett jutalom. A harmadik 
egy Sclmster árva évenkinti fizetése, s utoljára egy „Schuster emlékére Kovács Endre tudor ál
tal tartott igen jeles értekezés a vegytan szükségéről, hatásiról átalánosan s különösen h-0nunkra 
alkalmazva." - Már az elsö. gyülésben sürgették Eckstein és Zomborcsevich tudorok Magyar
ország orvosi helyrajzának kidolgozását. Itt ismertette meg Tognio Lajos egyetemi tanár egyikét a. 
legüdvösebb forrásoknak, az Eperjeshez 'nem messze esö czigelkai ásványvízet, melly azóta tudtom-
ra is nem egy életet tartott meg e néptelen hazának. · 

Leírhatatlan . azon hatás, mellyet ez elsö gyűlés szült; a három napi kölcsönös. ismerkedés 
örömei között együtt élt csak hamar elváló tagok képéről lehetett olvasni a csatlakozást az egye
temi kar, ·ennek elnöke és tanáraihoz, hogy illy régen s átalánosan érzett hiány pótlására alkalmat 
szolgáltattak. E nagy gyüfés szellemet ébresztett a természettudományok mivelésére, ugyan ezen 
szellem kifolyása volt a természettudományi társulat mindjárt két gyülés utáni megalakulása; e 
szellem lengé át az azóta mindinkább támadó egyesületeket., mellyek reményt nyujtanak Istennek 
legnagyobb átka, a magyar nyilvános s családi életbe11 évszázado~on keresztül duló egyetnemértés 
s nemegyesülhetés megszüutével boldogabb átalakulásunkra, s vigasztaló kilátást egy szebb jöven
döbe . . Maradandó emlékű Ieend tehát e nagygyülés már csak azért is, mert igen sokat, tán legtöb· 
bet tett ezen ujabb idöben a socialis téren mindinkább mutatkozó e~yesülési szellem föléleszté-
sére. 

Csak hamar az első ülés uUtn tartatott a második összejövetel az elsö gyülés hattírzata sze: 
rint az 1841-uiki septemb. 6-9-ig sz. k. Pest városában. 209 beirott tag vett részt e gyülésben A 

rendes elnök Bene Ferencz jelennemlétében Kubinyi Ágoston elnöklete alatt1 s ezen férftu finom taIJiD
tata, · mint .a jelt>s titoknok Flór Ferencz fáradhatatlan buzgalma tették, hogy e gyűlés is a közmeg-

11 * 
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elégedéssel végződött, ·holott erre Pes.t városa s az egyeiemi tanárok résÚétlensége, a museum s kor- . 
házak még az án•iz utáni rendetlen állapota némi bádjadt szint vetett. De a $Zakok ez alkalommal is 
élénken mozogtak, Say, Kubinyi Ferencz, Jedlik, Havas elnöklete alatt ·hatásos értekezéseket s 
mutatványokat tarto'ttak. . 

A magyar orvosok és természetvizsgálók harmadik nagy gyülésöket 1842-ben auaustns 0 • 

4-8-ig Beszterczéri tartották ezen, őskor maradványaival és a természet ritka kincseivel megáldott 
sz. k. városban; mellynek lelkes pólgárai a tudomány és vendégszeretetben. egyformán felejthetlenek. 
August 4-én a rendes elnök Schvaizer Gábor kamarai gróf Jelennemlétében nemes Zólyom megye el
ső al~spánja Radvánszky Antal mint másodelnök nyitotta meg a gyülést egy hatásos beszéddel, melly
ben a természettudományok jótékony befolyását a közjólétre más országoktól vett példákban kiemel
te, s e szempontból hazánk legüdvösebb intézetei egyikének a magy.' orvo·sok és természetvizs"'álók 

' . 0 

gyülésének teremtöjét az itt, évei daczára fiatal erővel s évülhetlen tudományszeretettel megjelent, 
orvos sebészi tudományok volt igazgatóját, nagyságos Bene Ferenczet szivből szakadó „éljenek" kö
zött üdvözlötte. E gyülés folyam~ból kiemelendönek tartjuk: 

1-ör .. Már e gyűlésre hazánk majd minden nevezetesebb egyesületei p. o. a magyar acade
mia., természettudományi tarsulat, egyetemi orvosi kar stb. képviselőket, számos külföldi tudós 
gyülekezet pedig üdvözlöleveleket küldöttek. 

· 2-or. A szakülések munkálatai Bene Ferencz, Zomborcsevicb Kubinyi Aaoston Fridvalsz-. ' ~ ' 
ky, Jedlik, Láng, Koch bányászati tanácsos, Kanya, Farkas Ferencz, Ctilchert Robert részint mint 
elnökök, részint mint jegyzők vezérlete alatt a tudomány- és életigényeinek minden tekintetben meg
fe~elt~k alá?h néyszerint megemlitendök. A· szakok között i~t különösen kitűnt az ásvány-vegytani 
mmd Jeles es számos férfiak e szakbani részvéte, mind az értekezések nevezetes tárgyai miatt, mely
Jyek egy része a bányászat kÖrül forgott . . 

· · 3-or. Itt kezdetett meg a gyülést elökészitöleg a gyülhely helyirata, itt: a természet három 
országábóli nevezetességek és ritkaságok kiállitása· - itt inditványoztatott és k\.üönösen Czilchert 
Ro~e~'t, Kubinyi Ferenc~,' Zipser András, Wagner Dániel működése által életbe is átment, hogy a 
gyules a helyeknek, mellyekben tartatnak mindennemü érdekét és hasznát adományos munkálkodása 
á~tal kif:jt~ni s elömozditani igyekezzék. llly szempontból tárgyalta Wagner Dániel pesti .gyógysze
resz ~z ercz.nek pörkölését egészségrendöri tekintetből. E pont eleven vitát ébresztett az imént neve
zett ferfiu, professor Bachmann s Dr. Nendtvich között·. elevent mert az érezek 11örkölése a lako
soktól évek hosszu folyamán át ártalma;nak tartaiik, méa ezt m~sok s különösen az utóbb nevezett 
két tudor elismerni nem akarta. i::.> • 

. · 4"er. Beszterczéröli kü;ándulásaink Hermaneczre és Szliácsra emléket érdemelnek évköny-
veinkben. A hermaneczi bájos völgyböl évszázados fenyvesek és prisztrángos vizzuhatagok között ~ 
meszes bérczek~·e fölmászva egy gyönyörű, cseppegö kövekkel vizmedcnczével s vizözön előtti álla
to}r-- ursus spelaens ·_ csontjaival meglepö barlangba jutottunk, melly Bene-barlangnak nevezte- · 
tett. Innen a Tufna barlangba mentünk, mellynek tátongó szájában a természettudomány veterán baj
noka Zipser András kedélyünkre mélyenható szavakat emelt. Szliácson, hol a kir .. kamarától szivesen 
fogadt~t.tunk, ezen csudateljes gyógyviz hös erejéröl eredménydusan folytak a vitatkozások.; ~ itt 
vo1t az rndulópont, minél.fogva Dr. Mojsisovich inditványára egy választmány neveztetett, melly Ma
gy.aror~zúg ásványvizeinek egyesek erejétöl nem telhetö természet- és <YVórrvtani me"'vizsO'álúsút és 
ÚÍ ' t t ' • OJ OJ 0 0 

.gismer e eset esz1'.özleni törekedjék. - Mi lön ezen különben.kiszúrnithatlan hasznot igérö válÍa-
fa elég szomort't eredménye és miért kellett e nagy föladatnál a Iegbu~óbb törekvésnek 1~egtörnie? 

látni fogjuk. E vidékeni tapasztalta1' közöl egy lélekrázó jelenet, egy valóságos b~rbár eljárás~ n~m 
lehet nem említeni a Szliácshoz köiel esö Szlenon s Vichnyén, külöuben báj teljes fürdőkben, az ~r
vágás árendába levén adva, az árendás érdek~ben van embervérrel nyerészkedni. Azt hiszem, hogy 
mind a 187 beirott tag közöl alig akadna egy., kire ez · utóbbi szivszomoritó eljáráson ~ivül minden 
más beszterczei emlék kedvesen nem ·hatna·; .mel't Besztercze .lelkes fiai s leányai megiepö miveltsé~ 
gökkel páI:osult szívessége, ritkaságai s a szépen tanulságosan töltött napok felejthetlenek már cs~k 

-flZért is, mert itt választatott a következö nagygyülés helyéül T~mesvár, bár a még most is füleinkben 
baJlo~Ó tisztelendő Jónás .József, Plitzner _.Lörincz_ és Haas Mihály ékes szavai sz. k. Pécs .városán.ak 
nevezetességeiröl meggyöztek is ·bennünket, mert TemesváI'l'al , hova szivünk vágyott, erdélyi roko
nínkhoz közeledni akartunk és tudomáiiyilag egyesülni azokkal, kiktöl politicai elválásunk megsi
rathatlan mind a két testvérnek, és fölkeresve a gyengébb testvért egyesttett erővel jelenni megott, 
hol utólszin: váltunk el a már ' csak azért is gyászemlékezetü Mohácsnál. És ki me1~i mondani, hogy 
számításunk csalt, nem állunk-e most itt Mohácsvidéké.q .s a Mohácscsal egysorshan osztoz? Pécs vá
ros~ban Erdély lelkes fiaivaf, nem nagyokkai számban, de nagyokkal lelkületben s elég méltókkal, 
hogy a derék testvér Erdélyt képviseljék? Egyesített erővel oda irányzandjuk törekvéseinket, hogy 
mi is vihessünk bár ha . egy homokszemet is a tudományok hazánkbani fölvirágzásához , melly által 
ö.skori gyászemlékek el legyenek törölve. Ne csudáljatok, mélyen tisztelt honfiak, hogy ez eszmé
nél majd elejtém a történteket vázló szál·az tollamat. . 

1843-ban august 8-án a negyedik nagygyűlést, az elnök Tibal)yi Ferencz ö méltósága jelen-
nemlétében, N og~·ád megye érdemteljes akkori követe , K,.ubinyi Ferencz Temesvárott nyitotta meg, 
nagyhatásu beszédében kiemelvén a természetvizsgálók ez idén olly városbani'összesereglését, melly 
mint hajdan a nagy Hunyady nagy tetteivel dic.söittetett, ugy jelenleg illy üdvös czélu gyülekezet ösz
szejövetele által a magyar évkönyvekben ttjabb fényben fog ragyogni. Wachtel Dávid és Zomborcsevich 
Vincze titoknokok elöailák a gyülés teendöit s mindjárt az elsö közülésben a Kubinyiféle pályakérdé
sekre felelt elsörangu pályairatok sze1:zöinek, Balogh Pálnak.s Petényinek kiadatott a ~at aranyos pá
lyadij. Petényi e 6 aranyat, ö rajta kivül Grosz és Schöpf O!vostudorok még kettöt adtak, a Kubinyi 
Ágostontól ajánlott 12 aranyhoz csatolta: ezen 'pályakél'désre : „Mint leh.e~ne hazánkban az állatkinzást 
legczélszerübben korlátozni?" A közülésben tartott értekezések. közöl· nagybecsű Fridvalszkyé, a 
szepesi karpátokoni utazása alkalil;láv-al tett tapasztalatairól. A szakülések aug. ~; 10. fi .:.én .tar
tattak. Ezen szakülések közöl az orvosit annyiban szükség itt érinteni, a 1nennyiben ebben több köz
érdekű tárgyak jöttek szönyegte, mellyek -közöl némeUyek~·e a közgyülésnek is határozatot kellett 

hozni. . ' 

Tormásy Lajos bé~esmegyei főorvos 1813-1842 és igy mint egy 30 év elforgása alatt vég.-
hezvitt, százezeret haladó mentöhimlö- oltásnak eredményét rövid rovatos kivonatában. mutatta be, 
mellyböl kiviláglott, mikép az érdemteljes föorvos több ezereket tulajdon ke~ével mentett meg a ve
szélyes ragályos nyavalyától. Tudva van, mennyire kerestetnek s !llillY nagybe<;sü.ek külföldön is a 
lúmlöoltás körüli adatok; valóban kevés orvosnak lesz alkalma, ideje s kitürése ennyi s illy nagysze
rü adatokat szerezhetni, mint Dr. Tormásyéi; ezért nekie köszönet szavaztatott. Ugyancsak az ö ta
pas~talat~i s kisérlet~i által is ellenmondatlanul valósult azon átalánosan elismer~, de hazánkban még 
épen nem méltánylott tény , miszerint a már egyszer foganattal beoltott egyén évek multával foganat
tal ismét beoltatbatik., vagy a természeti hólyagos himlőt a.z oltás véMreje bizonyos idö , leginkább 
9 év mulva, ~egszünvén, ismét megkaphatja. Ezen előadáshoz többe:rr hozzájárulván a békesmegyei 
röprvqs ohajtása, bár az olt~s biwnyos idő utáni 'ismétlése ( revaccinat!o) más országok példájára ha-
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zánkban is teódszeresittetnék' nagy viszhangra találván' elhat~rgztatott '„ hogy a törvényhatóságok. 
megkéretnek, miszerint ezen üdvös intézkedést a szenvedö. emberiség ja:vára létre hozni igyekezze
nek. De még eddig, mint ezt ·elóre is lehetett . tudni , ei ügynek némi megkedvelietésénél a megyélé.
nél több nem történt. Ugyan ·csak eme ·gy-Ülésben Bugát Pál egyetenii tanár az orvosi rend ügyében · 
némi buzgó obajtását feJezte ki. Majd Bittner Imre aradmegyei föorvos a status tanról érte~ezett, ki
terjeszkedvén a tanulási s tanítási rendszer hlányaira, az orvosi rendörség és törvényszéki eljárás ha
zánkbáni tökéletlenségeire, szóval az egész orvosi rend zavart vi~zonyaira. Az elöa.dottak igazságát · 
érezve minden kebel mozgásba jött s e kényes téren a teendökröli habzásban minden kedély egy fér
fiun nyugodott meg; és minden remény és bjzodalom egy férfiuban központosult' ·az ország köztisite- . 
Ietben álló főorvosában, és ez, kir. tanácsos Stáhly Ignácz, ki megkéretni határoztatott, miszerint hiva
talos állásánál fogva eszközölje: hogy az orvosi rend állását javita~ czélzó intézkedései hova elöbb fo
ganatba vétessenek. Ezen·gyiilésen tűzetett ki azon pályakérdés is, mellynek eredményét ma volt sze
rencsénk látni. - Ezen temesvári gyülés Sauer Ignácz egyetemi tanár elnöklete alatt összegyűlt hat
van okleveles tagnál többet szamlált szakülés testvérei fölött minden tekintetben kitünik, és hosszu
ra telnék, ha· az itt tartott nagyérdekü értekezéseket akarnám tárgyalni. Csak Sauer Ignácz sziv
bánfalmak.róli értekezését akarom említeni a mennyiben ez a gyógyászat jelen iránya a kórboncztan 
s ·az e1Te épített kopogatás és hallgatódzás iránt még idejében közérzel.met é~resztett; csupán azon 
szellemet akarom említeni, melly a gyülést áthatotta, minél fogva a vitatk_ozások annyira a tudomány 
hatásai között maradtak, hogy még a hasonszenvi kérdések is nagyobb ingerültség s minden szemé
lyeskedés nélkül többnyire· mind a két fél megegyezésével döntettek el. 

. A magyar orvosok és természetvizsgálók V-dik n·a·gygyülése Kolosvárt. 
Nemde szépen hangzanak e szavak mint hirdetöi az olly hön táplált ohajtás teljesülésének, miszerint 
balsors és mostoha idök által egymástól elszakadt két haza, de egy nemzet fiai a mohácsi gyászese't 
óta a mult évben elöször nem olly szomoru, de az egyesülést a két haza közös érdekében mindinkáµb 
igénylö korban ~gymással ismét találkozva, testvérileg kezet fognak a természettudományok mivelése 
által a közös haza boldogsága elömOZllitás.án egyesitett erővel közremunkálh.i. Igenis·, testvér honfi
ak., a multévi összejövetel alkalmával történt eszme s tapasztalás csere már magabán eléggé jutal
mazó eredményén s a testvér természetvizsgálók felejthetetlen társalk.odásán kivül a gyűlés állomá
nyát a testvérhaza magas állásu, tudományu s ·ráradhatatlan bnzgalmu természetvizsgálói"hozzájárul
tával megerösitve lön hitünk·, hogy mire közös eldödeink az együtt. leélt napok dicsösége, leendö 
nagyságunk reménye egyaránt intenek a politicai s minden tekintetbeni egyeletünk, az ohajtva várt 
uni o napja eljövend s e nagynap eljövetelét semmi inkább nem sietteti, e nagy eszme megtestesülé
sének szükséges voltát semmi erősebb meggyözödéssé kebleinkben nem. érleli, mint az egymássali 
kölcsönös · találkozás·, társalkodás, mindenb~n . hol lehet részletes egyesülés. A gylllés czéljának 
egyébkint is megfelelö körülmények mellett illy meggyözödés vezérlette harmadéve Temesvárt a ha
za érdemteljes bajnoka. ~s Nográd megye akkp~·i követe, Kubinyi Ferencz nr elnöklete alatt tartot
tuk nagygyülést a magyar orvosok" és te11nészetvizsgálók V-ik nagygyülése helyének megválasztásá
ban, s a természettudományok szeretetén kívül, illy szent czél vezérlette Magyarhon természehrizs
gálóit Erdély fövárosába, Kolosvárra. llly szent czél lelkesité tek. Kolos megye nemes rendeit, Kolos
vár vár~sa és Erdély mind kétnemű tagjait; és e lelkesedésne~ legelsö tanujelét tapasztaltuk azon 
páratlan magyar szivességben, mellyel fogadtatánk; tanujelét láttuk, midön e f.olyó hó 2-án a ineg
nyitó.gyülés ideje elött egy órával a·város nagy tereme mind két nemű s minden rendü -hallgatókkal 
300-.at h<iladó számu minden feJöI összeser~glett terinészetvizsgálókk.al egészen· tömve volt; ·a· ter-
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mészetvizsgálók közé · beírt résztvevő tagok között . szemléltük. Erdély · legíóbb rangu ur~it, , míg 
magyarhoni Nagyjaink közöl alig nyughatának meg egy páron szemeink; s ennek!;okát abban ke
resénk, hogy öket az országgyűlés közelgö· vége Pozsonyhoz köté, különben bizton reménylénk, 
hogy Erdély dicsö fiai, Telekyek, Kemények, Bethlenek, Gyula·i stb. példáit követve a föbb ren
dek is. részt vegyenek a. természetvizsgálók működésében. Ismeretes azon dicsö példa, midön két 
év előtt a német orvosok és természetvizsgálók Gratzben tartott gyülésében ö fönsége János föherczeg 
fáradhatlan buzgalo~mal részt vett. E ~olosvári nagygyülést 1844. septemb. 2-an nyitá. meg gróf 
Teleky József ö excellentiája. - . Elnökösködéséről nincsen mit mondani, mert a testvér hazában alig 
lehet valaki, ki e tárgyban· is tökéletes jártasságát sokszorosan ne ismerné. Egyet •azpnban, mi által 
ö az elöbbi gyűlés elnökei fölött áll, szükség említeni, mert · ö volt az · első, ki mint rendes . 'elnök 
székét elfoglalá, Kubinyi Ferencz másodelnök, Szőcs Józseftitoknok, a tudomány s szíves elfoga
dás érdekében tett fáradalmai so~kal mélyebben vésvék szíveinkben ' hogysem. ázokat nem illy_ ha
mar, de ·bár mikor, elfelejthetnök; sokkal édesebben s közelebbröl emlékezünk ezen gyűlés alkal
mával tett nyereségünkre, hogysem azt emlegetni szükségesnek tartanók; . de a tordai kirándulást 
egy pár vonássa,l megkisértjük festeni. Éjszaka fáklya világnál mentek itt együtt Bene a kedvesemlé
kü gróf Kemény József, Kubinyiak , Szöcs a nép föszónoka, - Simon Andrástól könnyekre fakasztó 
beszéddel fogadtatva, illy szavakkal: „Uraim ! Soha isten földén szebb találkozás nem volt mint e 
mai, midőn két hon testvér.fiai 3"00 évi hosszu várakozás után elvégre föltalálták egymást." Reggel 
majd Tordán, majd l\faros-Ujváron, melly Tordáboz ismét két három ó~a, szemléltük meg a sóak
nákat s innen délután 6-7 órára visszajövén, az Ischllel vetekedö tordai fördöt Hankó József föorvos 
vezérlete alatt vizsgáltuk meg, s·ok elfoglaltatásban elfáradva, ·csak estvéli 9 órakpr ültünk asztalhoz, 
miután 11-1 ismét a fürdö érdekében gyűlés tartatott és reggel 5 órakor · már Kolosvárra kellett 
indulni, hogy itt tarthassuk, a minthogy tartottuk is, 9 délutáni 3-ig befejező gyűlésünket. Másnap 
Kolosvárról is kora bucsut kelle venni. És van még egy hely, hova visszajöttünkben jutánk, · melly, 
hivatkozom Zipser és Kubinyi Ferenczre, nemcsak a testvér hon de az egész világ nevezetesebb he
lyeihez tartozik meglepő szépsége, ás.ványdus hegyei s gazdasági czik.kJeível. Valóban Zsibó hazánk 
majd minden helyét fölülmulja; és mégis e helynél nincs gyászosabb a testvérhazában, örök setét
sé~ UI~alg itt a szenvedö nagy halott fölött; el e kedvetlen ponttól, e derült kedélyű gyülekezetet e 
gyászemlékkel nem akarom· lesujtani. A kedves erdélytöÚ elválásunkban· azon édes remény tápl~t 
hogy épen ott hol évszázadok előtt a leélt di-csö kor estvélyén a két hon fiai egymástOI gyászban vál
tak el, most ~cry viradó kor hajnalán szebb kilátások között,·Mohácsnál és Pécsett ismét meglátj~ 
egymást. 

Előadván a gyűlések müködése idejét, menetelét s töb~ nevezetes sark pontjait, kiemel-
vén a· lelkes pártfogást, mellyel minde~ütt fogadtatott, lássuk az eredmé!Jyt, mellyet fök~p szak
ülései müködéséböl fölmutathai. 

0 r v o s · s e b·é s z i s z a k o s z t á 1 y. 
Itt á gyülés czéljának megfelelöleg a munkálatok leginkább ia gyógytudomány gyakorlati 

oldalát érdekelték kettős irányban. 
t-ször. A törvényszéki orvosi eljárást s rendörséget illetöleg ·nevezetes s már említve 

volt Tonnásy, Bittner, Marussy munkái, ide tartozik még egyetemi tanár Bugát Pál Teniesvárott 
tartott értekezésé: „Physicus de natflra rei". Szinte ide vág a pesti „R ok u s" kórház gyakorló 
orvostanintézetté való átalakitftsa ; ide Terhes Benjámin szeszélyes elöadása az orvosi mél.tatlan
ko4ásokról; neoran e tárgyat , bár nem · szakbeliek, még is ig~n avatottan érdek.lé a két Kubinyi 

• 
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testvér ;. midőn a gyiiléseket mint elnökök meg~yiták; e szerint idöröl idöre érezhetőbb lesz a 
hiány·, melly e ·tárgyban uralkodik és sürgetöbb a s.zükség ·gyü~é~einknek erre nézve tettlege. 
sen föUépni~ 

2-szor. A gyógyászat gyakorlati oldalát illetöleg, . az eb düh r ö l B.aricz erdélyországi fö. 
orvos és Reisinger · egyetemi tanár tett észrevételeket s javaslatokat; Szöcs pedig a h á l;l y tat ó 
b-0rköröl. :- A kórboncztan és mellb.etegségekre· Sauer, Hal<Ísz igyekeztek figyelmet 
irányzani. A váltóláz ró 1 igen számosan értekeztek, ·és kimeritöleg Gros.z · Fridrik, Deutsch , 
Wachtel, Eckstein s szinte a nyertes pályamunka is erröl szól (lásd a közgyülési jegyzökönyvnek 
8-ik g. alatti pontját) és Eckstein, Flór bírálók egyhangu . véleménye szerint valóságos nyereség" 
.mind a szenvedö emberiség ügyében mind az irodalomban. - A gyermek b ~te g s égek r ö 1 
Schöpf August, a nehé-z kórról Bachó, a sülyröl Ho1felde1:, a görvél·ykórról l)emian, az 
iho.Ió .hamagról Mojsisovich, Baranyai a vizkórról. E szerint az orvosi tudomány legfonto
sabb kérdéseit hazánk legjelesebb tudorai által látjuk tárgyaltatni'. A s ebé sz etet Flór Ferencz, 
Schöpf, Bachó; Lészay, Nedelkó pedig a fogászatot . ujabb kifejlödésében ismertették meg; 
ide számitandók a számos orvosi h el yir a tok, a több megismertetett s helyszinileg is megvizs-

, gált ásvány v i i e k. Tognio Lajos - kinek egy idötöli hallgatását méltán ·fájlaljuk.' - több vize
ket ismertetett me'g, mellyek között legjelesebb a czigelkai ; Grosz Fridrik a nagyváracli, Marus
sy az elöpataki stb. gyógyvizeket. Helyszínén m~gvizsgáltuk a szJiácsi, vicbnyei s siklenói, bn
~iási, tordai kutforrásokat.. 

Ásvány-,. vegy- s gyógyszerta.ni szak.osztály. famertettek · e tekintetben Kubi
nyi Ferencz, Wagner, Zipser,· Nendtvich, Bachmann, Mihálka, Grenienstein szaktudósok mun
kálatai. 

. . 
. Természetq1ni, csillagászati, földism.ei szak . . Itt legtöbbet müködöU a fá-

radhatatlan Jedlik, Alberti, Rumy, Zipsér és Kubinyi Ferencz. · · · 

Állat-; élet- és növénytan. Kubinyi Ágoston,. Reisinger, Divald; Fridvalszky, Pe
tényi, Gerenday, Grinaeus, Brassay, Kovács. álíal s.zámos s nagybecsű értekezések tartat~, 
mellyeket idökimélés végett nem akarok előszámlálni. Mindezek az évenkint megjelent munkála
tokban föltalálhatók, mellyek ugyis ezen gyülések mük.ödése. tárául tekiniendök. · 

Legterméketlenebb a gazdasági osztály. Nem hiányzottak ugyan itt is alaposan ér
tekezők Abay, Divald, Kappis; de ezeknek szavai kevesektöl hallva a pus~f4ban elhangzottak. . 

Isten megáldá e gyüléseket az ·eddigi gyülhelyek és hivatalnokok szerencsés választá
sával, isteni gondviselés, · hogy illy számos tagok közöl kitünöt 5 év alátt a halál csak kettöt 
ragado~t ki, egyikét ama fáradhatatlan bµzgalmu ösz férfiut, ki a második pesti ülésen .mindeni
künknek buzdítás~! szolgált, nagyságos Windisch Leopoldot, a pesti polgári kórház igazgatójái, 
és Divald Ferdinandot, ama közkedves~égü természettudós.t, ki bennünket nemcsak több . tudo
mányos alapos ért.ekezéssel, de természettani ritkaságOJ<l<,al is megajándékozott ; ö egyike volt 
azon páratlan szivességü ügyfeleknek, kihez hasonlót még Besztei-cze vidéke is keve.set tudott 
mutatni. Nyugodjatok békével ügytársak, emléketek rs szellemetek e gyülések működésében 
örökre élni fog. . 

Még egyszer visszatekintvén ezen gyűlések ·eredete, s öt· éves működésének eredmé:
nyére., föndobogó kebellel kell megvallani szép reményeink teljesiiiését. Igen is, méltányos, nem 
tulfeszitett a kezdet időszakában lelkes egyesek s testületek által ugyan elösegitett, de m~g is 
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minden fölsöbb segedelem nélkül magunkra hagyott erönkh.öz mért, reményeink teljesülve ·vann.ak. 
A társaságnak a lenni vagy nem lenni nagy ker~ése végkép eldöntetett, tö~bé ön élete kivivásáért 

·n~m ~ell küzdenie. Ne .higyétek azonban ,, ~ntha ezután számunkra csak rózsák ~yilnának föl; 
mint az · emberi életnek legszebb virágai a gyermek- és jfjukorral lehullának, 1ugy e társaság is 
ifjuk.orra eljutva hideg valóságtOI kihűlt kebellel érezni fogja, mik.ép ezután mennyivel magasabb, 
annyival nehezebb bivat4sa, nemcsak magát föntartani , de inkább tevöleges irányt követve a niár 
létezö elemek ösSzehatásával -valami nagyszerüt létrehozni. · · 

· Eljutottunk végre a legfontosabb kérdéshez:. mik legyenek · t. i. e gyülések legszüksége
sebb s legközelebbi teendöi ; hogy a már megkezdett üdvös ir~nyban, a tudományt. pályak.él'dés 
föltételével is fejleszteni, tovább haladhassanak. ·· Akár az ezen gyűlések alkalmával ujra ·meg ujra 
kifejtett meggyözödést, mik.ép az orvosi rend, rendörség é~ törvé~yszéki · eljiirás, nálunk sok rész
ben még az oroszénál is alantabb állása a szenvedő emberiség és az egész haza tetemes kára 
nélkül többé igy nem maradhat; akár ezen már· köztudomáson levö s mélyen érzett' hiány iránt 
t.ett lépéseket tekintve, épen most midőn még az elmék nincsenek elfogulva, az egyesület sem czél
sem nagyobbszerübbet nem tehetne ' mintha egy terv készitésre pályadijt tenne össze - miszerint 
az egyes megyékben elöforduló s az illetö főorvosok, p. o. Baranyában Hermann János által kinie
ritöen elöadott hiányok nyomán, egy terv készíttessék: mint lehetne ezen alkotmányunkban is gyö„ 
kerezö okot alaposan kiirtani' mint az orvosi rendöri eljárásnak több tekintélyt' . egyformaságot s 
önállást szerezni. A másik szinte a11nyira vagy tán :fllég átalánosabban érzett, s az elöbbiekkel össze
fü!J'gö hiány mire nézve hazánk Europában csaknem maga áll, t. i. egy országos kórház nemléte. 

0 ' • 

Ezen ugyis már hosszabbra terjedt érte.kezésben nem akarom s nem akarhatom indokaimat kifejte-
ni , részint mert ezek mélyen tisztelt hallgatóim elött nagyrészben ismeretesek; részint mert itt 
erre sem idö , sem hely; ohajtanám tehát, hogy, ha e közülés e pályakérdés szükségességét megis
merve, az aláírást megkezdené , a kérdés miképeni föltételét s további tárgyalását, az illető 

szakülésre bízván: mert ujra mondom - s ez az oka inditványoninak is, hogy öt éves etedménydus 
müködéseinkre legbiztosabban ezzel tehetnök föl a koszorút. 

Nagyméltóságu Elnök, tekintetes tudós Gyülekez.et ! 
Minekelötte ·e szószékböl lelépnék, nem fojthatom el bensö örömemet nyilvánítani ; hogy 

nekem, ki e gyülések. müködésén elejétől fögva olly hö szeretett~! és annyi reménynyel függtem, ju
tott a szerencse összejöveteleink legszebb jövendöü magvakat rejtö gyümölcsét illy fé~yes és tudós· 
gyülekezetnek fölmutatni. Ugy nem mulaszthatom el, hogyvégszavai.riiban is az egész testvérhon tová~bi 
figyelmét e gyűlésre ki ne kérném. Tisztelt honfiak , legyen ez a központ, mellyben minden poli
ticai pártszinezet s árnyék.lat ös~zeolvadjon; legyen ez az Összpo'nt , mellyföl a tudomány és haza 
érdekében minde.n nyelvtusák távol maradjanak; legyen ez egy olly pont, mellyben addig is r mig 
az unio nagy eszméje. megtestesülend, erdélyi testvéreinkkel elválhatlan~ egyesüljünk; e legyen 
gyülhely, hova minden fokonczélü egyesületek munkálataikkal évenkint járuljanak. J~ruljatok ti 
is hazánk na(J'yJ'ai a természettudomány műveléséhez, szeressétek bün az anyatermészetet, melly 

' 0 ' . 
nektek olly böven osztá áldását, ne hagyjátok tovább .szép bérczeitek s völgyeitek kincseit parla-
gon heverni. És végre , · á kikhez. ully jól· esik szólani, hazám lelkes hölgyei? ti a természetnek 
legszebb virági és a természetbuvárkodá~nak legkedvesb s megfejtbe.tlen tárgyai, ápoljátok mint 
eddig gyengédeden törekedéseinket. Míg a természetvizsgálást szeretitek, ~ termés:?e1 is fog sze~etni 
titeket. Legyetek azért ·hűk a természethez. Hűség a ti legdrágább kincsetek. -· A gyermeket és 
ifjút, a kik bön ápoltátok, a fértlui ](or komolyabb szakában sp, hagyjátok el. A gondviselés óvja meg 
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e gyüléseinket eredendö. bűnünk az egyenetlenség , . . viszálkodás mérgétől , óvjá meg minden bel
csapásoktól; tartsa meg az ég ennek minden bö pártolóit s mjnaazokat, kik · e .sient'iigyben fára
doztak. Külö~ösen gróf. T.eleky József, Scitovszky János, ·pécsi püsl!ök , gróf Kemény Józse(, Be„ · 
ne Ferencz és a két Kubinyi test.vér - éljenek! '· . . 

IV. 

Az ugy~evezett kolumbáczi .legyekröl. 
GRÓF H.ElYIÉNT .JÓZSEF.· 

. Nagyon tisztel~ Gyülekezet! 

Egy ru1atró~ szólok , meily noha nem na~obb egy kis tipot~nát, de mégis , e valamint · nyilát háj
~an l~ercule.s ~ydrán~ mérgébe mártotta, hogy annál halálosabb lehessen), szintugy .azis öldök
lo mereg~eli sz1vá~ya által gazdasági marháink közt ellenállhatlan;:szörnyü s rögtöni halált · okoz 
ol_ly ~nnyrra. ' hogy ne!Il csuda, ha_ véletlen ·jelenése , rohanása és ·káros következései által a 
köznep meglepve , azt isteni c~apásna,k. véli. · · 

Eze~ kártékon~, dühös kis álla~ooskának , melly közönségesen k o 1 u m b á ez i 1 ég y
n.e k nev.eztetik, alapos .ismertetésére ; káros tetteinek ak.adályoztatására és az általa ollykor ha
lalo~an eJtett megsebeztetésnek g~ógyitására , hazánkban eddig , tudtomra , igenis ke.vés tétetett , 
a. mmek. ~.ka„ tal~n az, hogy ezen ál_latocskának nem honunk h~zája és hogy csakis ritkábban jele
n~ meg fold~nkon ~ - ho.lott tud~mányiJag nagyon érdekes és gazqaságilag igenis hasznos volna ezen 
~1~ állatocs~ának eredetet, neméJ , öldöklö mérgét, kártékony vonzalmának akadályoztatását és 
. halálos szu~·~sának g)'.ógyszei·ét alaposan kitalálni és ·meghatározni. . 

Hi;a,talos t~dósitásokból é.s csekély. tapa,sztalásomból ineritett ez áliat iránti adataimut és 
t~dás~1?,'at m1d~n ezennel elöte1jeszteni ~átor vagyok, koránts.em czélom elöadásom által e tárgyat 
kimeritoleg ~ll~tottnat vélni vagy képzeltet~i, mert ezt. természettani tudomá.nyomnak csekély vol
ta. sem enged.ne 1?eg' hane~ ~aság~okat csakis· figyelmeztetni vagyok inerész .egy ollyas mire ' 
D:Unek l\.áros es sajnos eredmenyet ·Erdelyhazám is közelebbröl . érezni kénytelen vala·, · 

. Hunyadmegyében ·Déva körül, ezidei május hó hetedikén minden elöielek nélkül és meg-
lepölea Jelent k · · ' J k. e ~eg nagy csoportbaµ, felleg gyanánt a levegőben röpdesvé valami apró fekete fo. 
gye.cs ek '„ vagyis inkább . tipolyok, IQellyek a serbiai batáron , Kol u·m b á ez helységének Bab a-
k O Ja nevu hegye hasadé17a"b 'l k'" ·· · .1. . . . 

· · . . ~ I o ozonsegesen apr1 IS vegevel állítólag kirohanni szokott vészedel-
mes k o 1 u m b á e z-i le gy k 17 t t tt k · · l · · · · 
d .,7

• , „ . · e n e J\·· ar a a , es a me lyek Hunyadmegyében Déva köiiiJi és a vi-
e.1\1 lllezöko11 Iegelö marb.s'™ b · k „ • 

0 
' . ...µA ro . anva, t's azo nak szoretlen 1estreszeikre tömötten · szállva , olly 

. . 
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NémeUy.ek ·marháikat e. dühös 1kis állatnak mérges szlÍl'ásátöl az abból eredő haláltól az
.zal , mentették meg, hogy ezek'liek közelitését látv vagy gyanitván, ínarhájok körül szalma 
vagy száraz ganéjtiiz.et sebesen .\osinálva, ennek. füstje ·által az emlitett ·veszélyes fegyecskéket a 
leszállástól akadályoztatták j s'Öt el is üzték, - de 'a marhák is, mintegy természeti ösztön által 
huzatva ; ai tüzhöz és füsthöz futának., és ott menedéket szinte rohanva kerestek. - .Mások üröm
növényt g!orsan. s böven s.zedve s tépve , állataikat azzal . keményen surolták , behlntették s meg
rakták, sot azoknak szarvára, üsf:ökére, fülére s farkára ezen e1·ös illatu növényt tömötten reá
.guzsalyozták, a minek is az leve ~ következése, hogy a dühös legyecskék nem igen szállottak az 
illy marhára. - Mások jó előre marhájok testét s föJeg szöretlen részeit halzsirral , degettel, föl
di ol~jjal,. terpen~innel, pon-átört kénk~vel, erös dohány- vagy ürömlével bekenték. De meg jegy
zem itt meg azt is , hogy ezen. óvószerek ollykor, mi~ön a rohanó Iegyecskék csoportja kicsiny 
vala, használni ,látszottak ugyan, de ha ezen csoport nagyobb és szánlosabb volt, akkor ezen sze-
rek sem óvhatták egyenlö hatással a barmokat az öldeklö szurástól. ...._ . 

A ~ár megszUl't marhákon megkisértett gyógyitó~zerek pedig valának : meleg tej , fris 
vagy avas olaJ , olvasztott vaj , bodzás vagy lenmagfözet, árpalé mézzel érvágás és melea tejje
F melengetés , - de ezen szere~ek kívánatos .eredménye ritkábban sik;rült minek oka Wán az 
is . lehe.tet~; hogY. ezen ropdesö állatocskáknak. szurása ' és ezen alkalomm~l kiömledezö mérgök 
olly erös es olly hatásu , hogy a tapasztalás szerint, csak 4 vagy 5 illy állatocskának szúrása is 
clegendö és' képes a legerősebb bivalt is kinosan megölni. „ ' 

. Ezeket el~re bocs~tva , szükséges- már, hogy ezen kártékony Iegyecskének természeti 
alkatasát ~.gy '. a .mmt' azt reszszerint magam, részszerint pedig _bővebben s jobban mások is vizs-
gálták, eloterJeszszem. . 

. . Nagy~á~a ezen· ~Ilatocskának akkora, mint a borlégyé. (Micropera cellaris), - de fe
Je. ~s .fekete ~zmu testele3e valamivel vastagabb, - testének kurta s hegyes hátulsó részén egy 
filOcskos .sárga~zinü kis ka,r~kaövecsk~ , néme~lyeknel pedig · tizenegy, ónszinű és ugyan annyi vé
ko~y fonalu esik (Uuetfttetf) láthato, de csak is nagyitó üveg segedelme által· - hasa fejér
ke_, - csápjai (~ü~tet) ~prósz0rü.ek, - tapogatója (~aftet) hengeforináju' és .kúpalaku és 
szmtolly hosszu, mint sziványa (ffiü~el), me.lly, mint szUl'o, szivó, de halálos mérget is kibocsá'
to fe.gyvere , függölegesen álá,felé 'áll , s szinte nagyobb ezen áilatocskanak vastagabb fejénél· -
testén levö h~t l~.ba különböz? hosszaságu, a két első legrövidebb, a két hátulsó ;pedig a leghosi
szabb; -. kis b?i:hárty~val es átfutó vékony. erecskékkel erősitett két szárnya nem nagyobb, ha 
bár _val~~uvel. szelesebb is, a közönséges_. tipolyénál. - De származása és életmódja is sokat .ha
sonllt a tipolyehoz, mert az is színt~gy mint ez estvefelé, s még pedig doportosan röpdös és zsi
bong inkább és legerősebben; _ , esös idö és a napnak heven sütö sugárai ellen a falevelek alatt 
~~üregekben ~eres . ~enedé~et. magának . ..A Ievegöben könnyen , és csoportosan lebegve, nem rög„ 
ton, hanem elobb meg egy ideig a prédájára kitűzött állatt fölött tolongva, .azután rohan zsákmá
ny~·a. - ~zeknél fogva inkább is ·tartozik talán ezén veszélyes kis állatocska a tipoly' hogysem 
a l~gy nemehez'. ámbár testalkatása vaskosabb (~dmmiger) s tömöttebb (gebrdngtet) és szárnyai 
szelesebbek a _tipolynemü állatokéiná , - s ha bár· · látszátik is nemileg a bögöly (ffiremf e) fajtu 
n.emh~i (M.uscides) k.özeliteni, ·de attól mindazáltal a függölegesen állö bosszu szUl'ó fulánkja, 
vagy . . is sziványa e~éggé megkülönbözteti. - Sokan ezen röpdöső és kártékony állatocskákat a 
' ·'~ohchopodes"-ekközé számítják; - . egyébiránt pedig a tudósok őket ·külünbözöképen nevez
tek. el. Ismeretesebb elneveztetésök ez:· Simulia maculata~ - Rhagio columbacensis, - Musca 
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columbacelisis, -· Atractocera pungens , - Atractocera maculata, - az erdélyi köznép pedig 
őket „kolumbáczi légynek vagy sz't.myognak „ nevezi. - Ezen elnevéztetés közöl mellyik alkal
maztatóbb ezen röpdöső állatocskákra? azt szintolly kevésbbé vagyok merész elhatározni, valamint 
-azt sem, valljon VirgiJius Georgiconának (Libr. m:) következő versei alatt épen ezen állatocs~ák 
érthetök-e? 

„Cui nomen Asilo 
Romanum.. est, Oestum GTaji vert.ere vocantes, · 
Asper acei;ba son~t ~ quo to-ta exterrita silvis 

. Diífugiunt armenta." 
De bizonytalan még ezen röpdöső ·és öldeklö állatocskáknak szármozása és szármozá

suk helye is' ha bár hallatszik. rólok az is·,. ho~y apró bogárbábjuk on~mpfe) . fejérszinü s viz
ben Iebegö ; - bizonyosabb mindazáltal az, hogy öket szél és esö elszórja és vesztöket okozza. 

Sokan állitják . hogy hazájok ~erviában és még pedig a Duna jobb partjan fekvö k o-
1 u m b á c z i v á l' aliatti s köiiilötte Ievö fu'egek s névszerint . az azon vidéki . Bab a k o ja nevű 
hegynek sziklás hasadékjai, a · honnan aprilis vége fel~ csoportosan s mintegy fölem~lkedö vastag 
fekete füst, ldömledezve, ollykor a ~apot is e lhomályositják, - s innen erede „k o 1 u m b·á c z i 
légy" alatti hitök és elheveztetésök. - Az oláhors~ági babonás nép azt hiszi, hogy szent György 
a pokolnak sárkányát hajdan megölvén,_ ~aIÍrtak fejét Kolufubác.~nak valameÚy sziklaüre?ébe vetet
te legy~n , és hogy ezen sárkánynak ott bever~, több ezeréves· koponyájában születnének ezen .öl
döklő tipolyok", mellyeknek dühétö~ marhájokat qllykor az á!tal menti~ m~g .ezen ~láhok, hogy 
b'armaik körül tököt nagy számmal b~sitván ' és apritván ,~ a tlpolyok a m1;1r,hákra nem ügyelve, azt 
~ohón' és tömötten megszállják és belepik. „. J ( r • . i• . • ~ . _· 

Mások szerint hazájok Porecs vagy' Porésd nevü dunaszigeten a uI, nem messze 
ü'rsováf ó , ott a hol a Duna S t fr be c z és Mag u t á nevezetű' sziklák alatt legerősebben egybe
szorittatik és a hol egy, e s~iklák a att levö üreg~öl 1 melly R u i n i

1
c z á na k . neveztetik, . P o ni

k o v a nevű folyóvizecske a Dunába ·örlllik. -. Ezen üfegböl (mondják) rajonként rohannak ki ezen 
dühös s mér~es állatocskáK is, '. ~itye~ néha ~ ''n'áf)' v1lagáC ís ' sokaságuk által elsötétitik, ha a 
"keleti szél öket ·á ·óutlaha neilf csapja és e:li1ta1(, é1· nem veszteií, - holott . csende.s idöben és 
nytigot1 szelek ~Ital üzetv~ , · O!áhÓrszág~t €s O~·sova, Cserne'cz, Widin, Ni~opolis , néha pedig Me-

. ' ~ , •( . . 
hadia, Versecz és a banság egyéb körnY.é.\c-eit' é's ónnan által, Erdélyn~k .az ezen említett vidékek-

. hez közelebb fekvö i·észeit is &tröP.desik s ot't tétemes baromölést okoznak. • . 
. · Mások ezen vesiéfyes 'áÍI tbcskák ÓllykoH nemzö ~ szapontó és tanyázó' helyének vélik a 

bires Veterani barla (J'ját is, - , de (alán alaptalanul, rl1ert azon számos .!Jdó_s~k és utazók, kik e 
barlangot tudomán'yi 1;ekintetböl vizsgálva megjár~ák1, ezen állatocskák.ról még emlitést sem tesz
nek , holott ezen állilólag számos tipolyok alig kerülhették volna el figyelmöket. 

Áthatnak-e pedi
0

. e'Zen öldöklö tipolyok, a szelek által üzetve ~ röpésök segedelmével éj
szaki Néitletországra is·? vagy lehet-e ott is hazájok.? ·-~ 'azt nem tudom, bár a berlini '1804-dik 
"évi Hírlapnak 58-dik számáhoi ragasztott -akkori hivatalos hirdetésből (Publicandumból) látható, 
hogy azon ·vidékben is megjelentek ~vala. De tudatik egész bizonyossággal az , hogy Ei·dély·nem ha
zájok, és hogy annak Serbiához és n Dunához legközelebbi vidékeire csaki~ az onnét keletkező 
szelek által üzetnek néha Erdély fele. · G 

1 
•• 1. ' . 1 

. . .És ennyiböl áll jelenlegi csekély' ei adáso ' l, meíl,Y!iék.\ egyé~ijli l~rdéme talán csakis az' 
r • • ! ) 1 " • ' J ' ~. 1 ' 1 S ' 

hogy - · rövid va1a. · 
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w. 

Az állatkinzásról és megszüntetésé.n~k módjairól. 
Dr. ZIPSER ENDJIE. 

. Nagyteki~tetü Gyülekezet! 

A legujabb idökben ezeq, kérdé~ fölött: „ Valljon van-e· az ·állatoknak némi io-ényök a velök való 
ember~éges bánásmódra?" sok ~zó emeltetett; söt a rendek nyilvános gyülés~~ben _ mint Szász
orsz.ágban é.s Ma~arho.nban - ~rtekezés tárgyául is kitl\zetett; mint pályakérdés a magyar orvo
sok. s termeszet;1zs.gálok K?l?sva~ott tartot~ ·V nagygyülésében megkos~oruztatott, ~s a dij tudós 

. baratomnak Peteny1 urnak. iteltetett oda . . Mmthogy azonban ezen igen fontos kérdés több ~ldalró 
~e~i~sgáltathat~; bátor vagyok arróli nézeteimet alsó M~gyarorszá~a vonatkozólag elöteijeszte-
m, · es a nagytekrntetü gyülekezet kiméletes ítéletét kikérni. • · · 

. . A. l:gdurvá?.b s· legelhatalmazottabb állatkínzás bazánkba~- a házi vagyis igás állatokra 
nezve uralkodik. Leg1ilk.ább v*dolható erröl a paraszt, éi; pedilT annál nácryobb mértékben .< mi·n·e·1 

• • OJ t:l ' 

s.z_ege~y~bh sorsa.'. es szom~~~a~~ h_elyzete. ·Mint földmiv!lö kényteleµ marháját befögni ·, földjeinek 
~1.veleseben. ~Ikerulhetetlen~Il szü.kseges az, hogy ha pedig ezt elvégezte ~ fuvarozás által pénzszer
?.esre ~asznlllJ~· ~ ·h~gye~. vidékekbe~ lakó paraszt_, kinek k..eserü szerzeménye igen szük lehet , 
ne~ kepes erotelJes igás allatot tartam, minthogy szükséges s. elegendö élelem nélkül szükölködik. 
~~s állapotban va~ a .1.ap~ly~s, ~óna s terméke~y vi~éken lakó pór , némellykor ugyanis ez kedve
zobb hel~z:ttel .b1r, JO lofaJra te,sz sz:rt, a sikságon tett ·szolg'.11atok nem ártana~ az igás áll.at
~ak an.n~ira. , ~mt melly~ket a .hegys~gben, vagy vala,m.elly. köves sovány föl döri kell tennie ; az 
elelem s legel? sem sze~~z ne~1 annyi gondot, mint-a . hegylakósnak, ki minden arasztnyi · földét 
bu!~on!ával ke_nytel~n beultetm.' de. ~ mellett igás állatJát is kivánja használ.ni, minthogy ez azon 
~onás, ~~Ily ~.lte .. f~nt~rtás~t b1z~os1tJa. Munkára napról : napra befogja, szerfölötti megterhelések 
altal erejet gyong1,tt' es ~!~ · ereje fogytában önk..ényt nem tehet, ütés és durva bánásmód által 
kényszerittetik véghezvinni. S igy a paraszt önérdekböl állatjainak gyakran ·-1e1Tiro-almatlanabb 1.: _ 
zójáyá válik. · · · · 

0 0 
JUn 

. Az állatkinzásnak, mint azt ~azánkban ismerjük' más neme a leválTáS. vagy melTöl. k„ t 
rth t' 1 lk" á b e> t:l cs oz a .a o assu e ·mz s an mutatkozik. Ide tartozik a bornyuknak, kutyák általi hajtatása .. Borzasztó 
~~l?.ban látni, ~il!t vásároltatnak ez,en· t~remtmény~k falukban öszve, mint hajtatnak az erre kü
lonose~ megtamtott kutyák ált~l a hentes legényektöl a váiosba , s mind a négy lábuknál melTköt~e 
a _le?kinosb helyzetben mint vitetnek kocsi számra a vágóbidra. Ugyanez történik tavaszkor ; ·fiatal 
~~rany.okkal '. me~l~~ket a mészárosok s szűcsök összeszedvén kocsikon visznek haza legnagyobb 
~no~ak teven k1 o~~.t, mel!yek ann~l gyötröbbek, minél tovább tart a vásárlás ; szegény állatok 
falurol falura megkotozve hurczoltatnak, kínokat szenvednek, mellyek.röl ugyan · senkinek sem 
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pánaszkodhatnak, de a reájok vetett egyetlen pillanat az emberi érzést · - ha még végkép el 
nem fásult - legbensöbb fájdalommal tölti .el. . 

Mit mondjak azon kínzásokról, mellyeket a szárnyas állatokkal kereskedö embertelenek 
visznek végbe·;· kik több mértföldnyí :távolságra körülkalandoznak •a vidékeken ' az 'összevásárlott 
baromfit rekeszekbe zárják, mellyekben a szánandó állatok alig mozdulhatnak, s végre megfulnak. 
Ha illy kinzó csak egy pillanatig helyezné magát az igy kínzott .állat állapotjába, bizonyára ipar
kodnék annak· sorsán könnyitni. Legiszonyatosb ez, ha meggondoljuk, hogy rekkenö nyári napok-· 
ban alig van az illy állatoknak levegöjök, .szomjuság miatt rekeszeikböl nyakukat kinyujtják; sza
badság után vágyván egymást gáio1ják ~· egymás "fölé emelkednek, mig végkép ellankatlva _· ·gyak-
ran elvesznek. · ' „ ·1 ·, 

Bizonyos állatokna~, mint p.· ·o. kutyák és macskáknak tartását is csak azoknak kellene 
megengednt, kik nem hagyják azokat éhséggel küzdeni. A tapasztalás tanitJa ,· 'hogy sok vadászat
kedvelö nagyszámu k~tyát tart a nélkül, hogy azok tápláltatásál'ól gondoskodnék. Ehségtöl élso
ványko'dván ide oda szédelegnek, b:ogy könyörületre iµditják az embert. Igy van ez a macskákra 
nézve is; . mert azt hiszik, hogy ezek ·mint házi állatok' egerek s patkány.ok-fogdozásából föntartják
éltöket, holott ezeket inkább csak kedvtöltésböl s mulatságból mint éhségtiöl \radászszák. 'Általá
ban min.denkinek le ke~ene mondani az állattartás élveiröl' ha azokról .gondoskodni nem képes . 

Ha reásüthetö a parasztra az állatkínzás bélyeg~ , · bizonyára vádolható ezen vetekröl 
némileg annak Úra is, és pedig még akkor ís, midón élvezetet vadász, vagy · épen a közjót ·véli 
elömozditni. Legyen ezt illetőleg szabad a lóversenyre, nyúlhajtásra s zaklató .. vadászatra· hivat
koznom. Nem kinos módok-e ezek a. szegény állatok megölésére? és mégis köztetszéssel fogadta
tik, ha az illy nemü élvek eredménye nyilvános lapokban minél nagyobb számmal fönnen hirdet-
tetik. · 

A Németországban olly igen fölkapott szokás , · mellynél fogva a kutyák befogadtatván 
lovak gyanánt haswáltatnak, .ugy látszik; honunkban is utánzásra lel. Ezen természetelleni bánás
mód annál inkáb~ ·roszalható, minthogy' 'a kutya gyönge erejénél fogva illy nemü használatra·· épen 
nem rendeltetett, azért föllázad a . könyörületes kebel ; ha az ember · ezen állatokat kicsüggö habzó 
nyelvvel erö. nélkül s szédelegve igy huzni és gya,kran öszverogyni látja. 

Az állatkínzás nálunk azon állatokra nézve is tapasztalható, mellyeket az. vgyne·vezett 
vastag-börüek közé sorozunk, minök p. o. a bival és szamár. Mivel ezek is huzásra használtatnak , 
s közönséges vélemény szerint á töobi háziállaíok.nál kevesbbé érzékenyek, rosszabb., söt néha 
méltatlan bánásmódban is részesülnek; minthogy sok helyen h~s~iu hegyes eszköz használtatik , 
mellyel okozott fájdalmak által nagyobbszerű munkák végbevitelére ösztönöztetnek. De még azon · 
embertelen szokás is, melly szerint a lovak angolittatnak, szinte egy. neme az állatkinzásnak, melly 
még mindeddi15 divatozik azon·. országban, mellyben annak megszüntetése leginkább hirdettetik. A 
kutyák megcsonkitása is figyelmet érdemel, s .éber őrszemeket igényel. 

Az állatoknak egyéb, figyelemre alig méltatott kinzásához ta1:tozik: az el~ven halak fölmet
szése, a ludaknak szük rekeszekbe-ni szerfölötti hizlalása; mint. nem régiben is egy braunschweigi varga 
nyilvánosan egy ludat mutogatott, melly elevenen 34 'lt nyomott; ~ robaroknak, különösen a ·lep
kéknek .s bogaraknak gyüjtemény kedvéböl való föltŰzése, melly által egész napokon át kinoztat
nak, az eleven rákoknak megfözé.se, az állatoknak tennészetelleni gyakorlatokra való tanitása, a 
megvásál'lott marháknak kegyetlen hazahajtása, az állatoknak haragra való · ingerlése , eleven bag
lyok s más ragadozó madarak fölszegzése , eleven macskák · megnyúzása, végre azon kfüok1 mely-
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Jyeket ~ természetvizsgáló& s orvosok oJrnznnk. némelly állatoknak, hogy· aiokon vagy a méreg munká,l
kodásait, vagy az emésztés és táplálkozás folyamát, .vagy máa . .termész~ti tüneményeket s törvénye
ket kinyomozzanak. ~em ép~~ könnyü dolog ugyal\.. erre néz"fe~ a s zab ad v!zsgálat . és a rn e g-
1! e m · ~ngedhető áJlai~nzá§ ha1á pjf Jpjelelni ;, annyj mindttZáltal bizonyos , hogy ezt illetőleg igen 
sok állatkinzás követtetik , el, .kiv,ált ha azon ,vizsgálatok, meJlyeket· már némellyek egyszer két
szer iµegtettek, mások által ujr~ ismételtetnek 7 valamint bizónyos az .is'· hogy a lelkiismeretes 
ember ebbén is a le~zükeb~ korlátok közé szoritandja mag-d.t, és a legnagyobb szükségen kívül 
soha sem l~en~ állatkin,z~vá. A mi tudós társulataink is közveive igen könnyen adhatnak.. alkalmat 
az állatkinzás)·a, résúnt a kitüzött pályakérdések álUll, résziJJ.t ; állítólag ~ tudományok javát akar
ván elömozditni; azért gr. Cannarvon a kir. társaságnak. Londonban tartott utolsó gYfilekezetében óvást 
teendő az állatkinzás ,ellen beszédet tartott, mellyben a kinteljes kísérleteket, mellyek - állitó
lag a tudomjinyok előmozdítása vég,ett - eleven állatokon tétetnek, mint haszon nél~ti.Ii kegyet
lenségeket festi. Emlékezteté hallgatóit a már általa más alkalommal fölhozott példára egy kutyá
ról, mel\ynek fején ura egy vasvesszöt vert . keresztül unnak megtudására, Ii.a valljon az 16 napig 
régi ragaszkodásának. és· hűségének jeleit adandja-e? Ezen kegyetlenség, mo.ndá a gróf, a tuclós
társaságban ~övettetetti el, JDellyet inkább a pokol iskolájának. szeretnék nevezni. - Még száz 
ehhez hasonló iszonyatosságot hozhatnék föl, de nem akarom önök kedélyét gyötörni, sem pedig 
többet mondani, mint szükség~s, annak megmutatására, hogy az illy embertelen visszaélések ellen 
törvényeket s szabályokat ~iüksége§ alk,.otni. Az illy kegyetlen kisérletekböl származó tudományos 
Jllrnév több mint kétséges,, mert a rendkívüli tüneményekböl, · mellyek a kinzott állaton mutatkoz
nak, épen nem vonhatni következtetést · a rendes életre. 

· · Igy csaknem régiben 1841-ben a harlemi társaság e követk.ezö pályakérdést tüzé ki: 
„Minö különbség· van a melegvérü csigolyás állatoknak és a h~lak s ampbibiumoknak gyomor
nedvei közt?" Elgondolható, mint leve ennek ál.dozatja sok á_rtatlan állat annélkül, hogy a tudo
mányok az által valamit nyertek volna. Azért igen kivánatos, hogy a társulatok s hatóságok egy
másnak kölcsönösen segédkezet nyujtsanak hasonló kegyetlenségek és embertelenségek gátlására. 
Ezt tán könnyebben · elérhetni , · ha 

II. 

Meggondoljuk azon kötelességeket, mellyekkel az állatok iránt kinozt.atásuk. megkiseb
bitésének · teki.ntetéböl tartozunk. Az embernek a házj állatok iránti kötelességei k~zé soroztatik. 

. a) a táplálék. Valamint szükséges ez az embernek önmaga föntartására, ugy szinte 
szükséges az azon teremtményeknek is, mellyeket a bÖlcs teremtö czéljaink elérhetésére alkotott 
és rendelt. Ha a táplálék .nem. kellö i4öben adatik az állatoknak, annál kegyetlenebbül bánik ve
lök az ember, minél bizonyosb" hogy azok beszéd által nem nyilváníthatják, mint ö; ·mikor éhez
nek vagy szom.fuznak , hanem egészen az ember önkényétöl függnek ; s ·igy megfeledkezik ez kö
telességéröl; ha e tekintetben házi állatjait elhanyagolja. Ezen bűnbe· ismét a· szegény paraszt esik. 
Mert szegénysége · - mell)'re gyakran önvétke szolgál okul, melly ok egy részt a · mértéld"etlen 
pálinkai!áshan fekszik - . nem engedi; hogy magát táplálékkal illetöleg ellássa ; a hosszu tél 
csakhamar fölemészti a maroknyi szénát; zabot marhája alig lát egész éven át, azért igen. sovány 
a táplálék , melly szalmából - s nem is ele~endöböl - áll. És ez adjon azután a marhának eröt 
a mindennapi munkáknál, . mellyeket kö.nyöliiletlen urának kényszeritéséböl naponkint ·végeznie 
kell? Az egész táplálék. az egy legelöre szoritkozik i' milly sovány pedig ez i~, tudja az, ki szük-
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séuben kénytelen volt illy lovakon utaini. Alig k~p sek lábaik.át emelúi', és mégis elöfogatul hasz.. 
0 . . 

náltatván -Iegirg·a1niatlanabbul hajtatnak, hogy ·csak ·íniné1 gyorsabban megtegyéY áz utazó· kívánsá-
g · szerint a szándéklott utat ,'::és baJ ez. megtörtént, ,,alig '.kap a . stegény állát egy mai·oknyi szé
nát ml« azonban a paraszti.bérét a Iegközelébbi tsapszékbe· vi'Szl áldozaful. - ,Az 'embernek az 

' n . 
állatok iránti kötelességei közé tartózik · ' · ., . i • · ' ~ ' h 

b) A kímélet és tis.ztántartás . . Az az állatnak hosszasb használhatását biztosítja, · ez pe
dig további szolgálatra edzi. Valamint az eiD.berek , ugy az állatok. is vágynak. kellemes . é1:zehnek 
után. Nem szabad tölök a szükséges nyugalmat megtagadni, mert ök szinte ugy Istennek teremt- · 
ményei, és a teremtés teljét képző iiagysz~i1.i lánczolatnak _ép ugy szemei, · épen ugy vannak áz 
Isten kormánya alatt, mint az embér. _,\ bölcs iídvezitö· világos szavakkal tanitja, hogy Isten aka
ratja nélkül a legkisebb állatnem sem lépb~t ki a nagy ·mindenség Uöréböl. Ha· tehát kegyetlenül 
bánunk az állatokkal, ugyanezeknek feremtöjök elleri vétkezünk. Minthogy az ember áilat·oknál 
ész és szabadság által folebbvaI.O , mellyeket azokban a természeti ösztönök {lót0lnak, azért mihoz
tánk tartozik azt meg nem tagadni tölök, mit az?k magoknak :µem . adhatnak - t. i. kíméletet , 
nyugalmat és tisztántartást. El kell szomorodni a könyörületes kebelnek, ha ezen tereintmény~ket, 
mellyek a végre teremtettek, hogy az ember gondjai6an osztozzanak, egészen elhagy-atva napról 
napra tulajdon mocsokjoknan látja fetrengeni annélkül, hogy valaki öket tisztogatn~á; ha azok 
rossz istállóban levén a lég minden viszoníagságaínak ki vagynak téve, és kevés-vagy épen semmi 
nyugalmuk sincs, mig tulajdonosuk jobban gondoskodik magáról: Sokkal kényetmesb ö, hogysem 
marháinak száraz falevélböl alomot. készítene", · s meg nem gondolja, -hogy ebMH földjeinek műve
lésére· nézve uj haszon báramlanék. Milly . kevessé gondoskodik marháinaK nyúgalmáról, abból is 
eléggé kitetszik ·, hogy nyereség fejében néha egész éjen át utaz annélkül' hogy azoknak.legkeve
sebb nyugalmat is engedne. Honnan merítsenek azután . azok a jövö napra erőt? Az illy emberek 
előtt az állat életének igen csekély becse van. - Az embernek azonban 

e) A szabadon élö állatok iránt is vannak kötelességei. Valamint saját házi és igás 'mar
háival nem szabad neki kegyetlenül bánni , azokat kínozni, azaz nagyobb fájdalmakat okozni: ugy 
szinte köteles magát az erdei ~ mezei. állatok ellenében is emberileg viselni. De mikép másként 
van ez?! Milly rettenetes módok ugyanis a szegény állatok me~ölésére. a"m\lunk' is divatozó zakla
t;ozó vadászatok és nnílhajtások ! ? Jgy van ez az egyéb 'hégylátlu állatok.fa nézve is, mellyek -
ámbár az ember hasz~ára teremtettek ' - ennek kiméJetéf' igényelhetik még ákK.011 is, midön azo
kat megölni kénytelen. Figyelmeztetek itt mihdenkit a mad~raknak t-örök és enyves vessiök áltáli 
fogatására, mellyeken a szegény állatok óra számra kinozzák magokat, míg elve_sz'nek. Ide tar
toznak az ugynevezett farkasvermek, mellyekben ugyan a legveszedelmesebh áll{tf-Ieli vesztét , de 
menn)ri kin elözi ezt meg! Véd_elmezte'ssék bár mennyire , hogy a ragadozó állatok néµ.r méltók ki· 
méletre , alaptalannak látszik az nekem mégis· „ minthogy ezen állatok is a góndviselés mttvei' le
vén rendeltetésöket teljesítik, az · embernek 'pedig több módja v~n az illy vesz~aelm~s ·vendégtől 
magát megszabadítani. . 

Sokkal czélszerübbek tehát a vadállatok kiirtására az átalános hajtóvadászatok, mint 
ez két év elött Oláhországban történt, mellynek alkalmávaf- ha egyébiránt az ujságban megjelent 
t_ndositás való -· . 20,000 farkas s 300,000-nél több nyúl veszté életét, s min~en leejtett vad az illető 
vadásznak adatott dijul. 

A negyedik kötelesség_, mellyel az állatok iránt kinoztatásuk. kisebbitésének tekinteté-

böl tartozunk: 
, . 
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d) A szeretet, melly által irántok lelkesittetnünk kell. Mennyire fölinulja némelly állat az 
embert az ez. iránt tanusitott hivség· és szeretetben, milly sokan köszönhetik egy bü állatnak. éltök 
megmentését, milly sokan megtanulták már a magányban~ ltol minden emberi társaságtól távol el
hagyatva valának, az állatQkat b~csülni ! és ö az em~er IJ.e. s~eretné · azokat, ne bánnék v~lök kí
mélettel és kegyesen, ne gondoskodnék ápolásukról, ne iparkodnék állapotjokat a lehetségig kel
lemessé vagy tüt"hetövé tenni, ne igyekeznék terhei ken könnyíteni, s· erejök fölött azokat meg nem 
terhelni? . Érzéktelen szívnek a jele mindenkor, s legközeiebbi lépés az emberek iránti kegyetlen
ségre, ha az,állatokkal szeretetl~nül bánunk, és azo.kriak félelmet s kint okozunk. Minden állat 
attól vette életét, kinek mi is köszö.nhetjük életünk;e~. Az állat épen ugy Isten teremtménye, mint 
az ember, ennek szolgálatjára van rendelve, és épen azéi"t érdemli meg kiméletűnket s szerete
tünket. A hol ez uralkodik, ott a kinzás soha sem fog 'lábra kapni; csak érzéktelen durva emberek 
ké11esek egyéb élö teremtményeknek fájdalmakat okozni, azokat megcsonkítani, megsebezni ; 
míg ellenben az irántok való szeretet mindenkor szelidebb bánásm.ódot idéz elö. És ez 

HL 
Azon. módok közé tartozi~, mellyek által az állatkinzás némileg megakadályoztathatik.. 

De hogyan lehet szeretetet ébreszteni ott, hol érzéketlenség - .ezen elMlaszthatatlan társa minden 
kegyetlenségnek - uralkodik? Bizon_Yára ez olly kérdés, mellyre kielégitö feleletet adni egy a 
legnehezebb föladat közöl, valamint . átalában azon módok; mellyek által a kérdésben forgó bajon 
segithetni, azok közöl valók, menyeknek valósitásái"a egy nemzedék nem· képes , mert nagyr~szt 
a köznép nevelésében s czélszerü népiskolák alapitásában rejlenek. Mig a pórHJuság tetemes ré
sze né_Ikülözendi az iskolákat, mig az iskolák tanitói nem les?-nek alkalmasan kiképezve és illöen 
fiz.etve, addig keveset lehet .reményleni. Komnkban olly sokat beszélnek a népnevelés-, reál- s 
nemzeti isk~lákról, hogy azt kellene hinnünk , miszerint minden megváltozik , és vajha ezen remény 
minél e.löbb teljesedésbe is. menn~ 1 Mig ez nem történik, mig a közember az alapos oktatást gyer
mekeivel együtt meg nem kedveli , mig ezeket csak gyéren és nemis rendezett iskolába küldi, ad
dig haszontalan minden fár~dság , addig a gyöngéd érzés hasonló a miveletlen drágaköhez, meny 
csak kimivelve nyer becset. ·Ezen gy,öngé~ség ·fölébresztése végett , minthogy épen azon alapul az 
állatokkal való szelídebb bánásmód·, mindenek elptt szükséges · 

1) .A vallásos érzelmet föléleszteni. Ez oUy föladat, mellynek megoldása korunkban leg
nehezebb , minthogy a religio .iránti közönyösség az emberi társaság majdnem .minden osztályiban 
olly annyira elh.atalmazott, hogy sok ·ember elött már· misem szent. Nevettetik a templomba való 
járás, lélekismeret, öszinte~ég ; · hüség és hit, söt maga az eskü is, mert mind(lzek néhai magasz
tos ~elenték~nységöket elveszték. Magába tért µiásk.or a .legromlottabb ember is, ha a. religióból 
mentett oko~ ált~l iparkodának öt az . elhagyott ösvényr~ terelni, de most már kevesebb hatásuk , 
mert a szivek s kedélyek elhid~gültek azon -hévség ellenében, inellynek a jóra kellene őket vezé
relnie. A vallásosság hiánya átalános, s mindenütt kitünö. Milly tág mezö nyilik itt egy olly mun-. 
kára, mellyet természetesen nem lehet napi ·munka gyanánt félbenbagyni, hanem melly csak idö
v~l fog. gyümölc~özu.l; kivált ha a. falus'i lelkész urak a legszorgos~ gondot forditandják a reájok 
lm:ott h1vek vallásos oktatására! ha ezt minde:rikép ápolandják és öregbitendik, ha már korán föléb
resztendik bennök a vallásos érzelmet, ha · kedélyökre s gondolkozásmódjokra nagy befolyást 
gyak.orolandanak. A mit igy az egyház megkezdett, azt azután az iskolákban kellene alkalmas 
tanítók által mindinkább tökéletesitni , és ha kezdetben csak nehányan v~Inának is . p. o. a fal~bÍrá~ 
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jának és egykét más vagyonosb par~sztnnk a gyermekei, már elegendő volna téve a jó ügy elö'
mozdÚására, mert a .ha.ladásban a példa leginkább vonz, és bizonyára minden oktatás dus sikerű 
volna. Nem ismeretlenek elöttem azon ellenvetések, meUyek ezen indítvány ellenében föl szoktak 
hozatni ;. s igen jól átlátom, hogy .a csekély · jöve~el:mü falusi tanitó külÖtiféle módokhoz kénytelen 
nyulni, hogy magát ~ övéit illöen eltarthassa; . és ha ezen kivül olly állomásra jutott , mellyen a 
gazdaság üzés.e fütal kényszerittetik jövedelmét szaporítani, igen természetes, hogy inkább az után 
lát , hogy sem a reábizott ifjuság oktatásával foglalko.znék ·:. de szabaditsuk c~ak. meg öt az élelem 
felöli gondoskodástól, bizonyára nagyobb sikerrel és haszonnal fog müködni )liva.tala ~örében. De 
ezen vállalkozásban kitürés és szilárd lélek szükséges-; azonban illy intézmény egy alapítandó ne
velésügyi választmány hatalmas befolyása által könnyen létesülhetne , ha 

2. Báró · Vesselényinek méltán pártolandó nézete szerint ors.zágszerte kisdedovó-intéze
tek hcizatnának be. Korunk - ugymond ö - nem mutathat föl gyümölcsöt, melly áldásosb, di
csöbb volna, es szelid humanitást inkább tanusitna, mint a kisdedóvó-intézetek eszméjét. Nem 
tekintve azt, hogy azok egyrészt a nemzetiséget s nemzeti szabadságot terjesztik, megörzik azon
kivül a gyöngéd érzetet az elkeményedéstöl és kegyetlenségtöl, s azt eszközlik , hogy a gyerme
kek játszva hasznos ismereteket szereznek, rendhez· szoknak , terenit~énytársaikat közelebb
röl megismerik és irántok szeretettel telnek el. Hogyha pedig ez egyszer szivökbe csepegtetett , 
alig lehetséges, hogy azoknak fájdalmat okozni képesek volnának. Ezeken kivül az · illy intézet nii
vendéki elkerülnek sok alkalmat~ :10el1y őket roszra .vezethette volna, mert szigoru fölüg.yelet alatt 
állnak , reájok vigyáznak, folytonosan el vagynak foglalva, és a játékok által is hasznosb időtöl
tésre szoktattatnak. A henyélés· minden bllnnek kezclete. „Ez szülöanyja azon számtalan·vétkeknek·, 
gonosz emh.ereknek· és ravasz cselédeknek, minökrö! minden nagyobb v~ros szomoru tanuságot te
het. - Azonban ezen elsö neveld ében is szükséges, hogy alkalmas és mintegy ezen bivat~sra ter
mett férfiak alkalmaztassanak, férfiak , kik fárada.lmaik jutalmát -is méltán kívánhatják. És itt is
mét azon forrás tűnik föl' mellybül olly. sok jó foly' - t. i. pénz szükséges' olly ·sok intézet lé
tezik az országban, mellyek ezen ötödik elemet nem nélkülözhetik, miért ne lehetne még ezen ál
dozatot is a haza oltárára 1·akni, olly áldozatot, . melly ugyszolván jobb és uj embereket . képe
zendne? Valóban., ha valaki magának. nagyaink közöl frd~~eket kiván szerezni az ember,iség kü
rül, itt erre üdvös alkalom nyujtatik. Ők jó példát mutathatnak, é's áldás fog nyugodni' vállalko
uísaikon; azért teljesen osztozom a mélyen tisztelt báró urnak nézetében, és nem ajánlhatom elég
gé-a kisdedóvó-intézetek alapítását; mert csak ez e.n az uton nézhetünk egy nemzedéknek elé
be ; melly az üdvös jót fölfogván azt gyakorolandja is. Azok megalapítására különfél~ ut vezet, csak 
szilárd akarat legyen és kitartás. Ismeretes , miszerint a hegyilakosok közt a pórnépnek ugy ne
vezett társulati pénztára van, mellybe a dijokból idönkint lehuzott csekélység tétetik. Milly· öszveg 
gyül igy ösz.ve, és milly sok jó eszközöltetik általa! Valljon a paraszt - ha csak egy kevessé 
akarná is mérsékelni a pálinkaivásra való szörnyü hajlamát - nem áldozhatna-.e némi csekélysé
get, l;mgy igy valósittathatnék a szándék, melly reá és .gyermekeire nézve áldásdüs lenne ? De itt 
a dolog nagy része ismét azokon áll, kik azt a parasztnak. leginkább megfoghatóvá tehetik , és 
ezek a lelkipásztorok, kik · iránt ö még a legnagyobb tisztelettel viseltetik. Gsak egyedül a lelki
pásztor képes a .pórt annak kivitelére megnyerni, annak szüRséges voltát élénken elöterjeszteni és 
öt arra bimi, hogy észrevehetö kár mellett is - mert gyermekeinek segitsegét, mig lezek isko
lába járnak, nélkülöznie kell - azokati.inkábh a .kistledóvó intézetbe .vagy iskolába küldje, hogy 
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sellJ a legelőre kfüdvén henyélé~re szoktassa. Minden esetre . késedelmes út ez .- de melly niég is 
minden bizonynyal czélboz vezeteiid. A kezdetet meg kell tenni, ha a-jót el akaijuk . érni,· azért 

3. Minden népesb faluban · társulatoknak · kellene léteznj, mellyek a helység korosaiból 
állván a kÖrnyékre jótékony befolyást gyakorolnának. A lelkész és tanítónak hozzájárultaval ezek 
és a nép közt tanulságos beszélgetéseket kellene tartanf, · mellyek az állato~kal való ·szelidebb s 
kegyesebb bánásmódra irányoznának. Azonban azokat, kik ez. ellen. vétenének, mégfenyiteni több 
okokra nézve ·nem tanácsolható; arról is meg vagyok gyözödve , hogy ezen ügyben szelidséggel 
többre mehetni, mint szigoruság által, mert a jelen nemzedék igen nehezen hagy. föl a már bevett 
szokásokkal, meliyek mintegy második természetté váltak; t:öhhet lehet reményleni a jovö sarja
déktól, minthogy az józanabb elvek, az iskolákban fölélesztettebb érzelmek, olvasás és irás által 
jobban el lesze.n készitve a jó ügy elfogadására. Csak ennél leszen majdan lehetséges népszerű 
iratok által magát mindinkább kimivelni, és idővel pórtársulatokat alakítani, mellyekben az ura
dalm.i .tiszt elnöksége alatt olly tárgyak hozattathatnának szőnyegre, mellyek .a mezei g~zdaság
ra és azon :m,ódra vonatkoznának, mtnt foglalkozhatnak, hasznosan a gyermekek már zsenge ko
rukban, és igy mint kerülhetik . el a roszra .vezérlö alkalmakat, - vagy mellyek a cselédség 
szabályozását, a mérsé~leti egyletek létrehozását. illetnék, mellyeknek már most az egész embe
riség - de különösen a magyarJ paraszt - üdvére országszer-te kellene f étezniök . . Azonban itt 
~rélyes és elhatározott föllép.és~ kívántatik. A szándék.lott mérsékleti egyleteket nem volna nehéz 
behozni, ba. a .mind~n faluban elhatahuazott pálinkaégetés gátolta.tnék. Milly sokat nyerne illy ·szµ.
bály által a s~egény közember egészség és g1;tzdasági tekintetben; de ki kellene belőle irtani azon 
balgatag elöitéletet : „hogy annak , ki terhes munkát kénytelen: végezni, erőre van· szüksége„ 
ezt ~edig a pálinka aclja ID:eg. '' Ezen állitás alaptalanságának megmutatásába nem·bocsátkozom, -
~e b1zo~yos az, lwgy a nép fölvilágositására csak a pálinkaégetés megszüntetése által· lehetsé(J'es 
Jelentékeny Iépé~. . . , . · . !'.'.' 

. . Ha már egyszer a falukban alapitandÓ. intéz~tek idövel olly hasznot fejtettek ki, hogy 
Jobb kedélyeket és érzékenyebb embereket képe_zQek, akkor igen könnyű leszen ugyneve.zett falu
könyvtárakat létesitni ,· és a parasztnak önmivelésére alkalmat nyújtani, Csak egyszer az illy szel
lemi .élv érzelme föl .legyen ébresztve, ~izonyára ·a· pglgár s földmívelő igen szívesen fog valamit ál
dozni , bögy alaposabb kiképzés és tisztább belátás utáni vágyát kielégitbesse. A 11épmivelés p'él„ 
dányául legyen szabad fölhoznom egy hozzám közelJevö faluban lakó 4csot, ki számos könyvből ál-

. ló gyüjteménynyel bír, ujságokat járat s olvas, e mellett naponkint a városba megyen munkáját vé(J'
zendö ; és valóban példája utanzókat .nyert, minthogy a~on falunak · p~rasztlakosi közöl tübbnyi;e 
mindegyik tud olvasni, írni , minek _elömozditására igen sukat tesz az uj onnan épült iskolában le + 
vö t~nitó, ki ílZ egész éven át köi~ülötte összegyülekezö .ifjuság oktatására szenteli minden idejét. 

Milly k1vánatosak volnának te~át országszerte minden faluban az iSkolák ! de ki alapítsa 
az~kat 1 f~lelet - az ország. Ha más intéze.t.ekre jelentékeny ö'szveget lehet gyüjteni, bizonyára 
meg ~~~obJ> l,mzgó.ságg~I kellene ezt olly ct~zél ~lérésére.: ten , meHytöl raz emberiség java é a 
haza JO}ete fug·· O'. • . • • • . „ 

O • . > J, • ~. t . • ·v 

„ Minthogy a paraszt ~prhájának .kinz«sára gyákran az okból vetemedik, mivel az nyomo-
rnlt' erotl~n és képtolen . d t , .h . . 'j öl . . , '· · „ , . ~ . mm az ve,g ezvmm, Jifü nr11 t e Ju.ván; azert azon modo1khoz, mellyek 
_alt41 l!. áJlatkmzás }l~lllileg g<Jto]báJ;lt.}- tartozik. - (:, , „l , ; · ,1 :J • 

· .~ J · 4-c. A j9bb ló~11Yéti11t~61Jétt.ebozwro Mill · emes"lófüjok láthatni hazánk vidékein , 
mellyeken a lótenyészté · · d · · . . ... sre nemi gon ford1ttat1k, milly nyomomltakat ellenben ott , hol az en·e meg-
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kívántató intézmények hiányzanak. Mint jöhetne létre ezek nélktU valami erös , izmos marha ? alig
t;atthatja fön életét a sovány élelem mellett, és még is megkivántatik, hogy dolgozzék, · pedig 
gyakran ·ereje fölött dolgozzék, - innen származnak az .ütések, innen a· durva ·bánásmód. Ellen- „ 

ben az olly marha , melly egészséges , erös nemzökiöl veszi eredet~t ·, maga .is e.röteljes, és urá
nak kö.veteléseit minden .kegyetlenség nélkül teljesiti, . tanusitják ezt· a steyer, mecklenburgi s hol
steini lovak, de tapasztalható ez hazánknak is ~émelly megyéiben. - Az .állatkinzásra gyakran 
ok1il szolgálnak a rossz utak is. Ezeknek megjobbítása . tehát· 

5. Siinte egy mód az állatok kínzásának gátlására. Olly . országokban, mellyekben jó 
utak vánnak, épen nem ·szükséges a befogott állatokat megerötetni, hol · azonban azok hiányza
nak, ott az erötetés elkerülhetlen. Magyaroi·szág már. sokat tett ·ugyan az utakra nézve, de nieny
nyi tenni való vagyon még hátra! a jó út tehát hatalmas mód az á11atkinzás akadályozására, azért 
figyelmet kellene reá forditni; azonban nem ugy, mint némelly vármegyékben történik, hogy tér
dig érö sárba kövek .hányatnak, és kevés homokkal befödetnek. Nem is lesznek utaink soha ol~ya
nok, · mint a külföldiek, ha azoknak készítése s föntartása az adózó néptöl függ , és csak robot
munka gyanánt végeztetik. Csak akko~ ) h.a a közlekedési utak csinálását szabályozott társulatok 
vennék munkába , lehetne · alapos remény , hogy az utak járhattóbbak lesznek, melly jótétemé
nyér(bizonyára szegény s gazdag szivesen fizetne, minthogy idö, kényelem s marhájá~ak kimélésére 
nézve sokat nyerne. Végre az állatkinzásnak megszüntetése végett, történjék akár · szük~ég · akár 
kedvtöltés böl 

. 6. Országszerte állatkinzás elleni társulatok alak.itását javalnám. Minden városban, · min-
den faluban kellene illyennek létezni , melly figyelmét leginkább arra volna köteles forditni, ho~ 
először szelid~.bb gondolkozásmódot ébresztene a népbén és figyelmeztetné azon rendelményekre, 
me11yek a szekerek szerfölötti megterhelését? s a szerencsétlen állatoknak kínzását tiltj4k,; és csak 
azután szabna büntetést, mellyet legszigorubban ·volna szükséges végrehajtani. Ismerek helysége
ket, m.eHyekben évenk.int hirdettetnek az utszák beronditásáért kiszabott büntetések , de mivel 
soha sem teJjesittetnek , nem is m.éltattatnak figyelemre, s csak nevetik, ha ezen rendelések meg
ujittatna,k. Ezt .is könnyen kilehetne vinni a ·világi hatóság erélyes föllépése által , de -természete
sen félre kellene vetni minden mellékes nézetet, mellyek gyakran a legjobb ügyet is megdöntik. 
A föleb.b emlitetí országos rendelményeket miilden városban, minden faluban és helységben ki 
kellene hirdetni , hogy . mindenki azokhoz tarthassa magát; a társulatnak, minthogy tagjai a jó 
ügy elömozdit.ására , nem pedig'. pénzér.t . vagy fizetésért állnának öszye , igen számosnak kellene 
lenni és különösen arra köteleztetnék, hogy elöforduló esetekben ·példával és tanítással .hatna a ' . . 
népre. Tekintélylyel kellene birnia, hogy a keményszívű tulajdonost a rendelményekre ffgyelmez-
tethetné, és azok áthágásáért megbüntethetné. De itt ismét az mondatik : Ki foµja magát összead
ni ezen emberekkel és velök ellenségeskedni? Jlly és efféle habozásokat félre .keIIene vetni, kü-
lönben sokáig nem fog semmi is történni. . · . · 

Minden józanabb gondolk~zónak szen.t kötelessége gyanánt kellene _tekinteni az állatokra 
való fólügyelést, azon esetre pedig, ~a a kinzó olly helyen ~zné ke1,ryetlenségeit, hol nem láttat
hatik, mint p. o. a mezön, jutalmat kellene k.ijelelni azoknak adandót, kik az illy kinzókat beje
lentenék. Nagyobb lelkesítés végett, mint ez Németországban is törtenik, minden héten vagy hó
napban a ·szó- és törvényszékekböl nyilvános beszédeket kellene tartani, :1fiellyek az állatok iránti 
sr.elidebb bánásmód elfogadását . lényegesen elösegitenék. A parasz:t _; ki földes-urában és lelké
szében a · legföbb elöljárót tiszteli - fél is mindkettötöJ, azért föl lehet tenni, hogy a hozott tör-

' 
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vény megsértésétől - az állaikinzástól ·gondosan fog óvakodni , nehogy tette ·napvilágra jöjön; 
mert a parasztban . is van becsfüetérzés, és mintegy megtetszik önmagának , ha jó hirnévben. áll. 
Ezen mód még tovább is kite1jeszthetö volna. 'Az ifjakat, ha az általok elkövetett állatkínzás be
bizonyulna, bizonyo~ "idöre a . házasglhatásban kellene alrndályozni, és az akadály csak akkor szün
tethetnék meg, ha megigérnék, hogy ezentúl minden állatkinzástól megfogják magokat tartóztatni, 
és példájok által másokat is meghóditandanak a jó ügy p~tolására. Erre nézve jótékony befolyást 
gyakorolnának a nép számára készült hasznos folyóiratok, föltéve azt, hogy a falusi ifjuság az 
olvasásbp.n jártas lenne , és ~z iránt kedvet is mutatna. Emlékezzünk csak meg, milly jó hatást tön 
Becker R. J. e czimü munkája: „Noth und Hülfsbűchlein, oder die Geschichte des Dorfes Mild
heim"; több százezer példány jutott ezen könyvböl a nép kezébe; azért igen tanácsolható, hogy . a 
magyar tudós társaság által bő-kezűleg megjutalmazott pályak.érdések mellett némi csekélység jó 
és olcsó népszerű iratok kiadására is szenteltessék, és azok minden nyelvre átfordiitatván terjesz
tessenek. A haza olly sok derék férfiai foglalkoznak tartalomdús munkák kiadásával, de még na
gyobb volna érdemök, ha ezen az uton is igyekeznének magoknak a nép fölvilágositása körÜJ. ér
demeket szerezni. Milly sok. jót és hasznost lehetne várni, ha a paraszt illy iratoknak. birtokába 
csekély árért, vagy tán földes urának nagylelküségéböl ingyen juthatna. 

· Fődolog marad azonban ~ndig, a népet jóra, szelídebb erkölcsökre s nagyobb. tevé-
~enysé~e elkésziteni, és pedig intézetek által, mellyeknek minden helységben kellene létezni; 
11Jyenek : a ki~dedóvó-intézetek és jól szabályozott népiskolák, mellyekben az ifjuságot annál na
gyobb gonddal volna szükséges az Isten félelmére és jámborságra vezérleni, minél bizonyosb a sw
~oru tapa~ztalás '. hogy a szent napok igen gyakran szolgai munkák ·és világi kedvtöltések által 
megszentsegtelemttetnek, honnan 'a . religio ·iránti egykedvüség és hidegség, ez által pedig más élö 
teremtmények iránti k~ményszivüség és érzéketlenség származik. A tanítókat és tanítványokat, kik
nek szorgalmán és hűségén alapul nemünk mivelödése, jutalom és becsülésre nézve nem kell a 
legutolsó honpolgár után rendezni, és az ország lskolaügyét. nem kell ugy tekinteni, mint melJy 
csak a szegény szülök és közönségek miatt létezik , hlinem mini javát a hon minden polgárainak 
minden személyválogatás nélkül. 

.. v ~jba ~nden' mi e kedves honban hiányos és tökéletlen' minél előbb e~élyes rnllépés ' 
szuntelen Jangolo buzgalom és szívesen ajánlott áldozatok által jobbnlna , akkor rajtunk !og az utó-
kornak áldása nyugodni. Virágozzék sokáig hazám ! ! ! · · 
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VI. 

Honunk természetalkotta némi· nevezetességeiröl, föld
irati, földtani s termés~ettani · tekintetben. 

Legelóször 11 klesfektii Pécset és ns. Baranya megyét s átalánosan · haz{rnkat üdvözölvén; azután pedig és 
különösen ns. V eszprérn, Zala és Somogy; a magyar kis tengert, a Balatont, kebclezó megyék l'egényes vi
dékeit kitiiutdvén és ezekkel összhangzásban. az eredeti alkotás némi remckeite ~s fötyolba . burkolt némi 

tiineményire is figyelvén $ tudományos alapból elóa~ván. . 

VIZEU ISTVÁN, 
. . 
több ns. megye táblabirája, magya;-lu.mi ma!.lze-maticus es töl#J ludÓS tÚl'$Ufat Cll egye.11tilet rendea Wf/ja. 

N agyméltóságn Elnök Ur, 
Mélyen tisztelt tudós Gyülekezet! 

RévkomárombóJ , honunk egyik régi magyar városából , a Duna szöke folyama kettös ágával körzött 
s a Csalóköz alvégén , a hajdanból elnevezett „Aranykert" alsó csµcsán, · 300 éves márványszüzzel 
begyeskedö bástyák. által védve , a magyar öskórból történeti tekintetben kivíhatlan nevezetes várral 
ellátott vidékről ; de tei·mészettudományi tekintet~en egyszerű, lapályos s. a természet ritkaságit 
gyérebb('n rejtö tájról érkeztem meg e valóban -regényes s mind -egyházi s világj, mind diplomati~ai 
s történeti, mind földtani s földirati ; mind világ- s. természettani tekintetben nevezetes alkotásu Pecs 
városába. 

Némi tudományos nézeteket hazánk természetalkotta nevezetességeiről. közlendö, a mai 
fölléptem alkalmával, legelöször is a föérdemü .s mélyen tisztelt elnököt, mint hazánk egyik _dicső 

oszlopát, nagyméltóságu nagykéri Scitovszky János urat, fötiszteletü pécsi megyés püspököt, ö csá
szári s. apost. királyi fölsége valóságos bels~ titkos tanácsnokát, a szépművészetek, bölcsészet és h~t
tudományok tanftrát, ·a királyi ~agyar természettudomápyi tái·sulat elnökét s a római tudós arcadiai 
társulat ta1rját mint a tudós világ egyik fénycsillagát, ö excellentiáját, valamint a másod elnököt is: a 
szélestudo~án~u fölsö-kubinyi t. Kubinyi Ágoston urat, a magyar nemzeti museum igazgatóját s 
több n. megye táblabiráját, ugy nem különben a nagytudományuter.m.észetvizsgálók gyülekezetét , 
egész lelkesedéssel e t. n. Baranya megye magaskeblü, miveltsé~i főispáni helytartóját, m. székbe
lyi ifj. Majláth Györgyöt, a jeleselvü hazafit és e n. megye lelkes karait és rendeit és a szépjellemü , 
mauyarbarátságu, szabad királyi Pécs városát, szóval e fényes s nagy miveUséget igénylő hallgatósá-

.goi°és e szellemdús, bájvarázsu gyönyörű hölgykoszorut h'ö magyar kebellel s mély° tisztelettel üdvöz
leni szerencsém van. 

Honunk természetalkotta némi nevezetességeiről szólan_dó ,. e regényes pécsi vidéken, a 
mindenhatóság bájos műveihez fölemelkedvén , tudományos szellemből nyi~~ndó kisded pályámon val.ó
ban szent buzgóságra, a nagy teremtes titoksiövte s nagysierü munkáJaü uánt s Newton ·magas pel
dájakint hódolatra és imádásra lehetetlen, föl nem gerjednem . 

• 
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A magyar remektermészet. bájai iránt tehát teljes érdemben szellemileg · elfogulva , honi hős 
kebellel üdvözlöm e természetszülte ékes vidéket s e fönséges éghaj1ato.t. - Legelöl üdvözlöm termé
szeti s művészi, az öskorból is egyházi s világi„ tuclományos s vil é.zi nevezetességekkel tündöklö Pécsett 
és annak őskori, római várt képzö erösitvényéböl átalakított, s sok század lefolyiát mutató , remek 
aestheticai, goth stylben épített s e~er év óta már a mindenható örök lény imádására szentelt , hajdun 
öt 1

) most négy toronynyal fénylö székesegyházat! - üdvözlöm a ritknalkotásu regényes Mecsek he
gyeket! -:---Természet bájaitól elfogultan hódulva üdvözlöm a Pécs mellett közel éjszak- keletre fek
vö és kiesen emelkedő szölöhegyen, mennyei · buzgóságra ·szentelt belyet , astronomiaf határozatok 
által kiemelve: 46° 5'1" geog. szélességű és 35° 54' 1211 Ferro szigetétől számított geog. hossza 
ságu,. s illy ég- s föl~irati arányban a csillagzatokkal összhangzásban álló Ha vi b ~ I d og a s sz 0 n y 
(ID!ar.~a~®.~~~e!. regen~es imn.h~lyét! --:-- _Földalkotási tekintetben tehát üdvözlöm Pécs bájalkotásu, 
~onyorn létt~oru, term~ken~ egesz v1dek.et ! _:_ S a midőn e természetszülte s tudománymüvelte te-
1?ntetekn~k es. varázstt.memenyeknek hodolok, lehetlen hazafiui buzgósággal s egész lelkesedéssel 
fol nem k1~ltanom: „N e m e.t ne k Bé e s , Mag y a r na k p é e s! · 

. Ud~özlöm hazafi lélekkel e ns. megyében kebelezett , ama régi , ösmagyar történetböf ne
vezett S 1 k l o s várát!_ s eh~ez , mint ama palhatlan emlékű Batthyányi grófi család méltó utódjá
n~ , ~ le~~es s hazafl.rn buzgoságg~l lángoló hiv sarjadékának, a magyar nemes keblü Batthyányi 
:az~er !:fnak uradalmához tartozo pompás Harsány hegyét: melly geogoniai s geognosiai tekintet-
:n az , alko~sának egy!k nevezetességéhez tartozik: inelly Nagy-Harsány fölött éjszak felé igen 

h
kotárzel 5 töszomsz~clságában fekvő nevezetes alkotási begy, földirati tekintetben csillaO'ászi szigoru 
a ozatok szermt 45° 51' 22" s ·1 · t · 3 o ' 0 

"'°J , . , ze essege es 6 4' 42" geog. hosszat foglal el a földi planetáris 
""' yon. . 

Üdvözlöm egyszersmfud t~rm · tt · t k. . , . . : ' . 
Harkán . ót 'k . .. . ~sze am e mtetben, S1klostol nem messze nyugotra fekvö 

.1 Y J e. o~y ?.'ogyszern ásvány1 meleg forrását, melly + 47° foku mérsékletü iblós gyántás 
so ugsavas kenfurd01vel az emberi ·1 t · . · ' 
pályánk vonalának h bb" e e nyomoramak es olly sokágu nyavaláinak fölsegélésére s földi 
keserag vasag ik?ssza ~tására gyógyelemeiben kicsörgeclez ' s melly elemek : szénsavas més~ 

' ' sz ag , sosovas szikag ke · k · . . 
mag nyerstimso· és v"ll" lk t. ; ' ves ensavas szikag , 1blany, kovaföld , gyánta , ha-

, 1 o a o o reszekkel k'T k'"d · 
héz, melly bányavin\gb .1 'Uá . ~ 0~ 0 nek. ·Ezen ásványi vjz iszapja hamuszínű és ne-
egy font iszapban ve t~nl ~::s mpor es ~ezei föld.kölönczböl áll s vassal annyira bövelkedik , hogy 
Miksa ur J"eles munkgá,ra el „ dágálat ál~al. ot dra.chma vas o.Xydálódhatása tapasztaltatott t. Dr. Hölbling 

" oa sa szerent orvo · t k' daerejü, honunk ásványi ors á. áb . si e mtetben: számtalan nyavalákban kitüntet;ett cso-
A . . z g an elsö helyen szerepel · 

mit pedig átalánosan a ma ·frld . . . -. . . 
tűzi, évezredek előtti vul . gyai 0 termeszet1 alkotása honunkban mutogat, t. i. a hajdan 
elötti öshajdanban ne canticu;; m~mkálatot, azt Baranya m~gye ormai is bizonyítják: hogy évezredek 

' veze esen a fönemlit tt H á . . . . anyag erösen küzdött . . . . e ars ny hegyen is a fololvadott s folyóvá vált tüzi 
l . .. • s megvivott a hegy ered t" t·· · 1 · föld l t · · · l)..uzdes a hegyet külk. . . . e 1 omegeve es a o a a tl v1z1 elemmel : melly füzi 
által lobogva leégett epen ;s r~t~a alkotásu barázclaforma vágányokkal s a · tüzi folyam s láva hatása 
_______ r_oncso t fohilettel ellátva ala~itotta 2). (Az ősmagyar népinoncla e nevezetes be-

1
) Az ötödik torony azonban . ól . , 

2 
tér nyerése végett. J _tavol állot~ a templomtól és csak_l819-ben . rontatatt 111 szabadabb 

) Szabadjon ezen kétk d - . . . 
' k e nunk. Harsány h . ki• . 

-rana nyoma sincs az e . · h egye nem egett vulcán; alkatrészri mast bizonyitanak Ja-
gesz egyen. Szerk. ' 
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gyet ör,dögbarpzdálta nagy Harsá,ny hegyének nevezte volt el: melly nevezet a köznép ajkain mai 
napig is hangzik.) 

,, _ J A midön a rettentö hatásu eredeti tüz maradványa mai napig is a földmélyeiben a vízi ~lem-
me .kisebb harczi küzdelemmel fönmaradván, földalatti viHanyos hatásokat lé tesit, s a fölpárolgási
ból eredett ugyanazon villanyos hatásokkal a földfelületét érintvén, jótékony ·elemei közlése s a 
JD.eleg anyag föl s szétpárolgása által a tenyészetet szünetnélkül emeli s századoktól fogva föntartja; 
talán bölcs öseink is ej ótékony vilianyos hatásokat észrevevén, a .Harsány begye lánczolatában ·az 
alant~bb kelet-éjszaku emelkedö szölöhegyeket, mellyeken a Villány folyó rubinja terem, az alattuk 
áJló Villány helységtö.l és ezt pedig talári a villanyos .jótékonyságot o1ly hatalmas hatással treztetö 
villanytól nevezték vala el! (?) Ama földalatti eredeti tűz maradványa pedig, a Harkány fonó ás
ványvizét yegyleti munkálat által, e ;vidék · földmélyeiben szétterülő természetalkotta vegytani katla
nából j~tékonyan most már a földszinti kültermészetbe fölcsörgedézt·eti. 

Szerencsét kívánhatunk tehát honunknak s e ns. megyének is, hogy a nagy hatalmas ter
mészet tüzi dulása mai idöszakban békében létezik s nem üzi nagyban ama rettentö vulcanicus tűzi 

munkáit, mellyek a mélységekböl hegyeket eme~nek föl s roppant hegyormokat sülyesztenek alá, · 
tengerré alakitván azokat ; s hogy nyugalomban élvezhetjük a természetadta gyönyöröket, annyi 
szépségekkel és ékességekkel kiképzett magyar alkotás bájos virányainak gazdag gyümölcseit; de 
élvezhetjük egyszersmind magyar társalgásban, tudományos rokon érzelmek közt, honosink kedves 
körében s szép magyar hölgyeink varázskoszorujában, a természet gyönyör- s szellemdus hatásai ál-: 
talj édessé vált élet örömeit.; _ . 

Ns. Baranya megye valamint hegy-, ugy vízalkotási tekintetben is (geogonico-orographiai, 
ugy hydrographiai) nevezetes alkotásánál fogva, a Duna mint. hazánk röfolyama és Dráva vize által is 
kitüntetett lön; de egyházi, diplomaticus, történeti és archaeologiai tekintetben is még az öshajdanbóJ 
első szerepet játszik. 

Mohács, melly <:sillagászi tekintetben, az illyr szentegyház magasb tornya pontjában, föld
iratllag 45 ° 59' 44" szélességet és 36 ° 21' 27" geog. hosszat számlál, honunk történetiben ama szo
moruemlékü, de tactico-strategiai alkotásánál fogva. szerencsésb harczokra érdemes s alkalmas vidé
kü helyne~ e-megyépeni kebcleztetése; -de n~inden, szóval minden e. tartományban oda mutat: hogy 
Baranya müvészi alkotásu (?) llegyekkel s folyókkal, de kies rónaság~kkal s virányokkal, söt tudo
mányos és művészi tervek s katonai fényes munkálatok kiviteléhez alkalmas fekvéssel is megáldva 
létezik. 

Pécs püspöki megyének nagynevű püskökei , tudós kanon okai s szfrélyes lakói, Baranya
megye fényes föispányai s magyarkeblü nemes rendei örök emléket vivtak ki a honi történetekben; 
ugy hogy nincs más bát.ra, hanem hogy e remek vidék fönséges hölgykoszoruja is, melly magának 
örök nefelejtset szellemileg már vívott ki, hasonló nefelejtset nyujtson e jelen természetbuvc1roknak: 
kik a pécsi vidék regényes, jellemét s hazánk természettani érdemét méltólag kitünteték , a pécsi 
szép bölgykoszoru bájait pedig, magyar poesis szárnyain fölröpitve s vanízshat<isu nimbussal köröz
ve , egész a halhatlanság orszagtlig emelék. 

Midön majd az ezekrei gyönyörű visszaemlékezés Mohács szomoru történetét édesen fölvál-
1.andaná, e kedves emlék megerösitésére ne feledjük még buzgó örömünket ama nagyszerü történetre 
nézve is itt kifejezni: hogy ama mohác;si szomoru harczra a szomszéd ns. Somogy megyében kebele
zett nagynevű Sziget vára örök fényt derített vala, melly hajdani kisded vár maroknyi lll:agyar vitéz 
sereggel , ama nagy hősünk, a vil{1g történetiben hAlbatlan emlékü Zrinyi Miklós vezérlete alutt 
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. háromszázezer tőrök ellen mégvivni bátor volt. Ezen emlék a halhatlanság.országában elenyészhetJen 
örök betükkel ragyogand ! 

Örök nevet igénylö emlékkel váltják föl azt hasonlóul ama hösi tettek, mellyeket a 161 
évi ~ohácsi veszedelem után földerült magyar sereg vitézsége, más keresztény nemzetek segedelme 
mellett is lotharingi Károly, b~deni Lajos és savoyeni Eugen vezérlete alatt, épen Mohács táján Ba· 
ranyában és a mellék Bács megyében, nagyszeril gyözelmek után a török ellen ki_vivott. Illy fönsé
ges tettek képesek valának Mohács szomoru emlékét eltörölni és a dicsöség hervadhatl~ koszorujá
val fölváltani. (?) 

-· Mellözvén azonban az érintett történeti nevezetességek további folytatását, mellyek még e 
hazafi.ui érdemben is nemes Baranya megye hajdani nagy áldozatit ritka tulajdonokkal jellemzik; üd
vözlöm most már természettudományi szempontból átalánosan egész hazánkat, melly e földi planétán, 
természettani· ritkaságira, söt még .e.kkorig homályfátyolba burkolt némi tüneményire n~zve is neveze
tes alkotásu s első helyen szerepel. 

Ha gondolatin1<. szárnyain a Karpátok legföbb csucsaira, a granit4 eredetiszikláu Tátra, 
az alantabb álló Fát r a és a regényes Mátra ormaira föl emelkedünk. és innen ismét egész az ni 
rónaságig és egész a magyar tenger szinéig leszállunk, mindenütt a teremtés csodamüveire akadunk : 
Ott tornyosodik egész a fölhökig föl a jeges völgyi legföbb hegy csucsunk honunkban, a karpati Tát
rában 8400 lábnyira; ismét a 8319 lábnyi lomniczi tetönk s 7893 lábnyi . Krivánunk, ugyan a karpati 
Tátra alatt nevezetes Vazsecz és Csorba közti plateau, Fátra hegyünknél még magasb tenyészeti táj 
fölött délfelé emelkedett, 6111' lábnyi vízválasztó hegyünk Kralova hola tornyosodik föl: melly ho
nunk vizeit eredeti forrásuknál már elválasztja, s egyik részét délfelé az egyesült folyamok és Duna 
által a fekete tengerben egyesÚi; másik részét pedjg·keletéjszak felé a Visztula folyó által a balti · 
tengerbe vezeti - s e Karpatink vizválasztási pontja föld és vizirati tekintetben europai, söt világhi
rü nevet vívott ki magának. - Amott ismét Karpatink bájos hegyei keletre és délre a regényes er
délyi rokon hont nevezetes természetszülte tüneményekkel karolják át, holdkaré, v. i. félkörformá
ban; alább ismét a hon szive körül és nyugatra terülö Vértes s Bakony kiesfektű hegyei. és erdei . 
nagy hasznokat nyujtó tenyészeti táj ok valamint délnyugotra Horvát, Slavonia és Dalmatországok 
rokon· alkotásu hegyei különk.ödnek s ezernyi~zer természeti ritkaságokkal s regényes tünemények
keJ telvék. 

Mindenütt, d~ fókép Karpatinkban ai alkotás remekei aina roppant s nagyszelii völgyek , 
szakadozott, roncsolt, söt függöleges 3000 lábnyi magasságu sziklák és helylyelközzel jégmérsék1e
tü hideg·, de ellentéti forró melegforrások is különös· ásványi tulajdonaikkal kitüntetvék; több ezer 
láb magasságban találtató tavak, az ugynevezctt tengerszemek; majd ismét a nyáron jeges s télen 
párolgó meleg, téjcsöpzetü ritka alakokat alkotó s elötüntetö földalatti messzenyuló barlangok, áta

lánosan a bájalkotásu és lelket emelö kies vidékek; ott fönn a szelíd éghajlat, melly legfőbb hegye
ink keblében is örök M határt nem hord, s melly az annyfra mag~sztalt ~chweiznál sokkal szelídebb 
s jótékonyabb; s bár ennek alpesei déliebben feküdnének , mégis schweizi a hegyek 7000 lábnyira 
már örök hóval burkolvák; . midőn a sokkal éjszakiabb Karpatink még 8400 lábnyira sem hordanak 
keblükben örök havat és igy az alpeseknél szelidebbek; kutatya tovább: a magyar lég, fökép a 
karpati lég tisztasága; majd. a föld mélyeiből fölpárolgó meleg anyag a vizenynyeli közösült és a 
villanyosság által is a magyar honi természet tényezö elemeinek hatása, az állati s nörényi országot 
rendkiv_iil emelik és Europa , söt e füleli világ elsö rendü országai közé helyezik. 
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Hazánk.illy nagyszerű alkotását tehát érdemes volt átalános elemeiben érinteni és elötüntet
nl. - És valóban, ha honunk e nagyszerű alkotását méltatni képesek vagyunk, talán épen honunk 
nagyérdemű s tudós természe~vizsgálók testületén~k egyik igen érdekes föladata volna: legelőször is 
a honi magyar ·Flórát annyi ritkaságival és különösségeivel kitüntetve, tudományos re~d~ze1:be~ ren~ · 
dezetten elkészíteni; - azután egymási~ nemes föladata leendene: honunkban a noveny1 s állati 

· életet különváló elemeire s müszerességeire nézve logicai rendben rajzolni, és a magyar ég .s föld 
tényező elemeinek hatás~t a növényi s állati tenyészetre nézve, tudományos kutfökböl meritve , 
~a~L -

Honunk .ásványi országa gazdag a természet remekmunkálatiban. Fordítsuk csak figyel
münket a nagyszerü és annyira kimivelt bányászatunkra: gazdag_ ez és Europa miµde~- stát~saival 

vetélkedik - és mit a tei·mészet fönsége honunkban a földfelületén és a bányákban, u. m. meg csak 
a föld héjában mutogat s valódi örök kincsekül jelelt vala ki ; annyi jótékony kincset jelelt ki 
méO' a Játhatlan, tán sok mérföldre ható tüzi és vegyletí belmübelyében is: hogy ott vulcani munká
lat ~Ital a ·f'ölolvadt durvább érez elemeit elválaszsza vagy fi.nomitsa; avvagy a fölolvadt érczelemek 
0 vízi elemmeli küzdése és vegylcti munkálata uton egyesítvén, végre hajszálcsöi fölpárolgáso~ban, é~ 
isméti Ieesésekben, lészivárgott ásványi jellemű, többnyire vízi és tiszta alakban csörgedeztesse ~1 
hldeg és meleg forrásokban az élet vizet, az emberi élet· élvezés_ére s orvoslására , fönállására es 

boldogságára. · . . _ . . 
E vegyleti munkálatoknál hazánk vegytani te~ntetben me~ oll.y tunem~nye~~l is neveze

tes, mellyek okozatai még ekkorig tökéletesen föl nem födöztettek, s mmt termeszet1 titkok fátyol
ba burkolvák. Azok részletes és különös elősorolásától tilt a mru· elölegesen más tervezett tárgyakra 
kitűzött figyelmem. Ezekböl némi nevezetesbeket, a „Karpatok" czimü és a mult évi. T~dom~yt~r 
8-ik 9-ik 10-ik, 11-ik, 12-ik köteteiben megjelent physicai pályamunkám nagyresz~t ki feJt
ve ;lösorolta már; - de szabad legyen e nagytudományu természetvizsgálók gyülekezetének fi~el
mé~ illy nemű ~~vezetes egypár tüneményre nézve még itt is igényel~em: p~ o. Pös~én, ~s. N!1~a 
megyében a Vág vize töszomszédságában helyezett fürdö jótékony ~ogys~eru s fon:o te~·n~eszetu as
vány .vizét mege~litenem. Ezen ásványi viz föfülete a Vág viz fölületevel ~h~ella s~perflcie1) t;gyen~s 
arányban áll és pedig mindig + 611 hüvely]<. constans arányban a Vág v1zehez kepest ugy hogy m1-
dön a Vág vi~e, melly hirtelen 1 °, 2 ° s . 3 ° öl magasságra: sőt m~g ~~gasb~a is ár~~ni __ szokott s 
emelkedik, ·vagy száll; épen ugy árad, vagy apad a meleg asványv1z .folnlete. I~ + ~ huvelykkeI 
magasbrai emelkedésével - mint a helybeli rendes föorvos több évi tapasztalati b1~~n~1ták. - Profá~ 

nézetek szerint azt ITondolhatnók, hogy ez az ásványvíz a Vág vizével, mellyn~k v1z1 agya alatt kovai 
sziklaalapon nyugv~, agyagrétegü területekben, Banka helység ~yugotéjs.zaki .~idékér~l, .. ~~s-~~ s 
harmad rendü alkotási begyekböl conglomerati egyvelegen át veszi eredetet; kozvetlem ko~osules
ben áll s csupán csa~ a meleg_~~rséklete, némi röpülö elemeinek könnyüdsége miatt, e~eli + 6" 
rnagasbra a pöstyéni ásvány vize~; - azonban ezen állitús igazsága meg ne~ áll; ~e.~-t a kise~b ~ág
vizével az alantabb álló ásványvíz 45 ° és 46 ° Reaumur fokn mérséklettel b1r; a DUdon eme~kedven a 
\'-cig s ezzel ugyanakkor az ásványi forrás is hasonló arányban de min.dig.+ 6" emelkedven, a m~
leg mérséklete az ásványi víznek nem hogy alább- szállana, hanem mkabb magasbra s i:nagasbul 
emelkedvén mindinkább növekedik, ugy hogy ez a 47°, 48°, 49°, 50° s egész 55° reaumuri fokot, 
söt némi álli~ás szerént a 60°-ik fokot is e.l éri. És ime, ez az, mi a prófán nézetek szerént épen ellen
kezőt bizonyít; mert ha az ásványvíz a Vág vizével közvetleni közös~és~en léteznék; ahhoz. az ás
llányv.izi meleg mérséklet a Vág magasb és hideg vizével egyesü.lve, mkabb alább szállana, es me, 

' 14• 
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hidegülne .: azonban itt épen ellenkező történik'; és így e tennészettani · kérdés „ ·Mr igen érdekes 
volna is, ekkorig valódi physicai okokból, és tisztán megfejtve . nincsen. - Talán a pöstyéni ásvány
víz a Vág vizével arány szerinti emelkedésének, · de változó s mindinkább növekedö mérsékletének 
physicai okát, mint e kérdésbeli tüneniényÚitkot ollyképen tekinthetnök, hogy tán ·a . Vág vizének 
az ásványi melegvizet .burkoló agyag területeire hatott nyomásából , valamint a nagyobb magassá
g-0kból leható nyomás négyszegéböl s igy az ásványvíznek azután a hajszálcsök általi fölemelteté
séböl ;· a légkörreli érintkezésével pedig a magasba növekedö, vagy alább szálló melegmérsék.le
tét villanyos s galvanicus hatásokból lehetne követkéztetni - s e ritka tünemény föloldását egy 
külön physicai iratban körülményesen előadni érdemes volna. 

Második eset, mint természetti_tok fátyolába burkolt tünemény létezik ns. Veszprém me
gyében, legtisztább szinti és .izü hidegforrásnál ania nevezetes S omló hegyén. · Ezen europai hirti 
Somló csillagászi és földirati tekintetben foglal el a földi planetán 47° 81 50" geogr. szélességet 
és 33 ° 2' 2011 geogr. hosszat. Emelkedik e remekliegy hirtelen, sok mértföldre körülnyuló ró.na
ságból korónaformában 1366' lábig a tenger szinétöl véve föl pompás alakjÁban. Vulcanicus ere
detével ~s évezredek elött kialudt katlanával különködö és lávával födött fölületének nagy ré
sze, melly az idö vasfoga· által többnyire megemésztetvén szétomlott és szöiöföldnek jó anya()"ot 

. 0 

szolgáltatott, az alkotás füzi mUl;lkáira mutat. E regényes hegynek kellö közepén mintegy 700' 
lábnyi tenger szine fölötti magasságban létezik egy tiszta kristályszinü , hideg, kellemes izü és 
könnyed vizü szüntelen kic"sörgedezö forrás. Miután pedig ennek · fölülete tö~b száz lábnyiv~l ma
gasban. állana minden legmesszebb találtató forrásoknál' annál inkább folyamoknál' mellyekkel 
talán földalatti közösülő csök által (per strata et tubos communicantes) öszveköttetését föltéte
lezni lehetne; m~ltán tehát titok fátyola · bui•kolja a valódi és kétségkivü\i physicai okának ma
gyarázatát. 

Szabad legyen azonban csekély nézeteimet e nevezetes tárgyban is közleni : Somló, föld-
- alatti tüze dulások által hajdan fölemelkedett vulcanícus hegy, s most a több ezer · év bélyegét 

alakjukon hordó, barna, szögszinü, lávák szétomlott darabjaival födött és · kialudt vulcan a legna
gyobb hihetöséggel messze le s szétható földalatti területekkel s üregekkel még az öshajdanból 
ellátva létezik . . A nagy termeszetnek nincs határ. vetve, hogy nagyszerű rendszerével igen mege
gyező földalatti közösülésben száz mértföldekre öszkötteté~ben ne legyen, mit gyakran a Vesuv tüz
hányásakor már és nagyobb fóldinduláskor a carlsbadi s több más ásványviz rögtöni eltüntökkel, 
de késöbb ismé~ ama messze, gyakran több száz mértföldre rettentőn szereplő tünemények dulá
sainak megszünte után _történt visszatértökkel, bizonyos ugyanazoni idöben, majd csaknem teí
jes math"ematicaÍ szigorusággal megtörténni tapasztaltunk. - E szempontból s alapból indulva ki, 
igen liíhetö; hogy Somló lienYe hajclani alkotásának és tüzhány:ó merlrének belseje nagyrészint üreg
böl' mint kiégett.' vulcáni katlanból vagy legalább üreges teröletekböl áll, melly üreges hegygyomra 
talán igen messze a: föld m'élyefüe léte~ő föld alatti · rétegek által közösülésben álló föld alatti vi
zek területeivel, ezek:'. pedig Ja . még · mélyeb~en létező eredeti tűz maradványival érintkezésbe jö
vén 1 veg_yl~ti fölpá'rolgások által a Somló hegye üregeinek legföbb csucsáig fölemelkednek, és ott 
megsürüdvén s vizafakot vevén föl ' . a hegy üregeibe ismét ama nehány száz lábnyi' magasságból 
lassan visszahullanak. s ezeKből végre hajszálcsök által a Somló hegye közepén ama cseppekböl 
eredett és annyi chemiai ·munkán át ment tiszta viz most már forráskint csörgedez ki - e valóban 
titkos eredetü tunemén.yt álmélkodásunkra, de hasznunkra is létesitvén. 
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Számtalan hasonló mélytitku tünemények léteznek Zalában s Somogyban is, hol némi hideg 
források legnagyobb szárazságban legtöbb vizet:. ellenben a legesősb tavaszi, őszi és téli időben, 
söt rendes idöszakban. legkevesebb vizet szolga.Itatnak - 5· méltán ezek is uj tüneményt nyujtanak 
a tennészetbuvárnak a megfejtésre. 

1 

' ' < 
~indezek honunk physicai nevezetességére mutatnak, hogy ·a magyar föld a nagy termé

inet által nemcsak dusantermö rónaságokkal, ékes viranyokkal, kiesfektü ·hegyormokkal és köz
leK.edést, müipart és a fermészetre hatö elemeivel a·közjót emeHl nagyszerű folyamokkal megáld
va, de még mélytitku, az alkotás remekmüveire

1
' mutató ritk<lbb tüneményekkef is kitüntetve a 

földi planetánk országai elsöbb helyen rendezve léteiik. 
Áttérek most1ama classfous és regényes Balaton vidékéÍ-e, és e magyar kistengert körzö· 

Veszprém, Zala ·és Somogy' tájairíi. Nehezen van honunkbárl vidék, melly öszpontosulva annyi 
classicus nézeteket nyujtson és regényes ·eszméket ge1jeszszen lényilnkben, mint az említett 3 me
gye által körülvett és év~zredek elött 'kiégett vulcan~k által körzött Balaton vidéke. Az egész bala
toni vidék éjszaki része ·a hajtlani rettentő vulcanicus tüzi munkálatnak legutóbbi mütétele - s leg
utóbbi alakulás ez! Isszonyu föld.rengések által fölemelések és sülyed.ések történtek: az elsönek 
Tihany, az utóbbinak 'pedig a Balaton tava és tán -Somogy homoru némi része , a tüzi ·küzdelmek 
és földindulások után késöbb tortént alkotásnak igen hihető .geogoniai hypothesise, elannyira hihe
tö, hogy itt nem is lehet helye .a kétkedésnek ; mert Keszthelytől kezdve egész Keneseig minde
nütt csalhatlan jelei és alakjai", söt inarádv~nyi is vannak a tüzhányásnak; geologiai szempontból 
pedig véve az egész vidéken kereszti!f tüzi catastrophé csalbatlan római látszanak: a czukorsüveg 
alaku, a tekevágatu és lávafolyam ~araáván}·ival borított regényes hegyek mindenütt különködnek, 
és a föl is található tüzhányás1 katlanai ( craterek) bedülve, most már kisded tavat alkotnak vagy 
homoru alakjokkal kitüntetvék. Figyelmet érdemel a meszes györöki és balatonfüredi vulcanicus 
hegylánczolat; hasonló figyelmet igényel Somogy felől is a fonyódi és boglá1i hegy töred~kek ros
kadásai - hogy ezeknek hajdan magas hegyeknek lenniek keUett, combináló geologiai átnézet mu
tatja s ezek a Balaton tava sülyed.ésé eh zfü·zavarból részt venni látszanak~ 

. Tihany ' félsziget föhetökep a' ti.l.zliabyo 
1 
testvérhegyek közt legifjabb alkatásu lehetett; 

mert a midön ezen uj tüzhfm.yó· h'egy', 1 ~ü i föl~meítetése kbzr az elsö vulc~nicus szerepét játszot
ta> a még nem eléggé megkerríényü! f'fbhállasa' l'é~ f imapota miat't nagyré~ze . visszaroskadt: melly 
bomoru helyet a mostani Ttlmny hatáfa és a Balatont mintában' egészen1'ntánaló, nehány hQldból álló 
kisdecl tó foglalta el. , r ' • • ' ' 

· Ha eszmeinketneh'á.nj évezred előtti időbe és térbe 'teszszük át,' midön a vulcánok kitö
rése földrengéssel és földnyilással történt vala meg; akkor a Balaton mellett, "az éjszaki több öles 
ma~assági szakad.ásu partokon' Kenesétől v e örös-Berény f~lé e borzasztO tüne~ény tagadhatlan 
hagyományira találandurlk : hogy midőn a föld megrepedt' aJµco1: annak némi része leszakadt' némi 
része pedig a repedésnek "összecsapódott. Illy ti.ízi harczok·, földindulások és repedések történeteit 
a Balaton fölső vidéke fökép valódi megtörténtek diterh:!.máru' eléggé mutogatja, és legutóbbi al-
kotás{mak alakja taga:dtíatlamtl bÍzonyitja. ~ r . 9 

' 

. Hazánk geog~miai és geolo iai alakulásának tebész tét, a h határig fölnyuló Karpatinktól 
kezdve egész az alföld Iegsikabb róna5ágáig vizsgál\rá~, és dák á földszinét és kérgét csekély mély
ségig kutatván, majcl észreveend.ünk olly vidékeket, hol 'e~ed.ül a legutóbbi vizi zürzavar, t. i. a noei 
<Uönviz alakította a hegyek domtioru láncz.ola "it, a d s-t~nyészeti völrryekét; de ~al!Í1andunk olly 
vidékekét is, .hol már a régen 'kiégett I~pos tetejű meredek hegyek, te eYágatui.. orrb'.Ok s rajtok ta-
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Iáltató vulcani maradványok már első tekintettel elárulják -a természet tü~i munkáit, és ha még a 
föld alá is ereszkedünk, még csak ott tűnnek szembe ~ tűzi munkálatok; mert a vizözön által a 
nehézkedés törvénye szerint történt vizfektü ásványi · rétegek nem vizfektüen, mint t. i. a nehéz
kedés törvénye szerint a víz által alakitott ülepedéseknek történniök kellett vala' hanem rézsut, 
söt függölege.sen is találandjuk azokat: s ime ezen átalános vizsgai szemle is már a tüz földalatti 
iszonya munkáira s földindulások következtében történt dulásokra czáfolhatlanul mutat.' 

Vegyük most szemügyre, a Balaton remek alkotása mellett, ns Zala megye Tapolcza 
püspöki mezöváros kies vidékét: e nézö 1pontból bámulva látandunk óvilági, föltornyosodott, a 
csucsos czukorsüvegü Hegyesd, regényes Szigliget és Tátika meredek hegyeket; lapostetejü, te-

. kevágatu' cratene_l, hajdani tüzhányás katlanával körzött és hirieleni emelkedéssel különködö és 
a vulcanicus természeténél fogva hires bort te.nyésztetö nevezetes Badacsony, Sz. György, Csobáncz, 
Haláp, Rezi stb. basalt-alakulásu ormokat - ama koszorus költönk b. e. Kisfaludy Sándorunk 
által is költöi szellemben és művészileg rajzolt, a nagynevű magyar öshajdanban harczra, ellenál
lá~ra, védelemre és honi bátorságra készült vá_rokat - s mindezen ormokon a természet hajdani 
munkálatinak hátrahagyott remek, de egyszersmind borzasztó szép képeit. - S kételkedhetik-e 
valaki abban,. hogy ezek kialudt és kihi.Ut vulcanok voltak? - ~enjen bár valaki azon ormok te te~ . 
jéig (mint csekély személyem azt tette), majd ott a természet tüzének tagadhatlan maradványit és. 
számtalan lávát találand, melly alakjára és nehézségére nézve a legujabban kihán t vesuvi lávától 
csµpán . abban különbözik, hogy sö.tét hamuszin és feketébe csavarodott szine nehány ezer év bé
lyegét hordja ftilületén; minthogy a Vesuv legujabban kihányott lávája világosb és verhenyösb; -
de még az is e tüzhányás criteriumául szolgálhat, hogy . e láva maradványi mindig a hegy egyik 
oldalán nagyobb mértékben találtatnak, a melly felé t. i. a földalatti erö tüzi hatalmát inkább érei. 
tette, a felé történt a vulcani tüzbányás elannyira körözve , hogy ezt meghatározni is lehet. 

.Mióta a vulcanicus. kial~dás és kihűlés időszaka Zala magyar-kebeléből eltünt, azótai 
idöszak régiségét többnyire már a hegyek fölületének növényi földdé vált alakja bizonyitja, de 
bizonyítja e .történet valóságát már nagyobbrészint a hajdani l~va szétomlása, melly most átaláno. 
san hazánkban mindenütt illy tüneményü hegyeknél legszebb, legnemesb és legdusban virító szö
Iöknek alapul szolgál, mit fökép a Balaton. körüli yidéken tapasz~alunk.. llÍy buján ·zöldelö szőlőket 
ama még az ösh~jdanbÓl a földgyomrában megmai·adott villanyos és eredeti tűz meleganyag fölpá
rolgása, légkö_rreli egyesültében keletkezett hasonló villanyos munkálatok által egész éven át mér
séklett állapo!ba helyezé. E földi meleg anyag (caloricum) s ~illanyosságu természeti nagyszerű 
tünemény örök hatása megóvta a téli hideg és fagy zordonságától századoktól fo.g \Ta már a be nem · 
füdött szőlök gyökereit. ' 

Mi .tehát mindez és számtalan tekevág~t~, h~zánkban léte.~ö hegyek , mcllyck már kü
lönben is ·tűzsziklai eredeiüek. és lávákkal telvék s mellyek gyakran hirtelen és minden renden kí
vül a rónaságból fölemelkednek? mi más, mint tüzi mtinkák által fölemelt hegyek, s a tiizhányás 
után most már kialudt és régen kihűlt vulcanok... 

Mi volt ns. Veszprém megye Pápa alsó vidékének rónaságán a termés~et ritka szépségé
vel és europai nevű bort termö .szölövel földiszitett, Jle minden hegy lánczolat nélkül' renden kí
vül, s több mértföldre elterülő sikságból hirtelen .fölemelkedett, ama föntebb .is nevezetes tüne· 
ményi például fölhozott kies látványu Somló? Mi volt ns. Vas vármegyében fekvő hasonlóul a róna· . 
ságból renden kivül föltolatott, meredek oldalu s tekemetszetű Ságczelli hegy? s több hasonló levá· 
gott csúcsu orom hazánkban~ Valóban nem más mint a földalatti természet füzi d:ulása által haj· . . . 

• 
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dan hirtelen fölemeltetett tüzi elemü hegy s most már kialudt vulcnn: mellyen a zalaihoz hasonl~ 
alkotásu· és nehézségű lávák találtatnak, s oldalain annyi idö' lefolyta alatt zápórok és zivatarok 
által legördittettek, a völgyig szét ilmlottak és mindenütt a legdusabban gyümölcsöző növényi föl-. 

det · alapitották. . 1 
• 

. Ha Veszprém és Zala vidék hegyeinek földalatti rétegeihez leereszkedünk, ott az alan-
tabb- álló dombok lábánál fekvő rónaság fölülete alatt többnyire vizfektü ágyazatok~t és rétegeket 
lelendünk, mi természetesen az özönvizi munkára mutat.; ellenben ha a különféle alkotási, s fökép 
TUlcanicus hegyek belsejét vizsgáljuk, ott már rézsu '· és hol jobbra, hol balra fekvö, majd függö
leges és ritkán vizfektü területekre akadunk - alll:a tézsufek~ürétegek kövévált különfé~e vizi ál
latok kövült növények, c·siganemek, ásványok keverékével és tojásgömbölyü kövecskekkel tel· 
'fék. Ez utóbbiakra érdemes figyelmünket függeszteni: mert hogy ezek mint hajdan a tenger által 
alakult gömbölyegek több ezer év óta a víz heterogen elemeinek surlód~sa által ~ormálódtak, . m~g 
a szegletes kövi alakjokból · gömbölyüségöket elérték, ta~adhatlan; de tobb ezer evn~k Iefolyn~~ IS 

kellett, mióta ezek a ten
0
erböl a természet rendkívüli tűzi ereje által a szárazra tetettek, ~ole

meltetésök után összenőttek, söt tarkázva egy kövé váltak, kétséget nem szenved! Hogy haJdan 
ezek tengerülepedései voltak már · az is mutatja: hogy ezek közöl némi ellypsoidalis alaku göbécs 
nagy tengelye ( axis major) a nehézkedés törvénye szerint, a földalatti terüle~ekkel sz~intelen. párhuza
mos fekvésben leülepedve találtatott, azaz: a vizfektü területben vizfektü fekvessel., a hajlott, rezsu: vagy 
épen fö.ggöleges fektü rétegben pedig hasonlóul, ugyan azon hajlott, rézsu v~gy függőleges f~kvesben. 
Ebböl tehát az a következmény: hogy mivel híg állapotban levö testeknel az ez.ek megallapodoU 
fölül e te szüntelen vizfektü (horizontalis) volna, kellett e szerént a vízözön ülepedésnek is vizfek
tilen történnie. és icry azon hajlott vagy függőleges rétegek bizonyosan a vizözön után késöbb tör
tént földalatti ~űzi ~nemény és földindulás által és sokszor tűzhányás s vulcanicus erök által a dn
lások változékony irányaiban emeltettek föl. 

Geocroniai és geologiai tekintetben tehát mindazon ó világi borzasztó t~emények~t, hogy 
t. i. a földi gofyót é~ így hazánkat és a szomszéd országokat, mellyek ~·ánit álk~~á~át es~~zlöt~ 
átalános tűzi elem által az őshajdanban alalrnltak, az átaláno~ f?lolvado, nagy tuz1 epochaJ~t ko
yetö utóbbi özönviz után, tengerek boriták és rajta delphinek, czethalak és tán egyszarvuak IS .stb. 
myriadni vizi állatokkal együtt uralkodtak, mint megtöi:ténteket, egés~ ~~etöség~el elfogadhatjuk; 
de mecrtörtént valósácrnak még azon föltételt is tarthatjuk : hogy a v1zozon utám századokban, a~ 
ülepedések bektivetk~zte után, a földalatti és a földmélyeibe rej~e~t, ered.eti tüz. a .. v~zelemm~l ~J 
harczba keveredett és kisebb mértékben é·s csak némi helyen kesöbb a földalatti tuz1 elem 1smet 
a viz.i elemen eröt vevén , rettentö tüzbányásokat és földrengéseket hozott létre. . 

Jme e kettös és ellentétben álló elemü catastrophe következtében:: mi a n~gy te~~e~z~t
ben positivitas 'és nelTatió melecr és hideg, ellentéti polaritások, vonzó és rúgó erö . által tortenik ~ 
ugyanazon jótékony ~ermészet ;azánkat is illy hatások által ritkább tünem.~nyekkel, ~let elemeK.
k.el s tenyészeti erővel s igy termékeny uj fölülettel alkotta s fekete, te.nyes~etr~. a?ny.ira alkalmas . 
földdel (humus, Dammerde) melly az utóbbi 4 és 5 ezer évi megrodbadt allat ~s noveny.i ország ~a.~ 
radványiból vesii eredetét, jótékonyan és ujabb dicsöségben áldotta ~e~: ~it h~nunk .. d~s~erm.esu 
ró · cr· k t: · de Veszprém Zala és Somogy balatonköri virjtó v1deke is mmt külVIraJ!Yain a nasa1:i1, so aJ , ' o • á . . k . · · t · 
föld felülete fölött mutatják; mint pedig még a földalatti. különös alkotásu ;asv ny1 r~tege es JO _e-
kony hideg és meleg ásványifornísok is hlzonyitják. 
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Ha érdemes hazánkfiai kpzölutudományos .tsmereteJrn~~ hódoió. ~gyén , e reg~nyes Balaton 
vidéket vizsgálat alá v.cen,dö , honun)< szivéböl Budap,estTÖ k,~?'den~ utját! e~ ~z.ékesfehérvárnak 
az ösmagyar hajdanból neve,z tes 1'.oronáz~si királyi városn'* ,ta ·ta}!a·, ,.~ ennek ~ies vid~~én )átha 
Jadván, Veszprémbe ére~dne: ennek itt a többi természetalkotta ritkaságai közt meglMpgatand1H14 
a különvált és meredek szik!· ..1 épült bástyákkal kjjrnyezett ésl.J természet ro~csoit mély völgyével 
és. malmokat hajtó, kékes habzó patakival egyfelöl , kö1iilk.arolt püspöki és ~ántalani várát, k~zép· 
korbeli székesegyházát és az ősbajdani, sokszázad lefolyíát elötüntetö ca~co~báját. - E moh· 
födte bástyáiról talán visszapillantana kelet felé a szent hajdanba Ráfoth, PalOta és Feµérvár felé, 
éjszaknak ~ak~ny felé az ős tölgyek- é~ bükkökfödte zirczi apátság eldorádójába; -. nyugoti részröl 
p~dig a festöi alaku, s kicsinyben, mintában scbweizi alpeseket képző ugyrievezett . veszprémi 
apátság völgyébe tekintvén , elmerülne az érdekdus és regényes elöidők történetibe • . 

E boni ősidőkre emléke.Ztetö andalgások közt betérne- a püspöki „ kisded ugyan , de re
mekalkotásu, aestheticai fölosziásu és bájos kilátásu palotába, mint hajdan tudományokat pártfo
gó püspökök , de ismeretes nagytudományu föpapok lakhelyébe is, JD.ellyben az elöbbi magasztos 
idokböi fönmaradott két europa! nevezetesség i·ejlik: az 1-ö t. i. a fölsö kápolnában üdvözitönk. 
életnagyságu rem.ekképe müvészi festménynyel tündöklik, melly egyetlen egy Raphael müvének 
mondatik. hazánkb~n, a 2-ik europai nevezetesség; ugyan az elöbbi alatt, több mint 8 század óta 
fönálló, . a boldog Gizelának, sz. István elsö magyar .királyunk fönséges nöjének gothizlésü kápol-

„ nája, _mint honunkban' egyik a legrégiebb falak történeti s diplomaticai tekintetben, legrégiebb i:µa

gyar művészeti s gothizlésü építészeti ritkaságok erekléje találtatik. 
Illy érdekes vizsgai rendszerben folytatván utjái, . Fölsö-Eörsön át, végre a regényes Ba

laton vidékét megpi11antaná és már elölegesen e magyar kis tenger bájalkatu te1jedelme .és Tihany . 
fönséges .látványa elbájolná: a núdön végre Füredre érvén, kora reggel már élvezné ott a. tiszta · 
balatoni léget, a regényes táj bájainak hatását élvezné a krisztály tisztaságban fölbugyogó füredi 

· életforrást - délutáni kirándulásival pedig a szép s szabad természetröl érdekesh fogalmakat sze
rezhetne - s illy fönséges élvezésekben -ott léte örökemlékü gyökeret verne lényében és talán 
élete egyik. boldogabb idöszakát alapitaná. . 

E kellemdus szempontbóli utazást tehát Füredre és a magyar kis tengerünk érdekes vi
dékire ajánlván miveltkeblü honosimnak, szerencsém leend még itt a füredi bájalkatu vidéket vala
mint a Balaton nemi titkos tulajdonait és némi e tárgyát fölvilágitó tüneményeket. és e t..árgyalásboi 
megkivántató ismereteket elöadni. 

Veszprém és Zala látköri, a Balaton éjszak részén fekvő megyék alkotása az elöadaÜak. 
szerént is czáfolbatlanul mutatja: hogy geogoniai és geologiai alakulásúnál a tűzi elem évezredek 
elötti bajdanban a vizi elemen diadaÜ vivott ki s valamint e vidéket, ugy az egész földi golyót 
tűzbe borította s fölolva·sz~otta, .a vizi elemet fölpárolgásokban szétoszlatván, vagy a chemiai bel
füzi munkája közé ~·észint összeszoritván; - évezredek után azonban ismét a vizelem gyözöt.t a 
nagy hatásu tűzi elemen, midőn a kialudási idöszak és a földtüz által alakulása után az özönvj1 

· a noei .özönvíz érezteivén hatalmas e mostani Ülepedéseket és vízelem alkotta földalatti rétegeket 
hozott létr.e s e legutóbbi évezredekben végre ismét vulcanicus, de most már a föld némi részein 
csak részletes tüzi munkák alkották a föld mai fönállását, földindulcísok és tüzhányó hegyek által 
módositván azt. 

· Somogy, a Balaton déli rés.zén fekvo megye alkotása hihetökép a noei öz.őmiz által fövo-
natiban nyerte mai alakulását; mert habár némi a Balaton tavával határos Somogy fölső vidékét 

H3 

Boglár, Fonyód egész B,alaton.:Kereszturig, . onnét ·pedig délnek Kéthely s Marczali felé vulcanicus 
sülyedésnek vennök is; lehetleu ~égis Siófokról s Szalllárditól k~zdvén, a domboru hegyeken _át, 
Karád, ~ernye és Kap<;1svár felé nyuló somog.yi tartományt másnak, mint a legutóbbi özönvizi ~le
pedésnek tekinteni: mi~t ezt ~ sziklák, ásványok és· ásványi vizek n~lkülözése; ellenben ~z ata~ 
János iszapolás , ·· nagy mélységekben az agyagrétegek, . a domboru v1zalkotta hegyek ~ · v1zfektu . . 
földalatti területek kétségen kívül bizonyítják. . 
. . Tihany fönséges ormairó.l vagy a · Balaton tava közepéből vev~n a nézőpontot, ez utóbbit . 
mintegy 60 látható helységen és · pusztán fölüli Jak.helyek környezik. Ejszakyól, geognosiai tekin
tetben, basaltformatiók és másod, harmadrendű alkotási hegyek, szőlőkkel s erdökkel födvék., 
állati életföntartására, különösen pedig birkatenyésztésre alkalmas lombos és ligetes. tájak; déll'öl 
pedig .az elöadtam Somogy egyszerű ugyan, de növényi és állati tenyészet tek.int~té~en g~~d~g 
tartomány hasznos táplálékot rejtő és n;iagyar barátságos népii vidékei domboru hegyekkel korz1k 
a Balaton regényes vidéket, 'inellyet messze országokból jövö külföldi tudósok _és notabilitások eu
ropai ·szépségünek és természettáni tekintetben is a világ egyik legnevezetesbinek jellemzék. 

Ha a Balaton. éjszaki partjain vizsgálatunkat folytatván, a vulcanicus .alakulások.ón átme
gyünk. és az eredeti alkotás után formált másod és harmadrendü hegyeket szemvizsga alá veszszük, 
ugy a geologiai nagy rendszerben tapasztalandjuk: hogy · a fölsö balaf oni vidék Kenesét?! fogva 
egész Keszthelyig a legutóbbi földal~tti vulcanicus munkálat szüleménye; mint a basaltheg~1 alaku
lások, a vulcanicus tüzi maradvc\nyok, a legutóbb kihányott lávák, mellyek a Balaton táJán hegy
lánczolatok.ban egész Somlq hegyig találtatnak , világosan bizonyítják: itt B a da e s o n Y és Som 1 ó 

hegy e 'i europai hfrü boraikról emlitendök ! . 
. Átalános geologiai nézetekböl indulva ki, ugy látszik: .hogy e· vulc~icus 'legutóbbi erő 

a Balaton tava kföill, mellyet sülyedésből s Tihany k?rül , mellyet földalatti erö s tüz általi föl
emeltetésből eredni vélek, őszpontositotta magát. -. Innen pedig kisebb mértékben Somogy me
gyének szive felé délnek és földalatti mentében a horvát, dalmát s a tengermelléki ·olasz tartomá
nyoknak tartott: hol chemiai munkásságát majd Aetn~, majd Vesuv táján mai napig i~ mutogatja. 
Ugyan átalános s nagyobbszerű geologiai nézetből véve, Balaton vidékétől a vulcanicus_. természeti 
erö Veszprém és Vas v.ármegye felé éjszaknyugotnak éreztette kisebb mértékben földalatH dulá
sa.it: hol előbb Somlónál Veszprém megyében, azután Ság hegyénél Vas megyében kitört s azon he
gyek fölemeltetését rendkivüli tüzi erő által alkotta, folytatván földalatti tüzi munk~ját ~é1~et. tar
tományokon , Francziahonon s a tengeren át, Angolhonba és Islandba hatott, hol mé!-I napig 1s erez
te ti e természeti eröszülte rettentő hatásait. 

Azonban e nagysze1i\· ösbajdani s geologiai alkotások fátyolba burkolt örök .titkok ~a.: 
radandnak: mellyek.röl talán csak némi részben a leplet le vonni s a ~agy terem~és vegtel~nt.e1:u 
s ideü titkaiba csak remeo-ve nézni, s a titokfátyolába burkolt teremtes rendszeret csak nemi es 

. ö . . . .• 

f gen kis részben a hihetőség fokára emelni bátorkodunk; mellözvén tehát „itt ? ~eolog1~ ~agyszeru 
hypothesisek további elősorolását, itt most inkább a természetben létez~ nemi ~hys1c~1 tárgyak 
teirását adom elő. A hajdani vulcanicus munkák mai napig fönálló némi, ·igen hasznos 1talu ásvá
nyi vi~eket nyujtanak: ezek küzött a füredi savanyu ásványi hideg ~iz a. m~ga ?emében -~let~~ó ' 
könnyitö, elevenitö s fölviditó elemeivel elsőbbséget érdemel; az utan Verkut, Zank.a, K1s-Eors ~ 
Badacsony, Tapolcza és Keszthely ·.tájain jótékonyan, de kisebb arán!ba~ csörgedez ezen ásv~ny1 
viz , mcllyben nagyobb ·s kisebb mértékben szénsavany s vaselem leteuk. Ezen elemek pedig a 
ruredi vízben kellemes sz.amatot s életviditó érzéket különösen az ivást és fürdést használóknak 
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nyújtanak. Az ásványi vizein fölül e vulcanicus· tájnak. másik nevezetes t~Ilajdona az: hogy a mé
Iyenható és nagyrészint kialudt földalatti tüz maradványának fölpárolgásából s a Balaton viZe szét
párolgó gözeinek vegyületéböl eredett villanyos hatások a növényi és állati élet fönállására jótéko
nyan hatnak és az e.lsör~ nézve különösen még a téli mérsékletet is a föld fölpárolgó és a földfö
lületére kiható meleg anyaga ( caloricum) által aruiyira enyhíti: hogy ott télen át a ·szölö föld be 
nem födetvén, nyitottan hagyatik és a körülfekvő vidékek növényi és állati · tenyés~etre nézve 
észrevehetlenül sz~zadok lefolyta alatt már élvezik e jQtevö természet titkos elemeit. . .' 

Balaton körüli vidéken főkép emlitendö Keszthely, ama .halhatlan emlékű hazánkfia Fes
(e~ics György gróf ált~l hajdan alapított gazdasági . intézettel, ·Georgiconnal, eUátott m~zöváros, 
melly a BalatQn tava éjsza~nyugoti végén fekszik nem messze a Héhviz befolyásától a ··Balatonba. 
Ettöl Zala. vize befolyása· is a Balatonba nem messze esik délnek, Zalaváron alul Hidvégnél. 

. Balaton regényes vidéke a magyar vitézség hajdani várailijlk romjaival körülvéve : Tá-
tika, Rezi, Csobánrz, Szigliget stb. ösvárak emlékével Kisfaludy Sándor regéiben kitüntetve · a 
legrégiebb igen érdekes történeti adatok után még a rómaiák alatt is nagyszerü gazdasági re~d-
szerben kimivelt volt. · 

Régi történeti adatók után, ~római birodalom alatt volt fölsö és alsó Pannonia - fölsö 
P~12onia. a nyug~ti Noricummal határos vidéket foglalá magában a Rába torkolatig - alsó Pan
noma pedig a Rába torkolattól kezdvén, Verbás és Száva folyamok összeömléseiO' a Duna és Szá
va közt terjedett el, Baiatoµ.t és ennek . vidékét s Baranya megyét is magábá f~;lalván. - Bala
ton vídéke e szép alsó Pannonia egyik regényesb vidékét alkotta: ugyanis Galerius lecsapoltatván ·a 

Bal~to.n nagy ~.észét, Sió . és Sárviz folyamain át, Battánál a Dunával egyesitette azt, s a ~engeteg 
erdosegeket kurtat.ván, használható igen sok s gyönyörű földet nyert· s azért alsú Pannoniát mint 
tulajdon szabályozott uj tartományát Valeria- hitese, Diocletián ró~ai császár Ieányá tiszt~letére ' 
P. a~ n ° ni a- V ~ 1 e r iá na k nevezte el! „Agrum s a tis Reipublicae commodantem , caesis immanibus 
sllvi~ atque e~s~o in Danubium lacu Pelsone apud Pannonios fecit. Cujus gratia Provinciam uxoris 
nmmne Val~r~am appelayit" A ur eli us Victor _ li b. 19. ·e ap. 11. Az archaeologusnak neve
zetes tarto.many ez , mellyben római maradványok, fölirások, emlékkövek, romok s római pénzek 
találtatnak. - S ennyit csak a régi történetekböl ! . 

. A Bala~on :idékén lakó nép hajd~n tót sz~rmazásu volt s .némi tót származásu neveze
tekkel birnak mamap1g is a körülfekvö falvak s helyek, mint p. o. Tihany= Tichon, Palaznak = 
Palocznak' Z~nka _ Za~~cha, Tapolcza =Dobra, Veszpr.ém = Bezprem 1) - most tiszta magyarajku 
lakosokat ta1 tana~ keblokb.en - egy pár falut, Aszóföt s örvényest kivevén., hol a német n.yeIT 
mellett a magyar 1s hasonloul használtatik. . . · 

. A Balaton közepén emelkedő félsziget „ Tihany" e báj alkotta classicus vidéken eisö 
s~erepet Játszik. Füreddel átellenben a tihanyi kéttornyu sze~tegyház és hajdani apátsáo-i épület 
var alakba h · ·t 1 . · 0 o ' 

n. ' .. egy .n e en me~·ed~k sziklán emelkedik; itt méltán elmondhat.ni: „S u per ha n c p e-
;ö~~ ·a e di.f~ca .v1 e~cles1~m meam." Köze~ a te.mplomhoz éjszakra létezik azon pont, melly

. eve ~eJlik ama hszta, VISszavcrett hangu es e'µröpai birü echó. - Tihany· éjszaki tornya 
csillagászi s azimuth l' kb"l k. . . , ' . . a is szege o 1vout határozatmk szerent áll: 46 °· 541 5311 geolY. szélesséCT-
ben es 35° 33' 2211 · · . · . . l':" o 

. . . . geog. hosszaságban. - Regenyes az egesz táJ , mellynek homoru belrészét 
valtozo alaku es eayenetlen m o- / · l · · · · 

. o aeiassagu vu camcus hegyek körzik és ezek oldalam , söt- csucsain 
• 

1
) Hátha Weissenbruun volt Ves . . . • · „ zprcm rcg1 neve : 
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is találtatnak ama titkos .alkotásu, a köznépi regekint megkövült kecskekörmök - mellyek nem 
egyebek, mint az óvilág tüzi harczai által a tenger . fenekéböl föl tolt csiganemek , (tudós Partsch · 
szerint) C o ng e r i a. név alatt mái· ismeréte·sek . és rendezettek. Ezen conchyliák világosan oda 
mutatnak, hogy Tihany hajdan a föl~gyomi·ából és tenger fenekéből emeltetett föl, melly tengeri 
fenék a tihanyi férszigetben most a hegyek tetejét teszi és alakitja. · 

Balaton tava, e magyar ·kis tenger, mint hazánk egyik föékessége tekintendő és azért 
érdemes leend azt terjedelmére és killönösb tulajdonára nézve is még kiemelni: Balaton Kenese és 
Vjjrös-Berénytöl kezdve Balaton-Hidvégig mintegy .11 geog. mértfóldre nyulik; szélessége igen vál
tozó. Vörös-Berény és ·Gamásza·kÖzt 13

/ 4 mértföld, Palaznak és Siófok közt 1 2
/,.,, Zánka és Szemes 

közt 1 11,.,, . Fülöp és Boglár közt 3
/ 4 , · .Meszes-Györöb és Balaton-Berény közt 21,., és végre Tihany és 

a szántódi kik.ötö közt 1;/4 mértfóldre szorul össze : meny pont föképen Zalából Somogybai átköltö
.zésre szolgál ; a legnagyobb Tllélysége a Balátonnak 80 lábig_ te1jed. - Fátyolba burkolt titkos 
tüne~ényü eredete mai napig. is a köznép száján különfélekép hangzik: meHy profán képzetek 
csqdahangokat, rémképeket és varázshatásokat tételeznek, . söt [lelp.ek föl a Balaton partjain. Ama 
nappali és éjszakai, söt némi idöszaki rémületes zuggása, mellyet a közvélemény szél~kozta moz
dulatnak, még a legnagyobb csendben is, venni szokott - nézetem szerént: való s ágo s .ap aly 
s dag á 1 y (Ebbe und Fluth) ( Aestus Balatonis); de kisebb arányban a tengerinél: ugy.anis 11 
mé_rföld hosszu ·és 1 mérfö~dön fölüli szélességű s 10 · ölön fölüli mélységű víztömeg tagadhatlanul 
szivatik már föl a legközelebb .álló hola erejétöl, de · csekély mértékben s a tengerhez képest kis 
arányban alig n~mi hüvelykre és a Balaton déli körén átmenő hold. által egy pár lábra: a midőn 
t. i. e láthatlan vonzó erő által , legnagyobb csendben, minden szél nélkül, egyszene a Balaton 
habjai ~ulyegyenöket vesztvén , mozdulni és zügni kezdenek: mit egyedül a hold valódi vonzó 
erejének ·és dagályi és apályi, rendes időben ismét-yisszaforduló időszaki tüqeménynek kell venni. 

A Balaton vize világos kékzöldelö szinti fürdökn.ek~is, ugymint széksós, . szénsavany és 
vasasegyvelegü viz kényelmesen s hasznosan . a.lkalmazható, nyáron 2 ° és 3 ° foku mérséklettel 
alantabb áll , mint a légköri mérseklet. Balaton rejt-vízi medrében a soknemü halak közt még ama 
nevezetes., magyareredetü s két elökiálló fogával küfönködÖ „F o g a s" nev.i.'!. .·halat , melly a du
nai · süllöhöz hasonló; valamint a Balatonba befolyó Zala .vizének magasztos fekete rákja Bécsben 
Zala- vagy S o 1. o -K re b s ne k keresztelt.e tett el már. Balaton a partjai szélében tenger sok náddal, 
valamint helylyel közzel lerakott vasporzóval is (vasacs, Oxydulum ferri) bövelkedik.. 

A Balatonba folyó ·Zala vize, és tömérdek patakok mennyisége a Sió vizén kifölyó viz 
mennyiséggel nincsen arányban. Különös physica~, de statico- hydraulicai tüneménynek is tekin
tendő ezen aránytalanság: mert ha bár Lavoisier , Kratzenstein s más jeles ujabb természetvizs
gálók: Arago, WheweH, Littrow, Baumgartner és Ettingshausen rendszerök szerint a Balaton .fö

lüle1e ki és föl párolgását· vennők is számitásunkba, mégis az egész befolyó víznek közel 1/~ról szá
molni nem tudnánk. Igen hihető te)lát: . hogy a j~tékony természet e viz fölöslegét Somogy megye 
földalatti , gránitn:élküli héjának rétegeihez s agyag közti területeihez ·vezeti és hajs,záli esők ·által 
nz eredeti beltüz alkotta melegebb föld üregeiböl ismét fölpárolgattatni s ezekböl üj forrásokat s 
patakokat Somogy örök hasznára .fol csörgedeztetni engedé. . 

A Balaton fölületének 'terjedelme, mellybe Zala folyón s Hébvizen kívül még számtalan for
rások s patakok. omlanak, 205 ezer holdra tétetik ; a királyi biztosság terve szerént ,· h·a ez 2 ölig 
szállittatnék alá, 92 ezer hold száradna ki, a fönmaradandó .tó pedig volna még 113 ezer hold. -
Ennek azonban a szabályozása nem· ugy, mint terveztetett, SiófQknál egyenes vonalban huza~dó 
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csatorna által eszközöltessék; mert bydraulicai s technicai tapasztalásunk· utáÍi mondom, a zaklatott 
hullámok ezt majd hamar beiszapolandnák; hanem kövessük · tán e · tárgypan a rómaiak századok 
elötti bölcs példáját, kik már. hajdan Tihanynál átellenben Szántód s ~zamárdi alatt ' ezélszerüen 
kitüzött vonalban a zakla.tott hullámok gátlására, nyugotról k,elet felé .nyitottak utat a Balaton• ak
koriban Ieszállitott habzó hulláminak, és illy alkalmas irányban rendes mélységü · csatomát vonván, 
ebben vezették a megtörotf ereü hullámok vizét, csendes folyamban s nem hirtelen karéjban 
Siófok alá le a Sió vizén: melly Balaton leszállítását késöbbi századokban ismét pogány, barM:r s 
török kéz, némi vad h.arczi tervek kivitelére, ujra Siófoknál gátokat vetvén és a leszállított kifo
lyást elfojtván, föltöltötte, a római csatornát beiszapolni engedte s a Balaton tüktét ismét előbbi 
magasságba emelte~ - Ha tehát uj szabályozási terv · létesitendő leend, akkor . ama római bölcs 
rendszert, mellyet már jó következmény koszorúzott s mellyre a mai kimivelt hydraulica és by
drodynamica a vizbullámzó erejének physicai tulajcfoninál fogva tanít, a mai, czéltérni kívánó 
kornak le!iet s kell okosan követni ! 

Vesz\1rém, Zala és Somogy dus termesztményeinek a Bala:tonon átszállithatása s közölhe
tése vé_gett szükséges egy czélszerü ajánlatot tennem: hogy a gőzhajózási társulat 3 gözhajót mind
egyik vármegye. szolgálatára és tulajdon nagyszerű hasznára is állitson föl, mellyek valamint a mos
tani., ugy, a történendö szabályozás által leszállitott Balaton föHÜetén bizonyos kikötőkből könnyen 
has1ta~dnak ann~k kékes. hullámai~ és a 3 megye termesztményeit, visszo1'yos közlekedésben, .a 
hon kozbasznára, szállitanák oda , hová szállittatni, a tervezett kereskedés érdeke és a közjó 
megkivánandná; ha főkép még azon orszáo-os terv is · méÜy szerént a tervezett Balatonon tielöJi 
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nyugotéjszaki csatornák a ·Balatonnál; Balaton kifolyási csatornája pedig a Sió s· Sárvíz csatornái 
által a hazánkat keresztül ható s legmélyebb med1ü Duna folyamával, ennek t. i. rendesen szabá
lyozott folyamával öszveköttetnék, valahára hazánk örök boldogságára létesülend ! 

. A midön ba~ánk ez érdékdus vidékét, az alkotás remekeit s ritka tüneményeit átalános 
termeszettani alapból elötüntetni és e tudományos ism.ereteket némi természetibájalkotta gyönyörér- . 
zettel s ~onunk anyagi hasznaival és nagyjövendojével is összekötvén, hazafiui hökebellel elöadni 
s~e1:encsem volt, báto~· vagyok végre kegyes· hazánkliait még figyelmesekk.é tenni, hogy Balaton 
v1d~k~. melly legk~esb panorámával jeleskedik, legtisztább léget tart kebelében és föÍületén: hogy 
e v~dek~n a ~yenged, beteges ember föléled s e gyö~yörü . természet elemeiből életerőt nyer; bog~' 
a :lll'e~I vendeg még olly éldeletet is élvezett már ott, meliyet Ieirni lehetetlen. s ime ' ártatlan ter
mes:z~~l, varázsszülte éidelet az, melly a Balaton sikja s a füredi viz fölpárolgása s a Tihany haj
dam tuzmaradványu regényes ösvidék titokszőtte tüneményiből származik - Psycholoofai hatásból 
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ere ez ; mert erez a füredi vendég, tihanyi vándor némi lelki éberséget, vidámsá ... ot, szellemi s 
test~ könnyüdséget, s mint egy tisztában látást (intuitus puri) s belmegelégedé.st, mellyet mint szel
leim s ~rzékfölötti hatást e regényes vidéken a ritka tulajdonu lég _..s az organismust, tcstimü
s~:r~sseget emelő, füredi hatalmas . gyógyereü savanyu viz s a pompás alkotás regényessége esz-
kozh. . . · e;, · · 

' 
. A mi~elt ember a nagy természet ennyi remekeit és ~ Balaton classicus vidékét tlgye;-

lemmel Vtzsg~lvun ezen érdekdus vándorlásából Tihany bájalkotta ormára érvén, fölemelkedik lelke 
ma~asb esz~el~tekhez, ha végre ott a csendes est beáll a fönséges. ég millionyi világai meggyuf.; 
naki s a g!öny?rrel keblet emelü Balaton tükrébe visszaverődnek; leirhatlan látvány ez akkor : 
~e~l~ annal ~agash. fo'!ua hág, mfüél derültebb a békes menny boltozata s a balatoni párolgások a 
leg. t1sztaságat me~ nem zavarják. · . . · . 
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A midön tehát a természetvizsgáló illy' derült éjt, fökép a barátság mivelt körében tölti 
el;· s mindazón kelieínekef, "mellyekkel 'e pompá~· terriiészet· éJszáki nagyszerü tüneményei kinál
kdznali sajátjává eheH és átvirra~ztja' e" cla'S·s éds t" éj mitÍ"den szak.ait, figyelemre ' tevéh11 mindazt 
nz '-égen'; .. mire mivelt •vizsgálónak figyelni kell;" akko1 Jfölbuzog keble és álmélkodni 'fog· e ·vég~~l
küli ég fönségén, a föld és vizi természet gyönyörein, a· szám.nélküli· ragyogó világókon, a keson 
fölket'ó· hóld halvány bus ·viláo-áJl'' 1 melly varázs! atással ötlött a kies Tihany~ falaira, .a természet 
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szikláira, s egy végnélküli tükörré varazsolta· át'i csendben a sima Balatont. De -már hasad a hajnal, 
hanyatlik az é'ji •ég fönsége és •Alll"ora kitűzi · szines lobogóját, melly.et gyenge zephyrek lengedez
nek k'.örül, s az éj frigyet kötni Íá:tszik a nappal ·, n;ielly most ismét uralkodását a ' földi látkörön 
kezdi - s ime, a Balaton, a magyal:° tenger szinén ennek mélyeiből kibukkan! - Festöi és költöi 
alakzat ez, melly e földi természetben vará:zshatással létesül! Lehetlen le írni ennek titokburkolta 
bájos hatását, mellyet csak az képZelheti magának eredetik.épen szellemileg, ki e fönséges tüne- • 
ményt a helyszínén csodálta tapasztalila~: · 

Jertek, nagytudományu honosiui, s hazátok közepén mint tel'mészetvizsgálók csodáljátok 
a- magyar természet remekeit. Belöröm, egy. különös érzet foglalandja ·el tudós kebleteket, mellyet 
sem a Himalaya, Dhawalagh:i, Javahir-, ·Kevado, Illimani, Chimborasso, sem az alpesek havas or

main sem Africa sivatagain, sem az oczeán végnélküli habzó síkjain föllelni képesek nem vagytok. 
- · l~e, Fürednek, Tihanynak, ime, Balaton, magyar kistengerünk.nek s e ·classicus regényes vidék
nek természetszülte kellemei s titokszőtte tüneményei milly szellemi hatást alkotnak a b~záját vizs
gáló, azt hőn kedvelő és kimivelt kebelben. - E kellemdus és szellemi hatást csekély személyem-
nek is többször már élvezni szerencséje volt. . 

.. „ '~~ 
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Magyarország ' kőszenei é~ _azok vegytani vizsgálata. 
• D.-. NÉNDTVICH li.Á.ROI, T. 

ll 
1845. 
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A gondoskodó természet hazánkat ~ndazon kincsekkel dusan l~tta el, mellyek nélkülezhetlen 
eszközül szolgálnak arra, hogy· valamelly nemzet nagygyá, gazdaggá, virágzóvá és jelentékenynyé 
lehessen. De .mi ezén kincsek Jegtöbbjeit·nem isme1j\1K.,"nem tudjuk mire forditbató~, s ha tudjuk. 
is , velünk született és a magyart bélyegző keleti gondatlahságunk! következtében azokat nem hasz
náljuk, hanem vagy más nemzeteknek engedjük. át használatul, vagy baszonvétetlenül elromla-
ni hagyjuk. _ · 1 ' • • „ 
. · ' Ezek a nemzetek fejlödésére és virágzására leginkább hatható kincsek' közé tartozik föké-

1>en a k. ö s.z én. · A kőszén a Jelenkor ipárának, •a ne'rDzetek gazdagságának és anyagi jólétének 
leO'batalmasabb tényeröje. Nélküle az i nr magasb fokra sotia föl nem emelkedhetik, a nemzetek 
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virágzásra és jelentékenységre · soha sem juthatnak.. - Angolhon, nemcsak a· mi korunk, hanem 
minden kornak leghatalmasabb országa~ nagyság~t ,hatalmát, gaZdag~ágái, kisz~thatlan befoly'*· J 

sát az emberinem viszonyaira, kimeritheHen köszé,nbányq.i jel~sség.ének k;öszönheti: Vedd el Angol
honnak. minden k~szeneit, és s.ziverét vágtad át, azon· pillanatban. Europa' legki_s~bb neID?f~nek 
érdektelenségére sülyedett. le. . · 

A .köszenek, mellyek nálunk eddig figyelemre alig méltattak, hazánkban jélentöséget 
nyerni és becsök · szerint megitéltetni kezdenek.· Kezdjük átlátni . azon nagy befolyást, mellyet .a 
köszenek az. ipar legjelentékenyebb ,ágaira gyakorolnak.. Kezdjük azon ·eddig megvetett" de megbe
csülhetlen szert mindenütt hazánkban keresni, kisérleteket tenni vele, és azt különféle czélokra 
használni, mire az előtt pazar kezek.kel kizárólag csak fát használtunk: . 

ÖsszegYfiltiink jelenleg hazánk egyik megyéjében, melly a természet . majdnem minden 
kincseiVel dusan bövelked*. Baranya hazánk ·legáldottabb megyéihez tartozik. Van elég vizünk. 

" Bor több mint kell r gabona nagybőségben, fa, gyapju, selyem; csak az érezek hiányzanak. De 
ezek is a kedvezö viszonyok által ide csatolva, hozzánk vándorolni látszanak. - · Ám legyen, hiá~ 
nyozzanak Baranyában ez érc·zek, adott nekünk helyettök a· természet más, nem kevesebb becsü
lésre méltó pótlékot a köszenekben . .. ijaranya igen gazdag kőszenekben, e.zek :rétegei több mért-
földekre terjednek el. . - · 

Tek. Gyül~kezetl Életem föföladata, hazámat műipari tekintetben, a mennyiben e~t. t. i. 
egyes embe~ csekély tehetsége és az én korlátolt eszközeim engedik, . vizsgálni. Magyarországban 
h~tártalan mező nyujtatik a. vegyész vizsgálódásain~k, puvárkodásainak. De hazánk szűkölködik, 
kimondhat~anul s~ük.ölködik vegyészekben. Nincsenek ·ntézeteink, hol azok kiképeztethetnének; 
mert .a gyogyszeresz, az orvos, a bányász még nem· vegyész, ánibár a vegytant hallgatta. Senki 
e~y ev alatt -vegyészszé ki nem képezheti magát. És ez az oka annak, hogy hazánkban ezen, 
mmden más 01:~zágokban mindenek fölött gyámolított todomány még név szerint is alig ismeretes ; 
~ az ~ka' ~1er~ van hazánk termé~zeti kincseire nézve olly kevessé megvizsgálva, miért állunk az 
ipar mmde~ aga1ban annyival hátTább Europa minden más mivelt nemzeténél. · 

a. ~n vizsg.ál~taim folyamát ipari tekintetben a muraközi és hagymádfalvi asphalttal kezdém 
~o.' le~kozele~bi.fol~dat~ levén magamnak, ·Magyarország minden kőszene tudományos és mü
ipan tekmtet_beru vizsgalatat. Sokoldalu és elkerülhetlen foofalkozásaim lehetlenné teszik, miszerint 
szakadatlanul és nyomatékosan egy · . 0 
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o es ugyan az01t targyayal fo1Ylalkozzam. Munkalataimban igen 
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• • n a ne ,, a szakadatlanul folytathatja valaki munkáját. . 
.. Munkái~ ~re~enyei' mellyeket e· tek. gyülekezet eleibe terjeszteni szerencsém van, 
loladatom csak k1sreszere vonatkoznak· · J l · ·i ·d · · k · · 1·t · t'á l · k . · e en vizsga o ása1m csa nuntegy mc i opon J u szolgal-
na ' mellyeknek további haladását és sikerét időröl időre tudtára adandom a tisztelt közönségnek. 
dó ter . H~zánk szo~at.~an ~azdag köszénbá.nyákban, s ugy látszik, miatta a jótékony, gondosko-

J 
mesze nem oknelk.ul reJtette volna el szemeink előtt egy óriási östengéletnek ezen kimerithet-

en marad · ·t M • 
donsá . ávla~yai . l ert nem tekintve azt, hogy a kőszén részint olcsóbb áránál' részint . más tulai-

aam 1ogva „. . . t ki " - u 
. . mwpau e ntetben elobbséget érdemel a fa fölött s e·z által csak ritka esetek-

ben potolliato · elöre láthat· · . „ ' · 
titása mellett' 'k. . a' miszerint novekedö ,népességnél, föképen pedig az erdők ezen pusz-
Egyedül csak' a:,

0
;P;

0
n .:álunk va~ szo~ásban, nem sokára égőszerben érezhetően szűkölködünk. 

talandjuk 
0 

. . t . . g.i k beMtru a koszenek meg nem becsülhetö hasznát, akkor majd magasz-
. JO eimeszetet, melly anyai gondviseléssel emlékeze~t az emberinem szükségéröl, a 
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mldun az öskor óriási erdöit a földkebelébe temette', és késöbbi idökre ~ltette. Nélkülök a műipar 
nemcsak igen Iassu elömeneteleket tenne, hanem beálló faszük.e végett, meg kellene s~~~ie, t~len 
-fáznánk s az igen ritka fának meg nem ftzetheiö ára azt· az emberinem legnagyobb teszere n~zve 
meg nem szerezbetövé lenne. " · ' · ·. . ·ui 

· A véll'hetetlen sok köszéntelelJekböl, mellyeket hazánk földje gyomrában rejt, e~dig csak 
igen keveset isi~erünk, s az ismertek. közöl is .. csak kevesen :~nnak m?:elés al~tt. Minthog~ e~d~g 
rá szükséirünk nem volt, azokat nem is kerestük, azonban m1 is kezdjük ·valahara azok szükseget 
s me(>'bec;ülhetetlen hasznát átlátni, s örömmel tapasztaljuk. · azt, ~iszerint hazánk fiaiban is föl
ébred~ azon ösztön, nielly be~ünket kénysze1;it a műipar és közlekedés emelésére és tökéletesíté
sére olly eszközöket keresni föl, mellyek azokat leginkább elömozditják. és· más müvelte~b nem
zetek által már ré(Yóta használtattak. - A legjelentékenyebb köszénbányák, meIIyek már jelenleg 
is művelés alatt v~nnak, BánátbaJJ., Baranya, Esztergam és Sopron megy~kben l~teznek: Ez:k~n 
kívül találtattak eddig kőszenek, Hev~s, Borsod, Bihar, Trencsin, Marmaros, Szerem, Nyitra, Zso
lyom, Nográd ~ Liptó, Thurócz és legujab~an Árva megyékben. Eze~ .~öz~l ~gyé~~~·ánt a:l~gtöbben 
vagy épen nem vagy igen keveset müveltetnek. A telepek csak foluletet ismerjük., mmel fog~a 
azok becse vagy jósága körül eddig elhatározó ítéletet nem hozhatni. Jóságuk azon a1·ányban no , 

mellyben azok mélységébe hatunk. 
Jóságuk és haszonvelietöségökre nézve ugyan különböznek a köszenek egymástól. Vál-

t-0zik azok jósága az idegen, hozzákevert· alkatrészek mennyisége és. különbsége szerint, valamint 
más tulajdonságok ·szerint. is, mellyek egy s ugyanazon . kőszeµet különféle czélokra haszonvehe-
tövé másokra pedig haszonvehetetlenné teszik. · . . 

' A kőszenek ezen különféle viszonyait .kikutatni, meghatározni miféle és "milly arányban 
léteznek bennök az egyes alk.atrészek, mellyek azon alkatrészek, mik bizonyos czéI~kra ~áros 
hatást . gyakorolnak, és mellyek azon fajak , mik különös czélokra főképen haszonvehetok; mmde
zeket részleteikben kipuhatolni ez a vegyész fölada~. : lgy például nem minden köszén alkalmas a 
kokségetésre; egy· olly kőszén, melly gőzkatlanok tüzelésére s más czélokra ige~ alka~~s l~het , 
nem mindig jó a gőzvilágitásta' valamint fordítva is gőzvilágitásra igen alkalmas· koszenet tuzelo~ze-
riil használni nem mindig lehet. . · · 

Koruk és települési viszonyaikra nézve a kőszenek föfajokra osztatnak: 
a) A szénle (Anthracit,· jto~lenblenbe), ezen minden kős_zénfaj~k közt l~göregebb , 

csak régibb hegyképletek kiséretében jő elő, jóval nehezebb a közönsé~es kös~eneknel, neh~zen 
gyu1 meg, és minden láng s korom nélkül -ég el. Előfordul régibb á~menetl hegy~eplete~b_en (U~ber~ 
gangegebirge), a közönséges kőszenek alatt és azok talaphegye1k~en._ A szenle majdnem tiszta 
széneny s ezenkivül mégcsak csekély mennyiségű vasat, timéleget es kovasavat tart magában_. . . 

Europában a kőszén ezen neme ritkábban fordul elö ; ellenben tömérde~ nagymenny1se?
ben Amerika egyesült állodalmaiban , hol a föégetőszert. teszi, minthogy más koszenek ottan nt-

kán találtatnak. 
b.' Fekete kő .szén (@5d)tuaqfo~(e). Ez a későbbi átmeneti hegyképletek kíséretében 

találtatik. · s e szerint későbben is képeztetett mint .a szénle. Színe többnyire szurokfeket~, néha te
temes zs~fény~yel. Csak ritka esetekben lehet rajta faszövevényt észre.venni, ámbár. tag~~ni nem 
lehet miszerint ez is a barna kőszenek modorához képest óriási östengeszet maradvanya1tol szár
mazo~t. Hol a faszövevény nyomait láthatni , ottan minden bizonynyal arra mutatnak, hogy növények
ből származtak , mellyek nemei és tairjai többé nem léteznek, következöleg földünk.röl eltüntek. 
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Aránysulyjok egyátalában kisebb a szénleénél, ámbár-itt', is 'találha.tni faj~kat, 1mellyek aránysulya 
. 1,5 fölmegyen. Azon. esetben egyébirántia nagyobb 1J.nány~lJI~ qenu1 s~~n §'lirüségébö,l, .qane,m job.bá
ra az i~egen1 életműtlen alkatré$~ektöl függ, mellye~ hozzájok kev "iVék..i r ~o:rmos lánggaJ ég és-.köny
nyebben gyul meg a szénlénél. Alkatrészei sz'éneny, köneny és éleny, Q~ha i<:sekély m-0y_pyiségü lé
-g~ny, yégre még életmi\tlen alkatrészek is , me.llyek a szénelégetése után hamuként maradnak vissza; 
Az élet1nütlen aUrntrészek mennyisége a különféle fajokban igen ·változó, átalában azonban nagyobb 
szokott lenni mint a szénlénél. , r , 

c. B ama k 'Ö szén {~taunfo~te} n~vét többnyire barna színéről_ , mellyel az, vagy po
ra bir ·, ·nyente, ámbár.sok barna köszén is van-, mellynek szine tökéletesen fekete és fe:Qye. zsifos. 
Elöjö az uj és legujab~ hegyképletekben s rajtok a fa szerkezete, mellyböl képeztetett, világosa~ ki
vehetö. Találtatnak azonban ollyféle barna· szerek is, mellyek~n sen:imiféle faszerkezet észre nem 
vehető s ez azután e fekete kőszenekhez teszi az átmen~tet. Oll~ barna kőszenek, mellyeken a sa
játszerü faszerkezet világosan kivehető, annyira hogy a növény egyes részei meghatározhatók, mely
ly~kböl származtak, tulajdonképen ~svány-faszerekne.k, (~ignite) neveztetnek. Ezek többnyi
re igen barna szinök által tüntetik ki magukat, ~ az igen kevessé változtatott faszerkezet többnyire 
csak gyántás anyaggal van áthatva valamint a gyeptözeg. 

Aránysulya igen keveset ·különbözö a fekete köszénétöl. Lánggal ég. és az égés alatt a tő
zeg kellemetlen szagát árasztja. Alkatrészei szinte széneny, köneny é~ éleny. A hozzá kevert élet
mütlen alkatrészek többnyire nagyobb mennyiségben találtatnak benne' mint a fekete köszénben' mi
ért is az égetés :után több hamut hágy vissza· mint ez, mi egyébiránt gyakr~n kivételeket is szenved. 

A legtöbb országokban nagyobb mennyiségben találtatik elterjedve, mint az elöbbi, de 
mint égö·szer a fekete kőszénnél jóval hátrább áll. 

. Ezek az ásványszereknek azon három nemei, mellyek a földgyomrában.találtatnak, s az.ipar 
elömozditására meg nem becsülhetö anyagot szolgáltatnak. Meg keli azonban jegyezni, miszerint e 
három fajok éles- hat~sok által olly ·könnyen egymástól el nem választhatók, u,gy, hogy minden kér
déses köszénnél mimlen bizonyossággal meg lehetne határozni, valljon e három nem közöl mellyikhez 
tartozik. Valamint az idöszakok , mellyekben képezteivék, éles batások által el nem vá1aszthatók egy
mástól, szintugyazon jellemek sem határozhatók meg minden positivitással, mellyek minden egyes 
fajnak kizárólag tulajdonítható. Vannak inkább alig észrevehetö átmenetek az egyik fajból a másik
ba, minthogy a kőszenek képeztetése az ősidőkben a szénlével kezdödvén a legujabb idökig folytat
tatott, s a tözeg képeztetésév~l megszünt. De mig a telepedési és földismei (geognosticai) viszm.1yok 
sem elhatározók e tekintetben„ minthogy itt is nagy különbségek és kivételek lehetnek: Jgy például 
minden kétkedésen tul van, miszerint találtatnak barna köszenek, mellyek régiebb képl~tekhez tar
tozók m.i:nt a legk~söbbi fekete kőszenek. Innét magyarázható azon körülmén)' is, miszerint geogno':' 
sták és mineralogusok annyiszor eltérnek a köszenek meghatározásában , ugy hogy ugyanazon kü
sz.én az egyiktöl az egyik, a .másiktól pedig a másik fajhoz soroltatik, a szerint a mint mindkettő íté-
leténél két különböző elvböl indult ki. · 

A köszenek magasb höségbeni viseletök s:1;erint tapadó, zsugorodó és elm_álló kő-
szenet különböztetünk meg. , 

Tapadó köszeneknek (~acffo9.1en) neveztetnek azok, mellyek magasb h.öfoknak kitév:e, 
mintegy megolvadnak, fölfuvódnak és összálló tömeggéforrnak össze. · 

A zsugorodó köszenek (®int~tfol)(e) nem olvadnak föl, nem fmódnak , de összeálló, 
néha neheze~ széttörhetö tömeggé forrnak.ös.szé. 
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"f El málló kÖszeneknek (®anbfot)1eh) vegre azok. neveztet..riek, ·mellyek magasb höfolmak 
- kitéve apró össze nem tartó darabokká omlanak szét . 

Ezen köszén föjok mindegyikének megvan a maga müipari használata, minthogy mindegyik. 
sajátmüipari czélokra fordítható. lg például a tapadó köszén föképen a gözvilágitásra, kokszégetés
re; s a vasnak kohubani kezelésére alkalmas. Nem használtathatik pedig czélszerüen _égöszerül, mint
hogy olvadván a rácsok hézagaÜ betapasztja, az olvasztott tömeg szünteleni forgatását .és szétoszlatá
sát kívánja. - A zsugorodó közönséges égöszeriil legczélszerübben használható, minthogy csak ösz
szezsugorodó részei a leyegönek szabad átmenetet engednek s ~sak annyi öss'zeállást tartanrui meg! 
hogy a rostélyoµ át ne essenek. - A ~zétmálló köszén végFe közönséges rostélyon nem igen hasz
nálható minthogy apró darabokra széthullv'án a rácson keresztül esik, minél fogva · többnyire csak 
ottan szokott használtatni, hol azon kell ügyekeznünk, hogy a l~golcsóbb égöszer( használhassuk, • 
tehát a mészégetésnél, téglaégetésnél stb. Ellenben kokszégetésre és gözvilágitásra nem tikalmas. 

Hazánkban mind a három kös'.?énfaj találtatik. Az anthracit legkisebb mennyiség~en van 
jelen s csak ittott Bánátban létezik, hol a fekete köszén legalsóbb rétegét foglalja el: Nagyobb 
mennyiségben találtatik a· fekete köszén, hová a. bánáti kőszéntelepjei és a pécsi vagy_ yasasi név 
alatt ismert baranyai köszén legnagyobb része tartozik. Legkite1:jedtebbek azonban hazánkban a bar
na kőszén telepjei' mikböl azonban eddig csak. egypár bánya vagyon mun~a alatt. ,Legnagyobb része 
haszonvétlenül még a föl dk.e belében ·nyugszik, a jövö nemzedéknek téve el használatul. Ide tartoznak 
.n bihari, trencsini, hevesi, marmarosi s egyéb kőszenek is, mellyekröl eddig reszlet11sb tudósítást 
magamnak nem szerezhettem. Reménylhetö a~o~ban minden bizonynyal, hogy a köszeneknek a gözgé
pek naponkint szaporodó száma 'által növekedö használata hazánkűait serkenteni fogja arra„ hogy 
eddig még nem használt forrásokat használjanak ésismeretleneket keressenek föl. 

A kőszenek azon telepjei, mellyek már régibb idök óta használatban ·vannak 'és mellyek 
használata ·n~pról napra tetemesebben növekszik, a Bánát ~öszenei Oravicza körül, Baranyának kö~ 
szenei Pécs mellett és környékében, végre Esztergam és Sopron megyék köszenei. 

· Én eddig még csak a bánáti, pécsi és esztergami köszenek némelly fajait szerezhettem meg, 
minél fogva jelen vizsgálataim egyedül e há1:om, tulajdonságaikban egymástól nagyon eltérö fajra 

te1jeszkedhettek. 
A bánáti kószenek igen tökéletes gyüjteményét telepedési viszonyaik pontos jelölésével 

együtt fü~észi tekintetben hazánkban és a külföldön · nem csekély hírrel dicsekedhetö Wrzbiczky fö
sebész urnak köszö~hetem. Egyszeri fölszólitásom következtében igen részletes gyüjteményét - nem 
csak a Bánátban elöforduÍó köszenek minden fajait és válfajait - sziveskedett elküldeni; de az ezek
kel előforduló ásványokat és megkövesült farészek lenyomah:lit is. Kötelezve érzem magamat hálás 
köszönetemet ezen igen tisztelt urnak nyilvánosan annál inkább kijelenteni, min~l inkább ismeretes 
dolog az , milly kevessé hajlandók hazánk.fiai efféle iölszólitásokra ügyelni, annyira hogy gyakran 
könnyebben juthatni a l~gtávolabb világrészek, mint szeretett hazánk természeti, nem mondom ritka
ságai, hanem legközönségesebb tárgyaihoz. 

Esztergam köszeneit annak 4 föbányáiból, t. i. a tokodti, csolnoki, sárisápi és zsemleiböl 
tekint. Ghyczy Ignácz Eszterházy gróf jószág igazgatójának Tatán köszönhetem, mellyeket ö már ré
gen küldött volt hozzám vizsgálatul, ·de egyéb foglalatosságaim végett azok vegybontásáboz elöbb 

nem férhettem. 
1 () 
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Szükségesn~k ~artyáq mind ezen átalános nézeteket elöre bocsátapi, .az, e~es fajok rész-

letel'l lciriisára mef!yek át. J 1 , " J 

1 i· „ k -
A. Bánáti köszene • 

Ezen kőszén Magyaro~szág . minde~ eddig föltaiált kószenei közÚegbecsesebb .. Jelessé
ge olly kitünö , hogy nemcsak a legjobb angol köszenekkel egyenlő , hanem azokat némelly te
kintetben fölül is mulja: Ez egyébiránt tulajdonképen csak a bánáti fekete kőszenet illeti. Az 
anthracit , melly imitt amott Bánátban elöfordul, haszonvehetlen s _a bánáti barna kőszén , melly 
szinte némelly helyeken találtatik, mes~zire áll p. fekete kőszén megett. A leginkább keresett és 
becsült Mnáti köszén annál fogva jeles fekete kőszén. Tartozik tehát régiebb átmeneti hegyképlet
bez. Színe szurokfekete , fénye t'öbbnyire .zsíros, karczolva fekete port ad, könnyen porrá dör
zsöllletö, de a levegön el n.em málló. Törése egyenetlen. Faszerkezet raj ta semmi észre nem vehe
tö, ámbár néha rétegekkel látszik áthuzva lenni , melly jól kiégetett faszénhez egészen hasonló , 
porhanyós. és világos faszerkezettel bíró. Tartozik többnyire zsugorodó kőszenek osztályához, ám
bár vannak közte ollyanok is , mellyek hevítve szétmállanak. Igy például egy neme a Sirilon és Sz. 
Antal, -valamint a Szentháromság bányából is. Elégetése után igen kevés hamut hágy hátra, alig 
2-3 procentet és zárt térekben mag~sb höfoknak kitéve a f;ij különbségéhez képest 20, egész 
30 procentet veszt.. A kátrány, valamint a göznemek .mennyisége és természetére nézve , mellyéket 
száraz lepárolás alá vetve adnak , eddig még azokat nem vizsgálhattam. Igen gazdagok szénenyben, el-. 
Jenben szegények élenyben, mi a legjobb szeneket jellemzi. --"'. A bánáti köszén mindenre alkal
mas, a mfre a köszenet egyátalában forditni lehet. A gözkatlanok hevitésére, ez a legjelesebb égö
szer s azért is annyira kedves a gözhajózók elött. Ennélfogva ára minden más magyar köszenek 
áránál nagyobb. Égetve igen sűrü és tiszta kokszokat ad. Igen kevés, ugy szólván, semmi vasko
vandot nem foglal magában, miért is a levegön el nem mállik .s az égetésnél a katlanokat nem ront
ja. Nem különben .a vilá~itó göz elöállitására is igen alkalmas anyagot szolgáltat, minthogy ezt 
nagy mennyiségben és kitünö jós~tggal adja. A bánáti köszenet, Magyarország minden _köszeneinek 
~irályát , Europa semmi más kösiene fölül nem mulja. 

B. Baranya kószenei. 

Eddig csak 5 különféle búnyáQól szeTezhettem szenet magamnak , t. · i, _a Borbála, Bre
golla , Ferencz 1 Katics Ignácz és Katics József bányáiból. 

Baranya köszenei a bánáti köszenekkcl minden bizonynyal azon köszenekhei tartoznak, 
mellyek feketéknek neveztetnek, következőleg azok is a régiebb formatióhoz tartoznak. Erre néz
ve kétkedések uralkodtak Magyarország tudósai közt s vannak jelenleg. is többen , a kik azt meg
engedni nem akmják. Minden ásványtani jellemeik azonban, valamint vegyt~ni tulajdonságaik is, 
minden további kétséget elháritnak. Baranya köszenei szurokfekete . színűek, fényök zsiros, . né
mellyek közölök igen könnyen porrá dörzsölhetök ; poruk fekete, töréslapjok egyenet.len , faszerke
zetnek legkisebb nyoma sincs. Igen jeles tapadó kőszén, hevitve megolvad, fölfúvódik és össze
élló igen likacsos kokszszá.tapad össze, ·mi a fekete kőszenek föjellemeihez tartozik. Ha az ember 
baranyai köszenet a legjelesh bánáti k.öszén mellé állit, képtelen azokat egymástól megkülönbö~tetni, 

1 

A pécsi köszén ezen kivül igen tetemes mennyiségü vaskovandot is foglal magában. Ez 
maga a szén tömegébe nem ha( ugyan, hanem csak annak hasitékjai közt, bennök n~ha egész 
fészke~et képezvén, találtatik. ,Ez az oka annak, hogy a baranyai köszén a levegön olly könnyen szét
mállik s gyakran magától is meggyulad, mi a bánáti köszénnél alig tö1ténik valaha. Ezen kivül a kö
szene~ tetemes · kéntartalma igen ártékonyan hat· a katlanokra, azokat ~·övid idö alatt átrágván. 
Szintugy a hamu tetemes mennyis.ége, mellyet e köszén elégetése után . vissz~hagy annak rosz tu
lajdonságait szaporítja. Tart magában 4-18 proc. hamut, Katics József bányájából ásott kl\szén
ből 4 1/ 21 a Brigitta bányából került köszénben pedig 18 y2 procentet találtam. Ezen hamu a vasko
vanddal salakká olvadván, azt okozza , hogy mihelyt bizonyos fokig elégett, azt a rostélyról le-
venni és elhányni kénytelenittetünk. · 

Ellenben más czélokra a baranyai köszén igen jeles tulajdonokkal bir, kovácsok használa
tára nemcsak helyben kite1jedt mennyiségben fogyasztatik, hanem· távoUevö vidékekre is elvite~ 
tik. Zárt térekben égetve igen jeles kokszokat állit elö. E czélra a baranyai kőszén mindenek fö
lött legalkalmasabb. Igen likacsos könnyű , majd nem érczfénynyel bíró kokszot alkot, millyen 
csak a legj~bb angol szenekböl égetett szokott lenni. A baranyai szénből égetett kokszok már most 
minden czéh'a f-0rditható~, mellyekre egyátalában a kokszok olly kitünö égöszert nyujtanak, 
. . 

A baranyai kőszenek végre főképen még a gözvilágitásra is igen alkalmasak, melly al
kalommal mint melléktermény még tetemes mennyiségü kátrány is nyerhető. Gözt ugyan keveseb
bet adnak a bánáti köszeneknél, de a belölök nyert göznemek több olajnemzö gözt foglalnak ma
gukban, rn}nél fogva és jól tisztitva, égetve több világot adnak, mint a bánátib.ól elöállitottak. 
Szükség azonban , hogy pontosabb tisztítás alá vettessék a baranyai köszenekböl elöállitott világító 
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göz, minthogy idegen göznemeket tetemesb mennyiségben foglal ~agában, mint a bánátiból elö-
áJlitott. • 

A baranyai kőszenek ujabb időkben igen rossz hitelbe estek. Oka. ennek többnyire , a 
rossz kezelésben s a gondat!anságban fekszik, mellyel velök bánnak: Pécs vidékén igen jeles kő
szenek vannak de keverik azokat rossz fajtajuakkal, mellyek tetemes mennyiségbeµ földrészeket, · 
szemetet tarta~ak magukban s ugy' többnyire . öss)emorzsol~ állapotban hozzák kereskedésbe. 
Nem csud.a tehát , h·a a pécsi ~őszén rossz hilii. Igaz ugyan , hogy a pécsi kőszén nem könnyen 
vihető hosszabb utra, a nélkül hogy szét nem mállanék. Van azonban egy másik mód, me~lyne~ 
ségitségével a pécsi kőszenek be-csét nagyobbitni lehet,, t. i. égettessenek belö~ök kokszok s ugy 
vitessenek kereskedésbe. Nem kételkedem miszerínt ezáltal a kőszenek becsét; tetemesen emelni 
lehetne. Örömmel adnának Pesten, hol a szükség kokszra napról ·napra szaporodik, baranyai kö- . 
szénböl égettetnek mázsájáért 2 fr. 30 kr. vagy. 3 fr. vált.ót s még többet is. Mult télen Pesten pé
csi szénböl kokszok égettettek, mellyek mázsája 7 forintba ke1iilt. A kokszok égetése azonban 
czélszerüen csak a bányák mellett , tulajdon e czélra épített kémenczékben történhetik s ugy vi
tessenek aztán kereskedésb"e, mi által az elöállitási költségek tetemesen leszállittatnának s a pécsi 
kokszok nem s~kára hírre és becsre kapnának. Egy illy a koksz égetésére alkalmas és czélszern 
kemencze elöállitá~a kevésbe kerülne , meil~tte pedig a haszon igen nagy volna. · 

Én eddig a baranyai köszénnek csak csekélyrészéi valék képes vizsgálat alá venni' s 
azpk is csak egy irányban yizsgáltattak, minél fogva mindenek föJött elhatározó itél~tet még nem, 
hozhatok. 

. C. Esztergami kos.zenek~ . 

Az esztergomi köszenek lényegesen különböznek a bánáti és baranyai kőszeneK.től. Ezek 
igazi barna köszenek s mint illyenekjellemzik magukat minden tulajdonságaikban. Szinök fekete, né
mileg barnába átmenö, fényök halvány, kevessé zsíros" törve barna port adnak, törésök csigc\s , 
nehezebben dörzsölhetö~ porfá a két előbbinél. Aránysulyok válto~ik 1,3 - 1,4 között. 

Eddig . 4 különféle hely1·ől került kőszenet vettem vegytant vizsgálat alá, t. i. a to
k~<lti, csolnoki, sárisápi és zsemleit. 

Mind a négy kivétel nélkül a tűzben elmálló köszenek sorába tartozik, az az hevítve 
kis, semmi összefüggéssel nem bíró darabokra oszlanak, Zárt edényekben magasb hőfoknak ki
téve · tetemes ménnyiségü illö alkatrészeket . bocsátanak el, 42-48 procentet, tehát többet mint 
a pécsiek és bánáiia'k. Azonb(ln e száraz lepárolásnak terményei lényegesen különböznek a bánáti 
és baranyaiaktól, Sokkal kevesebb kátrányt, de annál több vizet foglalnak magukban. A göz„ 
nemÜ alkatrészek többnyire szénélegböl (sto\)leno~~b) s könszénecsből (jto~!en~affet~off) ál
lanak, kevés olajnemzö gözhöl, melly a gőzvil4gitásban leginkább adja .a szép világot. Vegytani 
alkotásuk szinte inkább a faéhoz közelit, minthogy itt a széneny mennyisége az élenyéhez ké· .· 
pest aránylag sokkal nagyobb mint a két elsöhez. Az .éleny mennyisége t. i. t 5 é.s 23 proc. kö
:z.öJt váltpzik ., a szénenyé pedig 71 és 79 között. 

· Minthogy az esztergami kőszenek tetemes mennyiségben foglaln~ magukban vasko
vandot, a levegön igen könnyen elmállnak s ha hevenyen ~iá~va az e~ötöl megnedyesülnek, 

. gy..ft1'ran egészen az iizásig .meghevülnek. 

t~:S 

Szintugy könlegtimsót (Ammoniakalann) is tetemesb mennyiségben foglalnak maguk
ban, melly azok hézagai é~ hasitékjai közt össze~ül. 

Mindezekböl már most az ·észtergami köszenek különféle czélokrai alkalmazhatása vilá
gosan kitetszik. Minthogy tűzben elmállanak kokszégetésre :p.em alkalmazhatók. Ugyanezen oknál 
ro·gva mint tüzelöszer sem igen alkalmazhatók a gö~atlanok alatt, minthogy az elmállott szenek, 
mielött· még elégtek volna, a r~csok.on keresztül esnek.· Azert igen . czélsze:rüen szokták vegyít
ve a pécsi kőszenek.kel használni, ugy hogy egyik a másiknak rosz.tulajdonságait valamivel javí
tsa , szintugy a gözvilágitá~ra sem alkalmazható, ámbár égetve nagymennyiségü göznemekkel fejleszt 
ki, de ezek meggyujtva keveset világitnak.: Legczélsze1iibb~il használtatik ottan, hol egyátalá
ban csak a legolcsóbb égöszerek hasznáihatásátóJ függ a munka jövedeJmezése, tehát a tégla és 
.mészégetésnél stb. 

A vegytani vizsgálódásaim résZletes ereclményei következő táblázatban összeállitva fog-
~~tnak: . ~ 
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Zárt térek- Arány-
ben hevit- suly. ve veszt. 

13,53. 1,356. 

17,1.8. 1,313. 

29,04. 1,282. 

26,89. t,317. 

31,30. 1,494. 

- t,359. 

Hamu-
mennyi-

ség. 

10,69. 

5,82. 

2,395. 

1,605. 

10,995.-

5,6ft. 

•, 

Széneny. _ Köneny. I Éleny. 

86,885. 4,375. 8,740. 

88,30. 4,80. 6,90. 

1 
85,480. 4,925. 0,595. 

85,295. 5,055. o,6so. 

67,495. 4:,705. 27,800. 
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71,555. 5,190. 23,255. 
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JEGYZŐKÖNYV. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók orvossebé.szi szakosztálya august 12-én reggeli 8 órakor 
szépszámmal összegyűlvén, bécsi egyetemi tanár s kir. tanác~os Töltényi Szaniszló ö nagys<igát titkos 
szavazás utján s közakarattal elnöknek, jegyzőnek pedig Hermann János baranyamegyei főorvost vá
lasztá és a számos értekezések közöl elsöben is. a szóbeli elöadások vétettek elö következö renddel : 

1. Elnök ö nagysága szivigható ékesszavakban köszöné meg illy átalános akarattal lett 
megválasztatását, melly nekie alkalmat nyujtand az eleinténtöl fogva keblében táplált s idegen föl
dön is soha ki nem aludható érzelmeit magyar bonfiaina~ s különösen magyar ügyfeleinek kifejezhetni , 
alkalmul szolgáland rég megért s az orv{)si rend s ·tudomány hazánkbani elösegitésére irányzott néze
teinek egy részét honosai szívére kötni, melly nézetei közé tartozik : hogy egy országos orvosi 
lm ly irat létreh1lzassék; mit ezennel javalásba hozni szükségesnek vélvén, elöadja, mikép a honi 
nyavalyák bizonyos helybeli körülményektöl feltételezve' · ezek azoknak fészkei és tanyái, ugy szinte 
a lakosok életmódja, ruházatja és .szokásainak bövepb ismeretét igénylik; mire alaposan csak egy 
országos no s o log i a i h e 1 y rajz vezethet, melly nemcsak a közegészségre , hanem a nemz~ti gaz
daságra is sok.képen hatand, - elöadá véleményét ~zen, . földabroszszal összekapc~olandó orvosi 
Jrelyiratnak elkészítése iránt. 

" Ennek következtében Sauer, Bugát, Piskovics, Barra, Krenmüller, Wagner és Hermann 
urakból álló bizottmány neveztetett, melly az ezen föladat miképeni elkészítésére kidolgozandott sza
bályokat te1jesztené a gyülés eleibe; azonban ezen bizottmány talán az idö rövidsége s sok elfoglal
tatásai miatt össze nem ülvén, ~ajnos, hogy e sürgetös tárgynak továbbra keIJett maradnia. 

2. Halász Gejza Pest megyének t. föorvosa által az elsö napi közülésen tett és fontosnak 
ismert pályakérdés iránti inditváriy megvitatásul az orvosi szakhoz utasittatván, tárgyaltatott. 

Inditványozó élöszavakkal tolmácsolá keble föjdalmát, mikép édes hazánkban mint legtöbb 
intézet ugy a mi összejöveteleink czélja is· és minden viszonyainkat átölelő életmüvezete nemcsak a 
nemszakbeliek, de ügyfeleinktöl is még nagyrészt vagy épen nem vagy félre ismertetik; még mindig 
nagy azoknak száma, kik gyüléseinktöl is nagy eredményt már csak azért sem várnak, mert illyet a 
nálunk sokkal rendesebb, miveltebb nemzetek illynemü gyűlései . sem eszközöltek. Ezen nemis min_ 
dig a legszentebb sugalattól vezérlett tulbuzgó bölcs:urak nem veszik é~zre, mikép a magyar orvo-
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sok és természetvizsgálók gyülése épen nz által mulhatja fölül minden idegen testvéreit, hogy ha
zánkban a természettudományok, orvosi rend s szenvedő emberiség elhagyatott s· épen nem képvi
selt szent ügyének egyaránt szószólója s érdeke kifejtésének leghatalmasb tényezője lehet. Gyülése
ink ezen hivatásukat - hála a gondviselésnek - ne~is téveszték szem elöl, eleintetöl fogva egy ne
mét tették az ezen irányban tett lépések müködéseinknek, innen a Temesvárról országos föorvosunk 
ö nagyságához, megyékhez tett fölszólamlások, mellyek csakugyan mind a nagyméltóságll helytartó 
tanács, mind a nemes vármegyék és az orvosi karnál is némi mozgalmakat idéztek elö. És most, mi
dőn a szép kezdet szebb jövendőnk vigasztaló kilátására jogosít, szabad volna-e pályánkról gyáván 
lelépve, taián -l~gaikalm tos bb gyűlést fölhasználás nél,kül elszalasztani? sza volna:"e épen 
ezen különben inden k · tetben Jeguagyo b eredmén ·· gyülést e teki etbe · _ tvé ei fölébe 
nem emelni! ? Most midőn mindinkább erősebb meggyözödéssé ért, mikép az orvosi rend, .rendőrség 

s törvényszéki eljárás nálunk sok részben még az oroszénál is alantabb állása, a szenvedő emberiség 
és az egész haza tetemes kára né l\l tö bé igy nem m a , a ár a már említett köztudomáson le-
vö mélyen érzett hiány iránt telt épése et tek·n sük, en most, mm.ön még az elmék még nincse-
nek elfogulva, az egyesület sem czél- sem. nagyobbszerübbet nem tehetne, mintha tervkészitésre pá
lyadijt tenne össze , miszerint az egyes megyékben előforduló kimeritöel! előadandó hiányok nyomán 
terv készittessék: mint lehetne a talán alkotmányunkban is gyökerező alapos ok alapos kiirtásáv · 1 , 
az orvosi, rendőri s törvényszéki eljárásnak több tekintélyt, egyformaságot s önállást szerezni; a má
sik szinte vagy tán még átallinosabban érzett az előbbiekkel összefüggő hiány, - mire nézve baztínk 
Europában csaknem maga áll, t: i. egy országos kófbáz nem léte. - Nem akarom hosszabban né„ 
zeteimet kifejteni, mik ép' függ össze a tanitási s tanulási rendsze1Tel és' kórházak nemlé,ével hiányos 
rendőrségi s törvényszéki orvosi eljárásunk· és más. okokkal is ingatag állásunk ; mert ezek tisztelt 
ügyfeleim előtt ugy is ismeret.esek s különben is a pályakérdés föltételét s további tárgyalását a szak-
ülés bölcs belátasának átengedem. _, 

Hermann János s több főorvosok üdvezelve. fogadták az inditványt, mellynek nagy ~sz~t 
m1mkálataik.kal ök is fejtegeték; mások -ellenben Bugát Pál egyetemi tanárral minden palyakérdés 
·nélkül ö fölsége vagy a megyék és · orszííg. yüléshez akartak folyamodni; voltak kik a alyakérdést 
az orvos rendőrségi s törvény.széki 1 eljáhisra jgen, de a kórházra szükségesnek nem tarták, mert 
átalános_ kórház kevésbbé szQkséges, mihV megyei kórházak. , , . , • -

Mindezek ellenében az indítványozó , . Szőcs, Sauer, rányi, Krenmüller, PiskovicS" és 
különösen a nagyt. elnök kiemelvén a pályakérdés üdvösségét - kimutaták , m.ikép az átalános kór
ház a megyeie~kel ninos ellentétben, és mik.ép a korházak rendezése s·zoros összefüggésben van or
vosi ügyeinkkel , mint szinte a tanitási s tanulási rendS'zer is. Mindezekről egy, adatokra épült mun
kát s illetőleg tervet bfrván a gyülés, nem e1hamar.K.odv:a -S tulbevesen _.... mint egyik eredendő bü
nünk szerint történni szokott - teheti meg a szüksége~ lépéseket akar ó fölsége, akar a vánne
.gyék vagy az országgyűléshez. Ekkép egy elöké.szitö s a jövő gyülése]).nek használatul szolgálandó 
pályamunkálat sz'ükségessége..megismert.etrén, apál~ak&tlés föltét~l~ . nagys. FaQini, Szőcs, Bu

gát Pál, Sauer, Pískovics, Ktefunülleli, Heunann s az intlitványozób.ól álló' bizottmány nevezte,tett 
s ezen választmány Bugát.Pál s .az inditványoió ajJinlatára a pfüyaké ·dés a !1Zllktiléstöl ki is űzetett 
s .Uoayancsak az inditványo.zó javaslatára a bil'áló váta~ztmán:y elnökébek Stáhly Ignácz ö nagysága 
kö~a~ar~~tal elválasztnto~t, mind ezen választást, 111ind a többi tagokat s. kezelé,si szabályokat a köz
gyt\les kozakarattal elfogadván magaév.á tette. (Mire nézve Jásd a nagyiQyülési je_gyzök";nyv 27-dik 
pontját.)_ 1 • ;- • • • 1 J( r, 

• tSt 

3. Bugát Pál egyeteniitanár némelly orvosi tiszoJly krt'tl~ az or~osi karró · ·s Jendörséget 

illeM szabá yokról stlr. értekezi . · r L e e 
.:t2• - Mellf ért kezés- egész 1<.íterjeclésében az . erték'.ezö ttrtól is föhtjánlva a múnkálatok kö· 

'té rnlveentlö' s kinyomatándónák határoztatott. . , 'li'f -r 

4. A~ányi Lajos "egyeíemi~ rendkívüli tanár egy összem1tt s öt napig élt ikerszörnyetegnek 
ig~n jóltalált. ~ipszöntvényét, tan'!-lságos csontvázát és .~e_lrészeinek a természet után biven készitett 
rajzolat~ íbutntá be: sz ,val el~ad'Vá az összenőtt te'st-vérle~Y,kák születési' életi s e1balási tör- ' ' 
téneté -, a szöní1ék körül ujabb döben tett é d k~s lfölfodözé e1f rövid summ~jával, kérvén a gyü

lekezetet "IDéltöztássék a netUian elöfordulandó szürnyéteg~'Ct jó eleve borsze~zbe e téve a kir. 
egyetemnek'. beküld .ni, és igen ohajtá, liogy a lel~észek á ·!lépet is, illy szörn~etegek átengedésér_e 
birnák ' hogy igy mind a tudomány' mincf a szenvedö e~mberiség iigye elömozdittass,ék'. 

- • t~ ,... l !I t I 1 • 

Melly érdekes tárgy élénk tudományos vitatkQzást ic\ézett eló. Lés.zay, Er9éiy~en szász-
városi rö'orvo.s, azon kérdést támasi.tá, hogy egy némben;1é.l, ~inek külnem~ö részein rendetlenség 
nem lát~zik, belsökél!en azonban e_g"'l elzáró háJ"tya találtatik, . s az egy~n havi tisztulás s fájdalom 
nélkül jó ·egészségben él, valljon műtétei által leqe\né-e segiteni? Mire több esetet elösorolván 
PiskovTcs föorvos 11;gY vélekedik, hogy a műtéfnej{ , ldvánatoi:i foganatái akkor lehet ~izton remény
Ienj „ ha a kifejlődött részekben a bavadiás mozgaimainaK. Qizonyos jelei mutatkoznának, ellenkezö 
esetben a m(ltétnek helye nincs. Elnök ö nagysága megemlitvéI.l ném,elly hér!11aphroditákat, kik kis 
~01ukba,n leá~yoÍmak tartattak, kés.öbben a ié ·fi nemzö ré_szek jobban kifej ödven, tutnyomó.tag fér
fiakká váltak; a mütétel helyét a1é.kor látja, ha nád[.a létezik, minek ter1!1és~etes~n az említett 
mozgalmak is tanubizonys~g_át)~szik. A.rá~yi tanár ur 1. miután fár~ds~gos mutatványaért köszönet 
szavaztatott nek.i értekezéséne.l\ kin)'.omatits végett leendő benyuitására fölkérefett. 

1 _,1·' ~ l '! • 

!).. Sauer Ignácz egyetemi. ór~d~i ,tanár a gerinczagy bántalmairól érte1c-ezik, mellyek . . 
taglalása j ··vö ~apriJ. halasztati~. -: -: 

Augustus 13-kán reggefi ~ ó ·ától 11-ig folytattatván ai ér,t$.ez~sek: 

6. A
1 

egnap fölolv~1>ptt 12 rinczagy, qntalplait ~rpe~ .ő 1é ·tekez~s~ket .a J,lgys. elnök azon 
megjegyzéssel nyitotta meg, hogy ujabb idöben a geriuczagybántalmak osztályába számos 
betegségek tán némi divatból js vonattak , mit ugyan kerülnj kell , de ')annyi bizonyos, bogy 
ezen rész nyavalyái is · most már világosabbak s minéJ tÖb)> fl[fy~lme~ „~rdernlpk: - Piskovics 
nem tudja megmagyarázni, miKép a csigoiyák.ra (ett nyomás gerincíagy bánfalmánál okoz-
hat fájdalmat s mint lehessen ~ fájdalomból ,gerinczn!1! bántal_mat következtet.n1i, midőn s.enki
nek sem Jut e.szébe, ho~ a~ agylobot ~ ~avonyára tr.tt !1-Y.~mással k~resse, pedig az agyvelő ke
vesbbé van élz~rva mint u .gerin<:,Z~Y · .Szöcs József ko1osvári tanár sür~eti, hogy az önállásu ge
rinczagy á,rtalmát má~qdlagos vagyís más részekben f{~zkelö e. symptom~tice a gerinczagyra is 
haió nyavalyá~tó). meg ~e11 ~illön~?zte~i, és e)f.ls.or ~~s~i , : h~pY a g~rinczagybá~talmak . számának 
egy része le fo~ _ o'J,vadil,l. Kmek neze( vben ~auer tal\ar IS ?sztofik. , ' • ' )f') ' . . , 

Wagner J á no s: A kórboncztanárok átalánosan va Ják, hogy hullaban a germczagyban 
ritkán találnak anyagi változást' minélfogva osztozik az ,)~Íö eszóló véleményében ' hÓg_y ezen rész 
önálló nyavalyái nagyon számosak alig lehetnek : ide· tartozik mindazonáltal a gerillC!lagylágyuláB, 
mit bullában sem künnyü , életben 'j>edig nagy01f is nebezirfileghatározni; sokat vár erre ' nézve is a 
kórboncztantól kivált ha a kórbonci.no ok az elörémen k 'rtörténetet szórÓS Izsgálat 'iím v-etnék.· 
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Arányi Lajos : Hogy ritkán talál gerinczagybeli anyagi változásokat, annak egyik okát 
a kórtörténet hiányosságában s abban is keresi , -hogy a gerinczagy hamar romlásnak indul, külö
nösen ha vizgyülem nagyobb ,menny:iségben van jelen. 833 hulla bonczolásában öt esetben vett észre 
anyagi változásokat, kétszer csontszut a csigolyákban, egyszer 8 obonyi folyadékot a gerinczcsator
nában, egy e~etben pedig rák.tömeget a ló.fark körül, végre egyszer rostos-k,épletet ( concrement 
fibrosum) szinte lófarkon. , 

Sauer emliti, hogy 8000 általa észlelt bécsi lelenczházi beteg gyermek közöl hat hir
telen minden megelö~ö kórJelek nélkül meghÓlt és bonczolAsnál nÍindegyik ·bullában nyirkkiizzad
mány találtatott. E tárgy körüli vitatkozás , miután Arányi az általa történni szokott gerinczagy föl
nyitásának .módját elöadta, az elnöknek megyei orvosokhozi felszólitásával , miszerint a ge
rinczagy bántalmai fölvilágositására szinte segédkezet nyujtani törekednének, végződött. 

· 7. Barra István pestmegyei föorvos a g e n ti a na cruciata vizes és égényes kivonatát 
mutatja be, és az égényes kivonatát bóditó mákonyféle szagáról itélve szinte a boditók közé gon
dolja sorolhatni. Kísérletei a geliszták ellen és a láta kitágitására ezt igazolják , illy kisérletek té
telére többi ügyfeleit is fölhivja. Me1ly kisérleteket elnök ő nagysága is eredménydusaknak re
ménylvén, szorgalmazza s ezenkivül kísérletekre méltóknak találja a drasticus szereket , különö
sen azoknak alkotórészeit márcsak azért is, mert ezen szerek azok, p .. o. az elaterium, veratrum 
stb. mellyekkel a régiek csudagyógyitásokat tettek s mellyek a jelen idöben pedig elhanyagoltat
nak. A g e n ti a na e ruci a tát már Di o s c o r ide s ajánlja viziszony ellen, szinte ezt jegyzi meg 
róla Váli botanico-pharmacologicus munkájában, s hihető, mik.ép Lali ch ezen füvészi könyvből 
tanulta a keresztes tarnicsgyökér használatát. 

8. Horn Ferencz abaujmegyei főorvos egy hiven rajzolt, érdekes, Lali ch - javalta gyógy
mód szerint keresztes tarnicscsal orvosolt viziszonytóli kórtörténetet közöl, melly halállal végzödvén, 
az emlitett gyógymód sükertelennek találtatott' ehhez járul az ,is, hogy a szer mások által is mecr
kisértve kedvezö eredményre nem mutatott és igy a keresztes tarnicsgyökeret a viziszony ·ell;n 
különszernek el nem ismeri s azt hatást8:lannak. nyilatkoztatja. · 

"E jeles értekezés a munkálatok közé fölveendö és az e felől leendö vitatkozás jövö napi 
gyülésre halasztandó. 

A u g u s .tus 14-kén Harkányban folytattatván a szakülés, minthogy Töltényi Szaniszló ő 
nagysága elnökletét betegsége miatt nem folytathatá, elnöknek Sauer Ignácz egyetemi tanár válasz
tatott és azonnal 

9. • Patkovics József, sz. · k. Pécs városa föorvosa és harkányi fürdőorvos, a harkányi für
döröl, kiemelvén a gyógyviznek alk.atórészeit s · nagyhatását kóresetekkel mutogatván, értekezett. 
Ezen jeles és minden tekintetben kimeritö értekezés· a munkálatok közé fölveendő s Patkovics · Jó
zsef föorvosnak e fürdö körül tett és a szenvedö emberiség üdvére irányzott buzgalmaért köszönet 
s~avaztatott ; ezen · különös viz, mellY, ibolót, naphtát és talán villót is tartalmaz, Pestre vegybontás 
vegett leendö elküldetése kieszközlésére szinte az emlitett föorvos ur megkéretvén. 

Augustus 15-kén az utólsó szakülésben: , 

. . . 1 ~·Elnök Sauer Ignácz tanár ur baranyamegyei föor~o~ Herman~ János ·„M egy e i orvos i 
e~J~ra~" ~ev.~~att kijött. munkáját, mint szinte Linzbauer Ferencz „Közegészségi törvény-
t ar cz1mu kIJovendö dolgozatát ajánlja az iigyfelek figyelmébe. · 
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11. Horn FerenC'L a viziszonyról tartott értekezése fölött folytattattak a már megkezdett 
vitatkozások. Sauer Ignácz egyik kórtüneménynek tartja e betegségnél a légiszonyt. 

Tormásy Lajos és Herrmann Jánosak.iégetést legsük.eresbnek találták.. Az utóbbi a keresz
testarnicsról osztja Horn véleményét, szinte eseteket hozván föl, mások más égetöket' (kali cau
sticum, sal ammon. caust.) ajánlanak; .ezután Szőcs, Piskovics, Krenmüller stb. adják elö tapasz

. tfilataikat a nevezett szörnyű kór kezdete, kifejlődése és gyógyitása módjáról ; s minthogy eddigelé 
még a kifejlett kórt legyözö különszer nem találtatott föl, a megelőző gyógymód szorgalmas alkal
mazása minden orvosnak szivére köttetik. 

12. Tormásy Lajos a mentőhimlöröl közlé tapasztalatait. 
13. Eze~ szak jövő gyűlésére megvitatandó tárgyakul a hagymáz, ·s gümökórt tűzé ki. 
t 4. Végre a jegyzőnek alapos tudományosságot tanusitó sok fáradalmiért közakarattal kö

szönet szavaztatván , a gyűlés eloszlott. 
Kelt Pécsett, augustus 15-kén 1845. Töltényi Szániszló, elnök. Sauer Ignácz, (az utólsó 

két nap, az· először választott elnök bete~ége miatt elnökösködvén). Hermann János, jegyzö. 



Mic:soda intézkedésektől reménylhetnők, hogy honunk em-· 
ber1ségének élet- és egészségbeli üdve orvosrendünli által 

biztosabb karba állittassék 'I 
Értekezik BUGÁ.T PÁ.I.., orvostudor, . r .. ny. tanár. 

~int egy~s embe~·ben az élet alaptökéjével (az egészséggel) nemgondolást, nemkülönben, söt még 
JObban, mmt a penzfecsérlést, az öriikség eltékozlását, a könnyelműség szenével bélyegez1ük : 
ugy e tekintetből egész álladalmak is szinte igenigen ·könnyelműek lehetnek. - Mint mindennek 
ugy a könnyelműség e fajának is szinte megvannak a maga kórjelei; ugy p. o. ha valamelly állada~ 
lom a ragályos betegségek elharapódzásával nem gondol s azok közelebb és távolabb okainak kiir
tását, vagy legalább a lehetséges minimumra korlátozását teljes erejéböl czélba nem veszi; _ to
vábbad .h~ ö egy oldalró~ a legügyesebb orvosok kiképeztetéséröl nem gondolkodik , s ezeknek 
eleg~ndo mgert nem D;YUJt arra , hogy a tanodából művelten kikelve , további kiképezteiésök rás
pol~~val maguk magukon szüntelen nem müködnek, más oldalról pedig a kontárorvosok mint status 
fene1 a~ álladalomban nagyon elszaporodnak; - ha a tisztes orvosrend politicai állásáról nem cron
d~skod1k., h~nem inkább a régi századok és műveletlen népek szennyét folytonozván, nem külö:ben 
mmt a romaiaknál az orvosok a rabszolgák sorában görnyedeztek ~ ugy föorvosamkat a servitorok 
sorában hagyj~.' a_ t.öbbi~~et .pedig, kik föorvosokká nem lehettek, a servitorok servitorainak nézi*) ; 
ha továbbad kozegeszseg1 targyakban, mellyekbez gyakorta annyit ért, mint közmondás szerint 
tyuk az ~ b ~-hez, annélkül hogy az orvosrend tanácsait megkérdené, avagy azok elrendelésében sza~ 
bad hataskort engedne neki, a maga kényelmeihez, hisz, sőt kéj"elmeihez illesztve határozcrat · 

. ~ ' 
*) A kormány e tek" t tb "l h I dá k · d I m e o a a sna - m u t, mert protomedicnsunk;it helytartósági tanácsos méltóságá-

ra emelte, valamint e . . k é . .. 
k 

„ 
1 

. gyes rangJam ra n zve is bennunket tisztes categoriákkal ajándékozott meg min 
aJan 10nfia1nk közöl k"k t t , k. . . . ' ' I e an ar Is e szep névre méltatni szinte sokan me"iítköztek sőt érette táu 

boszonkodtak is · holott h fi . k . . bb . ' " ' . ' on am JOZana rt!sze, ezt előjelnek látta, mikép a kormány e magasztos 
tetteit ~z egyes hatóságok is utánozandják. 

~á 

,ha v~15re nem iparkodik azon, hogy a romlásnak induló emberfaj neJDzed~~öl ne~zedékre hoy~ to„ 
vább ne hogy még jobban elsilánynljon, hanem in{\ább tökéletesedjék, és erösüljön; ·---, mind 
ezek és még ezeken kivül .S\)k mások a status ~, ré ZljÖli, }'.önnyelmüségének Jegkiáltót,b , agát. bo„ 
szuló tanubizonyságai , kó1jelei. 

lla 11 kimondott elve~et országunkra alkatmazzuk , részemről legftlább sem a · dent sö
tét szinben látó halálmadár jóslatu pessimistál<. · sem pedig, és még keyesbbé , a lábaink alatt f~t
rengö s gondatlanul élö t'érgekként mindent .b~~tinbeJI 1 t? o_ptimisták; hanem inkább az ezek közt 
~i:-ryenlő távolságban ingadozó medisták csoportához tartofv~, megvallom, hogy köz~gészség tekinte
téből, nem tudom, ha országunk. physicai avagy moralis te~intetböl van e közelebb Ti;>rökhonhoz? 

Ha valaki e nyilatkozatomban akár egyes törvényhatóságaink, akár korIDiányujlk köze
gészséget illető rendelkezései ellen vagy okta~an #;áncsolódást vagy épen l'"iszketeges J)l.egrovást 
t.alál: az vagy a megfeneklett javitni nemakaró ·konok oonservativek u(;ált seregéhez, v~gy a kor
mány általunk még inkább utált servum pecus cs.ordájához tartozik; servum pecusok ! mondám , 
mert jelen , mindent érett itélettel meggondoló, nem ugyan 11.yak.ra före vágtató, mégis ó,riási kala
dásu kormányunknak illy pagódliként fejöket egyre hajtogató csudabogarakra való\,>an semmi szük
sége sincsen, igen jól érezvén, söt tudván azt, hogy. a közegészséget illető rendelkezések nem 
cornucopiaeként ürittettek ki egyszerre üdvhatólag honunk emberiségére: hanem inkább idöröl 
idöre egyes alkalmi e·setek hiányainak betöltésére, avagy a küldföld üdvös péidájára, . ollykor tán 
er,i:-ryéb rendelkezéseinkhez nem épen legjobban odaillesztve hozattak. - Már hogy az illyen nelJl 
tabula rasa-ra irott rendeletek cbaosa sok hiányokban a-yagy ·ellenben sok entia sine necessitaték
ben, ollykor tán ferdeségekben, sőt contradictoriumokbau is szenved, azt, ha minden közegészsé
günk.et illető , bár melly kutforrástól eredett rendeletek összeszedetnek, ugy vélem, elölegesen 
is kiki elgondolhatja; söt azt hiszem., bogy közegészségünket kezelö épöreink, kiket mint egye
temes épségünk.ön örködőket szabad. legyen e szép és szent hivatalaikhoz kötött névvel 1,1eveznem, 
ezer és ezer esettel találkoznak. az életben , mellyekben a positiv rendeletek utján el nem igazod
hatván, az orvosi tudomány elvei és loca communia-i szerint ollykor a hiányokat stat pro ratione 
voluntással töltvén ki, kell itélriiök; melly esetekben a positiv törvények és rendeletek terra fir
májára nem vethetvén meg lábát az épör, gyakorta noha a közegészség ügye ugy ~ivánná, de 
mivel annyi nem százados messze kihatásra számított, hanem pillanati tart.á~u érdekeket" halomra 
döntene, üdvös rendelete (mert hiszen a nagy közönségnek egyes egyedül áll szemközt és elle
nében) üdvös rendelete, véleménye, itélete, czélzása, szándéka, mondom már csirájában dugába 
dül; holott mégis, mi igen természetes' a törvények nem a hatalmasok' hanem a gyengék; nem a 
gazdagok, hanem a szegények; nem az erösek, hanem az erötlenek ; nem az önkénykedök , hanem 
a törvényeknek engedelmeskedők; nem a számosabbak, hanem a kisebb számuak javára szoktak 
hoz~tni azért, hogy az ember ember · mellett minden viszonyban megférjen; mi te11nészetesebb tehát~ 
mint hogy az orvos egyes egyedül állván a nagy közönség ellenébe, üdvös szándékai a töl-vények 

által védelmeztessenck. · . · 
Közegészségi ü,6ryünket tán nem amblyopicus szemek.kél lítt\'Ílll, e tárgyak előttem tán 

nem befátyolozva levén, jelen értekezése!Dben olly eleveket ohajtok vázolatban fölállitani, mellyek 
teljesittetésével köz- és emünnet eredö egyéni egészségünk ügye nem keveset nyerne: mi, agy vé
lem, mindnyájunk részéről ohajtható volna; mert mint jelen századunkat átalában azon emberi jellem 
bélyegzi, hogy minden oldalainkat erösitjük, tökéletesítjük : ugy közegészségi ügyünk is, mint a 
status boldogságának nemkülönben mint egyes emberekéinek alapja, szinte teljes ;figy~Imitnket 
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megérdemli, mellybez ki ;szólhat; al~posabban . mint épen az orvos , azért szabadjon remény lenem, 
hogy senki sem leend o~l)' fondor, ki e tekintetből előadandó elveim ha není épen minden oldalróli jó
ságában is, legalább azok szent czélaiban, tiszta szándékomban kételkednék? 
- Közegészség! intézkedéseink elveit legalkalmasab~an két részre 'gondolom oszthatóknak, 

mellyek egyike tanrend szerünk vagyis közéletrei képezteté·sünk; - · másika 
pedig közegészségünk kezelésének közvetlen elveit foglalja magában.-Mielőtt ' 
azonban e két rendbeli. elvekről szólanék; a kettő közt hozandó korlátról kivánok ·egy pár szót ejteni. 

A természet elérhetetlen sulyegyem·e törekedvén (mit elérve nagy s örök élete halállal cse
réltetnék föl), szeret ugyan mindenütt vegyiteni, azért mert épen e vegyités actuosa mozgás alatt tör
ténvén, ekként örök élete biztosittatik: az okos és jóakaratu ember azonban · e tekintetből a termé
szettel szemközt állván, a vegyülteket elkülönözni, az elválasztandókat elválasztani'törekszik s ek
ként lelke feszített vászonán az eszmék metszetes ellentéteiben egymástól elkülönözve tisztán fejtve 
láttatnak~ az általa elren~elt reál világ~an pedig a legdicsőbb rend uralkodik. A melly ember mind 
a szelleIDI, mind pedig anyagi világban az elválasztandókat elválasztani nem bhja, vagy nem akarja: 
az nem akarva is, vagy épen szántszándékkitl (mert hiszen mi sokan vannak, kik a latin közmondás 
szerint „in turbido piscari" szeretnek) zavai·; miért is én fölállitott elvemhez hű az orvo~ életének 
pályáját metsz~tesen kívánom két egymástól egészen független részre osztani, mit mind a dolgok phi
losophiája' mind az ügyeknek könny~bb vezetése' áttekintete' rendezése kiván' mert valamint isten' 
a száraz földet a viztől, a világosságot a sötétségtől elkülönözvén a chaoticus vilá~ból reiidest terem
tett: ugy tanintézetünket a közélettől metszetesen szükség elkülönözni , egyiknek ... a másiktól tökéle
tesen el kell választva lenni, ugy hogy az orvos tanuló oklevelét megkapva a világraszült gyermekhez 
hasonlóul tekintendő, ki kijldökzsinóra átmetszetése után kezdf tulajdonkép egyéni életét. - Midön 
Le~ossék Mihály protomedicus és directorunk halála után a protomedicatus Stáhly, a directorság 
pedig Bene ö nagyságuk.ra biza~ott volna, a kormány ez elvnek fundamentomát tette le. minek mincl
~nyiunk .m.~gö.rülénk; mert e tettben _elvünk teljesültét látók; azonb~n ez . örömünk klssé megzavar
tato:t' m1don általunk. ugyan ne~smert, mégis, mint hiszszük, igen lényeges ·okoknál fogva Bene 
ta~acsos l~mondása ~tá~ a .directo1:ság és protomedicatus tárczájával Stáhly ö nsga bizatván meg, is
met _egy~s1ttettek; . m1 k1sse bennünket, őszintén szólva , megdöbbentett; no de se baj ! és e részröl, 

· kor~ányunkat. is.ten men~sen ingatagnak, ne hogy ne mondjuk, de csak ne is gondoljuk, mert ez 
~set. igen spe~iahs okoknal fogva csak kivétel ; honnét, mint közönségesen tnclatik, a kinHyi resulu
tioban a „hac. tantum vice" clausula ottan áll. - Hogy e .két hivatal mindenik külön .megkívánja a 
maga em~eret '. ~gy vélem, maga a dolog szólván, okokkal megmutatni fölösleg volna; ugyanis 
meg ~em is emhtven a protomedicatµs terheit, az igazgatóság szinte igen fáradságos és lélekismere
tes hivatal; mert vegyük csak azon föelvet, hogy mint a tanpályáját keliöleg végzö s a közéletben di
cs?~~ges~n m~1köd~ orvos dicsöségéböl néminemüleg az orvosi tanárszemélyzet is részesül, s benne 
meltan bu~zkelked1k: ugy ha silány kerül ki a tanárok kezei alól, ö a tamírok egyetemes renclé1-e 
~ak gyalazato~ l:oz; a clicsöség koszoruja és gyalázat nyila tehát egyenlöen talá.lja a tanárok phalan
xat' mellynek elen az igazgató állván; övé ugyan a legnagyobb dicsöség, de ellenkezö esetben övé .a 
~egnagy.obb g~.alázat is. - Mi igy levén, hogy egyetlenegy silány se kerüljön ki egyetemünkből az 
1gazgatonak fo kötelessérre · d ··k"d. . k- . . „ . . .. 

.... • ••• !'.) , mm en mu o eseme egyetlenegy iranya ; m1ert is neki nemcsak az IfJU 
sz01galmat szuntelen t' ··1 'b , t · 1 . „ eszu CL en Lar am, rnnem egyszersmind a tanárokra, hogy ezek mit és milly 
szorgalommal tuzzel és metl d · l t ·1 k 11· · · · · · · · · . · . ' 10 ussa anILana , va JOn hirJak-e tamtvunyaik alial a tamtottakat ·meg-
tanultatm, mmd ezekre ruonclo "„I · . · . ..k . . . . . m lO v1gyazm szn · seg az 1gazgatonak. - Mar hogy e czel kivivása 
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mennyi physicai időt kíván' azt kiki elgondolhatja; miken kívül nekie még az egyes tanárok nem any
nyira iskolai, mint inkább otthoni szorgalmukra is kellvén ügyelni, ez magának· a. directornak tudomá
nyokbaui haladását suppomiltatja, azért igazgatónak különösen olly egyén való, kinek a kormánya 
nlá bizott tudományokban minél több oldalai födvék: honnét p. o. nem a leghíresebb szemészböl, 
szülészböl, sebészböl, szükebb értelemben vett gyógyászból, kik nagy hirökhöz Íán nem mindenkor 
n tudomány egyetle.uegy igaz utján, mint inká~b más fogások, technák által az ísmert „praxis est 
multiplex, qui illam non noscit, ille est sill!plex" közmondás szerint jutottak: hanem inkább a szeren- . 
esés encyclopaedisiából, tudományunk . polyhistoriaiból válnék a legjobb igazgató , t. i. ki tudomá
nyunk· legtöbb ágaival ismeretes levén, naponként tudományosan convei·sál tanáraival, öket ugy szól- . 
ván „intus etin cute" ismeri: intus mennyiben, ki mennyit ér tudományilag tudja;· in cute, mennyi
ben előadási tehetségét, ifjakat nekitüzelni tudó hatalmát ismeri ; mert felednünk nem kell; hogy 
mint például a föstész ha nagy fáradsággal készített képével kész~ annak bemutatása nem sok .erejé
be kerül: ugy a tanár otthoni hivatala kötelessége sokkal terhesebb taÚszékeni megjelenésénél, mit 
sokan nem tudnak, honnét némelly 'tolla hegyét óránként rágó, idötoltésül orrát minduntalan bur
nóttal boszontó hivatalnok az egy óráju tanár sorsát irigyli, ingyli a többi közt .azt is, hogy nyugal
maztatási id~je az övénél rövidebb időre szabatott, holott mégis tudhatná, számolásából nem kelleQe -
kihagyni azt, l1ogy a tanár közö.nségesen jó későn jut hivatalához, midőn ö -már tán évtizedig is hiva
talkodott; és hogy tanszékén töltött órái csak csekélységek a .honn szorgalommal töltöttekhez képest; 
mikén kivül még .azt sem kellene felednie, · hogy az öreg ember sem otthoni szorgalmára, sem tanodai 
buzgalmára nézve annyiféle testi és lelki gyengeségeknek levén alá. vetve nem tanítónak való, ugy 
nnnyira, hogy melly statusban sok .megfeneklett ·s petrificált agg tanárokat találsz: diagnosisul szol· 
gálhat' hogy ott az oidószkodott tan.Odai fenyíték mellett (mert hiszen a vén ember a tanszéken gya
korta csak guny tárgya s nem gyeplöt taÍtani való) a tudományosság is gyönge lábon áll. - Ha vala-
ki kettös szorgalommal kikészülve·. mint tanár:20 évet a status· javára s megelégedésére élete szebb 
részéböl kimetsz, az ugy gondofom , a- status néminemü nem gratialis, hanem jogszerü elismerésére 
számot tarthat, nyugalmazási díját al!lmizsna gyanánt nem tekintheti, mert hiszen átadott-tudományá
bol gyakorta több ezerek vagy legalább százak' keresik kenyeröket, ezt keresve 'milliók mindenfelé 
áradó boldogságát eszközlik. - Szótal a·z ig~zgató lélek , a· tunársereg ellenben test; - az. igazgató 
mester, a tanárok a mes·tel' által munkí(ba tett kezek, kikhez képest a tanitványok mesterapródok, 
vagy épen gyártott készítmények gyanánt tekintendök. - Valamint pedig a mester be szokott nézni 
a műhelybe: ugy az igazgató gyakran megjelenik a tanár előadásain, jelen van a ta·nitványok kikér
désén, söt maga is részt veszen a kikérclezésben, mi több, fölke1;esi a tanitót legm!lgányosabb ottho-
ni működésében, ismeri könyvtárát, olvasottsí1gát, eszközeit, kísérleteket tevő ügyességét; tudja 
ha ö tudományával elöhaladván képes-e jó tankonyvet készíteni, mellynek tulajdonkép ö ad irányt, 
már ·elölegesen is ismeri a tervet, melly szerint a könyv iratandik, t. i. hogy a tanuló ennek segedel
mével a tudományt utólérve vele holtaiglan párhuzamosan haladhasson, soha tőle el ne maradjon. 

Mint fölebb a protomedicatus· és directorság egy személyre való rliházásában a szerepek 
összezavarását látók : ugy a dékán, jegyző , .ugynevezett külső tagok és az orvosnövendékek máso
dik rigoro~umaiban jelen lenni szokott vendég mostani status .quissében szinte szerepzavart, a szá
raz földnek te)lgedöli metszetes el nem választását találom. - A dékánt iJletőleg ennek kötelességei 

·nálunk rövided~n a következendökből állanak: neki az ifjoság tán nem annyira büntetöjének, v~gy 
ujabb qezeteink szerint javitójtillak ; mint inkább ·igen gyakorta védelmezőjének s tanácsadójának kell 
lenni; ~ toyább~tt ö netn rjtkán az egyetemes kart képviselvén, illö magatartása mellett nekie még 
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szónoki tehetséggel is szükség biroi ; - végre mindennemű rigorosumokbaJi jelenlennie kellvén , 
neki ~zinte, mint nz igazgatónak nemcsak. különösen jó encyclopaedistának, hanem, mit tapasz
taJás után cs·ak hosszu évek során .által szerezhet meg, még ügyes , nem egy kérdésre· betanult, 
banem finom tapintatu kikérdönek is kell lenni; ..:..._ már, ha csak az annyira 'könnyelmű. „fa:c me 
talem, talis ero" elvet nem akaijuk. követni, hogy az illyen madár fehér hollóként ritka, azt ugy 
vélem mindenikünk elgondolhatja , .söt tudja is, mert. hiszen az ügyetlenülkérdö dékánok anecdo
táinak elegendö nagy birtokában vagyunk. - ·Mint tudjuk,, mert, hiszen ez többé nem titok, a 
clékánság.a köztünk forgó ko~·án sem tudományos, hanem anyagi érdek miatt azon körünkbe gör
dült viszály almája lett, mellynek megszerzése . s fölkapásaért barát és barát közt a JeCYelkesere-

• 0 ' 

dettebb vita kezdődött, iniáltal a hivatal méltósága alacsonyult, sokan közölünk· az éltünkben ez 
ideig o)ly szentíil örzögetett illedelmi érzetröl feledkezve a kivetett konczért nem tudományos fér· 
fiakhoz illő modorban .küzdöttek s egymást a legmélyebben sértegették ;· - . holott mégis a hivatal 
lényegéhez képest , egyszersmind hogy a vitázás is megszünjék köztünk, legjobb volna a dékán
ságot vagy több ideig vagy szinte boltig ta1·tó ·hivatallá átváltoztatni, öt nem a rigorosansok acciden
talis jöveclelmeiböl (mi fajta ugyan a mesterlegények czébe állásukkor taliter qualiter megjárná , 
mert: hiszeu ezek ha nem épen sült, legalább kenyér keresetében vannak leCYény korukban is már · 

, t'l ' 
holo.tt az orvostanuló a fáradsága miatt czélja ajtaja elött összerogyó vándorként, oskolái alatt 
minden .patrimóniumából kifogyva, sokszor apja és testvérei vagyonát fOlemésztve, csak · hogy czélt 
érhessen, . J1ivatása· ellenére majd valami silány nevelöi hivatalt válal, inajd kétségbe ejtő házasság
ra lép 1 . majd ·tudja isten ·miféle nem épen nemes eszközökhöz nyul , majd végre, mint sokkal tör
ténik, a practicaj orvostudomány mezejére nem -juthatván örökös gyógyaggJegényűl, hitetlen 
(vagyis hite-Je-neI11-.tett) orvosi.).! mm·ad, azaz soha diplomához nem jut) mint mondám tehát a dé
kánt nem annyira a i·igorosansok accidentalis jövedelmeiböi, mint inkább. a status pénztárából kel
lene fizetni, melly ~setben ·a dék'únságra egyedül tanárságot viselt ·rendszeretö legjobb korbeli em
ber volna vc\lasztélndó, 

. Mi karunk jegyzőjét illeti , ezt kitünö fiatalabb collégáink közöl, a most ug:ynevezett bel-
ső kar tagai által szótöbbséggel csak bizonyos időre, legfölebb is. 6 esztendőre, Öl:\ajtnám választatni , · 
ezt is csak ugy, hogy 3 év teltével a még hátra levö hc\romra szinte szótöbbséggel erösittetnék meg, 
koran sem ugymint egyik több tán mint 12 évig hivataloskodott jegyzönkkel történt, ki is az egye
temes kar által választatván nieg, volt igazgatónk Lenhossek öt meo-erösitési szavazás alá soha sem . 0 

bocsátotta s vele csak ugy idözött, holott mégis a jegyzö nem az igazgató, hanem a kar hivatalno-
ka levén, mi természetesebb, i!löbb lett ,·volna legalább . ~negkérdeni a kart, hogy meg van-e vele 
elégedve, a megelégedés esetére az igazgató által lett .yoJna megerösitendö ; az ellenkező esetben 
pedig uj választás yolt voln<l. re.ndelendö. · · . 

Mit mondjak a külső tagokról? ezeknek mindjárt elsö kezdetben is alig voH valamelly 
elrendcltetésök, mit csakugyan egymást ném foglalatoskodtatván, de a nevelés tárgyában nemis 
~ogla.latoskodtathatván, mind e mai napig hiven követtek. Azon időktől fogva az ujabb idökben az 
eleinek egy más oskolája támadt, t. i. az ·Or 'Osegyesület, én ugy gondolom, hogy teljés erővel · 
~gyetemes rendünknek az volna egyik föföladata·, hogy az életben nöködö orvosoknak ez legyen 
llUl~a,sabb rendü oskolája' athenaeuma' palaestrája' mellynek hatáskörét szélesbiteni' neki e na- ' 
gyobb fényt ~dni sziik.séges, mind azon foglalatosságokat, meliyek sfricte nem a· müvelésbez tar
to.znak, elveven a kartól, ezen iqtézetgek kellene ít.adni fénvét méo- · más · kitűntetésekke emelni 
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,mellyóek ~lsö fölad.ata tudományunk a praciicus ·életben való legnagyobb fokra . ttizött vitele, máso
dik pedig renclünk jobb ·létének kivivandása volna. 

Mi végre a szinte nem taninlézetünkhez tartozó orvosballgatóink második rigorosumaiban 
megjelenni szokott küls.ö prncticils orvos okot illeti : ezek, ugy gondolom, alig érdemlik meg figyel
münket, mert elöször a kikérdési tehetség csak hosszu és szapora gyakorlatnak ·1evén ei'e'dmé
nye, tölök e tehetséget nemis követelhetjük; másodszor pedig, mi tán · általuk eléretni czélozta- . 
tott , az ellenörködés szinte igen gyenge lábon áll; ~ert kérdem, egyetlenegy ember annyi tanárok 
ellenében ugyan· biztosithat.-e bennünket a rigorosumok kellö szigoruságáról ? és hát az egyéb ri
gorosumokban illyen ellenörködök nem lettek volna~~ szinte fölállitandók? Részemről átah\ban a ri
gorosumok eltartásában is alapos reformot ohajtanék; ohajtanám .ellenörkötlés teklntetéböl a. többi 
közt, hogy a rigorosumok nyilt ajtókkal történnének; és ohlijtancim szinte ellenörködés tekinteté· 
böl , hogy ne magok a tanárok serege (mert hisz 'ez olly mi, mintha a k.enyérstitö sütött kenye
reit maga enné meg;· vagy a bellér a maga készitette kolbászokat önmaga puszfüaná ~1) ne mo~
dom maga a tanárok· serege~ hanem egy Rülön co~legium tartaná el a rigorosumokat„ mellynek 
tagai zöldöregségi koracsu volt tanárok és épörökböl volnának választandók. 

Mint a tanárok seregét a szigorlók ellenö.rködése alá szer.etném rendelní az által·, hogy 
ezek a silánf szigrqnczok feleleteiböl az akármelly okból könnyelmü tanár letételét inditványozhat
nák (melly esetben a tanárokat nyomasztó directoralis' vagy máshelyröii reexaminationalis' . vala
mint az ismétlési gra.tia osztogatásoknak teljességgel meg kellene szüntetniök; a · tanáro~ak csa
patozás alkalmával az volna szívökre kötendő, hogy mihelyt valamelly tanítvány első vagy máso
dik csapatba tételével maga magában küzdik, az illyen, hoc ipso , mint az orvosi 'testUiet reguli
na mass<íjtH megfe1·tözendö egyén tétessék a másodikba s emig , J10gy testületünk töle jókor meg
menekhessék , ö pedig más életnemet · ~er.eshessen) mondom: ugy ha valamikép az bizonyod~ék 
be, hogy a szigorlók collegiuma igen könnyelmüen jár el hivatalában azáltal , hogy kezeik alól igen 
gyenge orvosegyének kerülnek ki az életbe , különösen az épöröket följogositanám arra', hogy szin
te a maga helyén az egyes szigorlók' avagy ·az egyetemes ' szigorlók seregének egyszerrei lelépte
tését meginditványozhatnák; mert a hivatalaikban ·langyosan eljáró hivatalnokok semmi kiméle
tet nem érdemelnek. 

Jlly módon gondolnám én az orvos egyetemes életét két egymástól elktilönözött részre 
osztandónak lenni ; mellyeknek elsöbbi.ke · élete tan u 1 - r é·s z é t, másika · pedig gy a kor-részét 
tévén, a kettö egymástól metszetesen s mint a dolog lényege kivá.nja, tökéletesén el volna kiilönöz
ve, ugy hogy e két rész egymásnak szem közf állván, egyik oldalról a tallitók és tanulók, má
sik oldalról pedig az életben működök orvosserege a legszebb renddel össz'eá1litva volna látható. . 

Ezeket beyezetésül elörebocsátván, czélba vett tárgyam föld-0lgozására megyek által, hol 
is elöször növelésünk rendszerét illetö eS.zméim és elveimet; aztán pedig azokot mondandom el~ 

mellyek orvosgyakorlati pályánkon lennének figyelembe vevendök s teljesitendök.' 

A tudományos növelést a testi és erkölcsi növeléstöl szoros korlátok által ·et nem választ~ 
hatván; tanodáinknak k.Ülönösen az alsóbbaknak , ugy kelle.!Ie elrendelve ~~nni, hogy azok ne 
csak ludományósságunk növelöházai , hanem bazul hozott annyiféle testi és erkölcsi hibáink javí
tói legyenek; - de legyünk elfogitlatlanul igazak! lehet-e nlsó osk<>láinkat illy helyeknek tekin-
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teni. ~ avagy inkább. a, gyei;mekc boldogságát s erényességét szivén hordó atyáriak aggódni ketl 
ne hogy, mi~ éveken által gyermekén erkölcsikép gon.dosan épí~gete'tt és faragott , aztán nem épe~ 
a legjobb cseréy~I az oskolákban silány tudományosságának áldozata Jegyen? - Midön még n 
latin nyelv jármá' huztuk, voltak: idöki , hogy fl tudományok a nyelvvel összezavartatván, latinul 
.tudni és tudományosnak. lenni egyértékü kifejezések voltak , holott épen aJatin nyelv járma alatt, 
nagyon kiismertük maguil_kat s tudjuk , hogy a nyelv szükséges föltétele ·:ugyan a tudománynak, 
de nem maga a tudomá~y ; söt különösen még. azt is tudjuk, hogy vajmi sok vastagra hízott, leg
inkább pedig az ujabb idökb·en létre jutott tudományok a_JaHn nyelv szorossá vált köntösébe töb
bé nem férnek, mihez ·élö, folytonos fejlésben levő nyelv kivántatik. - Még igen elevenen emlé
k~zünk reá, söt fájdalmasan érezzük (mert hiszen magunk is áldozatok. vagyunk) mikép a kigon
dolható legferdébb utmódon tanított latin nyelv szebb részét életünknek, az ismeretek beszerzésé
nek korát egészen . absorbeályán, oskoláinkban · alig tanultunk valami ollyat, minek a közéletben 
i·eál haszná.t vehettük volna; · elhanyagolt testi növelésünk szögletességeit ügyetlenségünk, mond
hatnám ·élhetetlenségünk tüneményei által m~g. késöbb korunkban is mind'Untalan· elároljuk; _ 
mik igy levén, ne siránkozzunk-e· haszontalanságokra tékozlott fiatalsági erönkon; s jó kereszté
nyek levén, ne ohajtsuk-e' hogy fiatalabb nemzedékünk, ha már mi növelésünkben hajótörést szen
vedtünk_ is, nagy rendeltetéséhez illesztett növ~lést ,kapjon~ ne szabadjon-e reménylenünk, h.ogy 
kegy~lmesen uralkodó királyunk. honi nyelvünk tan9dáinkba hoztával egyszer~mind növelési rend
szerünket az idö kivánat~ihoz illesztve szinte meg~áltoztatandja az által, hogy fiatalabb nemzedé
künk czélirányabb tudományos növelésen kivül még:testiben is részesüljön; miként is az ifju drá-· 
ga idejének fölosztása által ' lelki és testi erőnket :egyenlöen fejtvén ki ' az ifju nemzedék corpus 
sanwnában mens sana lakandik. - Midőn a gondosabb testi növelésnek nagy eszméjét megpendi
tém, ennek egyik oldalát, a rajzolás mesterséget különösen megemlíteni el nem mulaszthatom ; a 
rajzolás az írásnak átellenbe nem. más mint természetes irás; írni pedig minden művelt embernek. 
kell vén tudni , ohajtanám, hogy kisebb oskoláinkból egy tanuló se lépne ki, ki ennek jótékonysá
gában ne részesülne , melly is nemcsak testi ügyességünket növeli , éltünkben különösen a termé
szet vizsgálónak nemcsak annyiféle szüksége van reá: hanem még lelkünk descriptivus tehetségét 
is növeli, öregbíti ; ugy hogy ki rajzolni tud , annak egyes nemcsak anyagi, hanem moralis esz
méi is tisztáb~ak, metszetesebbek, mcllye.khez képest a rajzolni nemtudónak eszméi csak mázola
tok; a . rajzolni.tudó bál' mit adjon is szóval elő, szavai rajzolatok inkább mint puszta szavak, a 
halló _az előadott tárgyakat világosabban fölfogja; miken kívül még ab inverso azt is merem álli
tani , hogy kit az egek tiszta elöadás.i tehetséggel .áldottak meg, az rajzolásra tanittatván , e szép 
mesterségben hatalmas lépéseket. tenne, bizonY.nyal kétszer olly ügyes rajzolóvá válnék , mint ki,
nek az egek elöadási tehetséget nem pazar kezekkel osztogattak , Cicero p. o. vagy Demosthenes 
mai világban élvé.n, rajzolásra tanittatván , hat.alma§ rajzolókk.á válandottak volna. 

A mondottakon ki\rlil kisebb oskoláinkbau k~ttö1'e kivánnám különös.· tlgyehilemet f'ordi-
t~ni: t. i. nyelvünkre -és a biz.tanra. . _ 

Az elsöre nézve szerencsénkre olly nyelv birtokába jutván , mellynek belső alkotását 
ismeryén, más nyelvekkel összehasonfüva, azt állithatom, hogy hozzá foghatót sem az ujabb sem 
a régiebb nyelvek közt nem talúlok , nem . ismerek ~s csakugyan nipcsen is, ·ugy hogy részemről 
állitani mereJD, hogy e nyt>lv lelkesebb. és bq.zg!)bb nemzetet érdemlett völna meg, mint mi mé~ 
legalább eddig vagyuÍlk., melly t. i. a maga tennészetes jogait nem annyira általunk, mint inkábp 
beJsö természeténél hajlékonyságánál, tovább kifejlesztési s t"kéletességre viendési képességénél 
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fogva magttmngától vítavíta ki inkább eddig i5, n hátra levőket pedig ezután minden bizonynyal maga 
viandja ki ; ohajtható mondom, hogy magasabb tudományokra szánt ifjuságunknak a legnagyobb 
plíilosophiai renddel, · mintegy ·életmüves kifejlettséggel és a legnagyobb kiterjedésben, a legpon
tosabban adassék elö; ugy hogy az ·ifju .midön más nyelvek megtanulására megyen által összeha
sonlitólag, már akkor honi nyelvünk. benne mély gyökeret.verne, nemcsak emvvé-, táppá és vérré, 
hanem valóságos agygyurmává változva tanulja és tudja tisztelni azon nyelvet, mellyet neki a ma
gyarok istene ingyen kegyelméböl, ugyszólván jó kedvéből adott, tanulja meg jókor , hogy nyel
vünk mélyébe hatván, egyszersmind. a legtermészetesebb élö philosophia birtokába jutott, e le
gyen neki egyetlenegy nem annyira . értöi és ·beszélöi (mert hiszen szabad neki más nyelveket is ér
teni és minden kötél szakadván·bes7-é1ni is) mint inkább frói és gondolkozói nyelve is, t. · i. mellyet 
ö a legnagyobb tökéletességre hajtott. - Az 'idegen nyelveket én csak a honi megtanulása után, 
nem mint eddig ugyszólván mechanice, hanem honi. nyelvünkkel össze.hasónlitva szeretném tanit
tatni, t. i. hogy ezek tanulása közben nem annyira emlékezö, mint inkább itélő, összehasonlító lel
ki tehetségei gyakorlásával volna ink-ább dolga a tanulónak , mindenütt szorgalmasan kifejtvén mi 
a nyelvünk és idegen nyelv közti különbség, hasonlatosság; ·és mi az ez utolsóban, melly nyelvünk
től egészen ·elütő. - Magasabb és abstractabb tudományra vágyó tanitványomtól egy régibb (la: 
tin , görög, arab) és egy ujabb, nemzetünk individualitasát nem koczkáztató, velünk semmi közvet
len érületben nem álló (gall, angol, vagy inkább keleti; p. o. török v. arab) nyelvnél többet nem 
kivánnék s ezt is csak annyira , hogy szókönyvek segedelmével (ha bár beszélni és írni nem tud· 
na is) k.önnyü szerével hibátlanul érteni és· fordítani túdjon. - Valóban azon időkön tuI -vagyunk 
már midön az gondoltaték, a hány nyelvet tud v~laki: annyi embert teszen ö , mert ekként orszá
"unkban különösen Pesten a Józst>fvárosban és konyhákban vajmi sok hármas embereket találha-
~ . 
t.unk ; mai világban egy jól megtanult nyelv és · sok tudomány, nem pedig kevés tudomány és sok 
nvelv kivántatik. Egy isten , egy király, egy haza, egy nyelv: legyen e részről jelszavunk! 
· Mire nemzeti nyelvünkön kivül különös figyelmemet forclitanám az másodszor a. b ·i~tan, 

ezen minden tudományok generali~ kulcsa volna , mert melly tudományba nála nélkül is be lehet 
me~ az ali<Y' ali<Y' ha megérdemli a tudomány nevét; ·tudós -tehát stricto sensu e tudomány nélkül 
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~nki sem lehet, t. .i. melly.nélkül bár melly szoigalmunk és buzgóságunk mellett is a való tudo-
mányoknak csak kiisz.öbénél ácsorgunk, nála ·nélkiH a Phaedrus' rókája által ineghivott rókábo.z 
hasonlólag, a palaczkban rejtett tudományokhoz nem juthatván, azoknak csak tokját nyalogatjuk. -
Elhanyagolt biztani müveltetésünket, ugy hiszem, in massa érezzük, érezzük különösen akkor, mi
dün természet- , műipar- , gazdaság- , kereskedési, vagy tudj isten, mi fajta m~s tudományos 
munkákat olvasván , ezekben némelly biztani számolásokra, formulákra bukkanva eszünk megáll , 
!':Zemeinkkel egy jót ugorva, velök ismét a szöveget követjük, észre ·sem vt>vén , hogy épen az 
átugrott bokorban feküvék a keresett nyul, melly nélkül aztán a szöveg is csak imigy amugy érte
tik; érezzük továbbad akkor, midön munkához fogva mindent, mint szokás mondani ad tmtinam 
kívánunk tenni , a biztan támasza pedig 'hiányzik. - Ha valaki azt gondolná (gond'olják ·pedig . so
kan, különösen azok, kik az ifjaQbaktól magukat meghaladtatni szégye~lik, maguk nimbusán ex 
Mtal, csorbát ütve látnak) ha valaki azt gondolná mondom, hogy az ifjabb kor a tudományok tu
dományát gyenge elméjével fölfogni nem képes (mert hiszen e gondolattal m~nnek iijaink a buma
niórákból a J>hilosophiába) neki csak azt felelem, hogy részemről a biztan ·megtanulására több idöt, 
erőt és szorgalmat forditani nem kivánnék, mint mennyit a haszontalan Quae maribus, Nomina 
c~mposita , ·simplicium leges és prosodia megtanulására forditani -kénytelenittettem , kénytelenittet-
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t~m mondom, mert lelkemnek volt annyi esze, hogy e haszontalanságokat digeralni sehogy sem 
akarta, holott jó methodus által e fáradságon mennyi ~athematicai ismereteket vásárolhattam Tol
na. - Én az említett ellenvéleményüek ellenére .azt hiszem, hogy annak ·reQ.dje módja szerint 
előadva e tudomány, öt alig lehet elég jókor kezdeni a gyermekekkel, s alig lehet a 'gyermek 
agyát valami mással jobban erösiteni, ötet igy rendeltetésére elökésziteni, mint épen a szá1polással, 
csak hogy itt sok függ a methodustól, ember kell a gátra, nem ugy mint eddig, hogy kisebb osko
Iáink tanítói alig forditanak valami figyelmet e szükséges tudományra. 

A hazai nyelv tehát' és biztan volna azon két tudomány, mellynek megtanittatásám Ieg
nagyo~b gondomat forditanám, honnét e fiatalabb kor oskoláit, mellyeket most egy szóval gymna-

. siumnak .neveznek, ~ z ó biz tan d·á na k szeretném neveztetni, t. i. ·hogy e név 'által mincl a tani tó , 
mind a tanuló szüntelen figyelmeztetnék az emlitett két tudományra, ez volna keltöknek és fe ktök
nek föczélja, mellyeken kívül másodrendű figyelemmel még némelly más szükséges tuclományok. 
is tanittathatnának; de practice talán inkább, mint theoretice. · · . 

Az ·ifju a nyelv- és biztant képességi tökéletesség~e (azaz, hogy késöbb az étet tudo
mányaira menvén által, ezeknek amazokból életet adni tudjon) képességi tökéletességre mondom 
vivén_; nagy -rendeltetése irányában é1etmüves további kifejlődéssel a két tudományt fölcseréli, 'Ugy 
hogy amabból (a nyelvtanból) pbilosophia, émebböl (a biztanból) pedig tágabb értelembeli termé
szettudomány váljék. - A philosophiára nézve mostan .csak azt akarom mege.mliteni, bogy nekünk 
n~m annyira speculativa mint inkáb~ practica philosophiára v~gyon szükségünk , t. i. melly az 
életből levén meritv~, a v.alózó világot soha el nem hagyva, az emberi cselekedeteknek jó irányt 
adjon, bennünket egyenként és egyeíemileg már ez életben is boldogítson ; a . valózó világon tulhácró 
speculativa pbilosopbia-tól „mellyben a lélek maga magába bonyolulva maga működéseinek tömk~
legében vesz el, és az ·épeszü embert a bolondhoz olly közel vezeti, hogy a kettő közt a még ki 
nem ferdült eszünek bajos külünbséget tenni, az illyen philosophiáról mondom _ bennünket jó isie
nün~ m~ntsen; honnét, ha v~lahol bizonynyal· épen a philosopbiára nézve szükség, hogy a status 
tudja mit, mennyit és mi módon tanít a tanár; mert· ·nekünk nem annyira sok és felleno-zö mint 
inkább kevés, bennünket tetteikben e valózó világban soha el nem hagyó philosophiára va«~on' szitk-
ségünk. · e 

A tei:mészeitudományra nézve obajtanám, hogy ne, mint eddig néminemű figyelem csak
nem egyesegyedül a szorosabb értelemben vett természettudományra, hanem ennek testvéreire is 
gon~os ápolás. fordittassék, még pedig mind az álló természettudományra (Physica descriptiva , m
ston~ naturah:, v. ~p.ysiographia) in specie a · mineralogia, botanica és zoologiára; mind pedig a 
mozgasban levore t. 1. a physicán kivül a cbemia és physiologiára nézvest is. - Eddiglen a philoso.
phiában néminemű (tehát nein egész) figyelem csak a physicára fordíttatott, és még a historia natu
ralis kezeltetett igen hasonszenvi adagban, a tágabb értelemben vett természettudomány többi fö
l~bb említett rés~einek tanitatásáról pedig alig ejthetünk szót; holott mégis - · isteném, terem
tom !. ! - ·az ember a természet ölében .kelvén ki, s benne élvén, élte l.efolyta alatt vele annyi és 
sokfele érületbe jövén, mi lehet .természetesebb, minthogy a bár mi fajta miíveltségre számot tartó 
ember ~ele jókor minden oldalról megismerkedjék; - melly is annyi f éle szükséo-einket föclözi 
olly s_ok életveszedelmeztetö viszonyok . közt segédkezet nyujt_, annyi kényelmet' sö~ kéjelmet sze~ 

. rez' _es µiagában véve is oJly gyönyör~ödtetö ! - Az ujabb idökben mind az álló, mind a mozgó 
terme~zet~dományok ágai oHy hatalmas elölép_éseket tettek, azok megtanulhatásának utja annyira 
megkonnyittetett, ök - mellyek az elött szárazok, ridegek ; és viritstelenek voltak - olly bájo_-
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sak , igé~ök és vonzók lönek , hogy többé az ifjut nem . hogy ·magokhoz férni nem engedik, söt in
kább elfoaadására· minden kapui nyitvák , t. i. ha IIii ifjuságunk életidejével jobban gazdálkodunk, 
azt haszo~talanságokra nem vesztegetjük , söt öt azok megtanulhatására jobban elökészitjük, ko
molyabban útána nézünk, hogy ifjaink ·évenként vagy tíz hónapot (t. i. az iskolai idöt) el nem ta-

. risznyázván·, még· ezekhez vacatiókul (mintha bizony tudj' isten mi igen ki~áradtak ;olna ~ ~anu
lásban) ·még két hónapot adunk: ugy hiszem hogy 3 éy le~olyta alatt olly Jele~ ~gyeneket álht~ 
(flö, kik a·ztán az élethez legközelebb áUó tudományokban jeleskedhetnek, belolok nemcsak a te1 -
mészettudományok jótékonyságából jobban részesülő orv(}Sok, gyógyszerészek, gazdák, bányá
szok, iparüzök, hanem tölök kisst! távolabb esö, de mégis jótékony~-ligukból szi~te .. részesülö ~a
po~, katonák , törvél\ytudók, vagy tudja Isten lJlik, mik nem válhatnak, me1~t ne ~IgJl:lk, ~~gy Imn~ 
a theologia , mind a jurisprudentia megtanulására egyenesebb ut . volna az emlltett~el_, ~s ker dem'. ~1 
fo«alma lehet a theologusnak valamint a jurisconsultásnak is ·a theologia naturahs es JUS ·naturaleroJ 

0 . 

a természettudományok szorgos ·tanulása nélkül. · · · · . . 
Mint fönebb a nyelv- és ·biztan oskoláit egy szóval szóbiztandának neveztem: ugy elöttem 

a dolgok nevei közönbösek. nem levén, söt rájok igen is nagy pondust vetvén, azon .földszint álló~
boz képest, ezen elsö emeleten állókat t. i. a philosophiával és természettudo_mány.okkal f~glalko~o
kat összetevüleg egy szóval e I m é I y z e d·nek szeretném nevezni, t. i. melly szo el~ely- ph~os.oph~.a „ 
és zet (Vajda szerint) természet, ennek t betüjét, d locale formativumunk el~m~vel cserelven f?l , 
állott össze. mivel . ismét (nem amugy lucus a Iucendo-kéní) azt akarnám elerm , . hogy ezen tano
dák nomine 'et omi~e, az emlitett ·tudományok megtanulásának helyeiv~ palae~traivá váln~nak; nem 
zárván ~égis ki némelly tán nemis a szilárd tudomúnyokhoi tarto!o tudo~anyokat, ~mt P· o. a 
történetet, mellyet én inkább csak Iecturának, mint tudománynak ~artok, t. 1. mellyet mn!den t;an(\r 
és elöadás nélkül kiki honn is megtanulhat könyvekböl. . . . . . 

Az elmélyzeclnek vagyis mai nyelven a philosophiának vege leven, a magasab~ tudo~a~ 
nyokra vágyódó ifjus :lg az eddig egy mederre szol'itott foly?tiól több ~rekre, ága~ra oszlik_, a ~obb1 
közt e«y része Aesculap zászlója alá ohaj t bejutl\i. - E r teke z esem e hatra 1 e v o re sz e 
(az ifj~ság· mús' erekre szakadozó embereinek tová~bi kiképeztetéséröl hallgatván) e g Y e s e g Y e-

u ű·l az ifju orvos tan·odai kiképezéséröl szóland. . , .. 
Az egyetemes or.vostudomány részeit tán legalkalmasabban ket ·reszre_ M~etne os~tan1. t. _1. 

egyik része a segédtudományokat, másik része pedig · sü'icte magát az ember eletevel, egeszs~ge-
vel betegségével és halálával foglalkozót fo crJnlja magában. · · · · , . . . 

Az orvostudomány elsöbbik része az alkalmazott iermészettudomany (Sc1entia naturahs 
ai

1
plicata} egyes részeit foglalja magában, mellyek tudományunk második részével ~özvetl_en _öss~e

köttetésben állanak. -- A természet.tudománynak e részeit itten sub cursu med1co_ mar mkabb 
practice kellene előadni, · még pedig ugy, hogy maga az · ifjuság is, mint deákul mo~dJák „ma~um, 
operi admoveret." .- . Tudja isten! nekem jelenben is olly nagy respectusom van azon orvosok ~rá~t 
kik. 2:yógyszerészekböl váltak ezekké; - valljon kivihetü volna-e az, ·hogy tudom~nyun~ elso r~
szén;k végeztével, tudományunk második részére átmenendö orvosnövend.~künk egy evet ?11.nt pract1-
cans valamelly- hiteles gyógyszertárban töltene~ - Mert, istenem , vegyu.k csak mostam állapotun-

k t k „ k t · „ nk. r·e te' ve l.:•aalább · magunk közt vallJ. uk mecr · vall3on az általunk rendelt or-a , .eznn e sz1vu , "o' ::'l" • • , , • 

vosságok jóságát meg. tudjuk-:e ítélni? - és kérdem, _mi kínos sz~repet Játszi~ nemelly ep?r gyógy-
szertáraink vizsaáltánál? _ valljon kórodai tanítványunk, vruamelly orvossag rendeltetven, ö ezt 
· k

0 
tt" fi«velen1mel· lát-e utána ho«y therapeuticus hatását is megisme1je; holott a ismerve' nem e os o; ' . ~ 
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gyógyszert chinai betű vagy hyerogliphként nem ismerő tanuló csak bámészkodik e czifra nevű or
vosság haJJatáta, mellyet le~fölebb tún egyszer látott a pbarmacologia .tanárának .keze közt éltében. 
- mik, uraím, ha igazak, ~~ valóban nem ritka lehet azon eset, hol nem a rossz diagnosis , ne~ 
a rosszul választott 1 vagy venyileg ferdén sze~·kesztett orvosság, mint inkább tán ennek több oldali 
tökéletlensége oka. az orv~s és beteg által várva várt., de el nem ért sükernek; és képzeljük ma
gu~~ak '. ho~ mmdanny1an practicus természettudósok_ volnánk, mi.máskép volna akkor az em
ben.seg b1ztos~tva az orv~sságok jósága részéröl. - Az orvosapród tehát elmélyzedi oskoláin át·
esven ~ t~rme.s~ettudoma~ynak az orvostudományhoz tartozó részeit a botanica, zoologia és ory
cto~os1a med1cat; valammt az ugynevezendö physica és chemia medicát (mellyet mai nap phanna
r.euti~ának neveznek, a physica medica pedig kiváot ohajtásunk csak) e tudományágakat tanulja 
imtctlce gQn~os,an, adplicative ad scientiam medicam végig. 

. Tudománya~ második r.észe teszi tulajdonképen a valóságos orvostudományt, melly a 
szermt, a hogy ö az ep, vagy kór emberrel bánik, ismét két részre szakad. - E rész elsöbbik 
ttlrészére nézve csak azt kívánjuk megemliteni , hogy tanintézetünknek egész erej é~el azon kell lenni , 
hogy b.enne ügyes p:acticu~ bo~czolók és .élettudósok képeztessenek; t. i. kik az ép emberi testet mind 
e:olut1ve e.~ re:.ol~ti;~, m1~d m_ statu. quo adultae aetatis jól isme1jék; kik az ember anyagiságábóJ 
kiemelkedo mükodes1 tulaJdomt tudják; kik .. az emberi test nemcsak nagybani hanem kisbeni al
ko:1sában se akadjan~k .föl, annak topo~raphiáját ismerik_, mint a befecskenclé;ekkel, mind a gór
csovtl alkalmasan banm tudnak ; honnet e két tudománynak (a boncz- és élettannak) nemcsak 
ha!l-, hanem dolgozó term~kre is vagyon szükségök, mellyek t. i. ugyszóJván éjjel és nappal mmdig 
nyitva··' Janus t_emploma~~nt soha zárva ne legyenek, s mellyekben á dolgozó ifjuság elöit Vestn 
Iámpá~.a „so~a k1 ne aludJek. --: Eddig a volt tán a legnagyobb hiba, hogy ·a tanítvány tanitóját so
ha mükodm nem látta; tudjuk, mikép boldogult Kieninger volt prosectorunk a legszorgondo
sa~ban elzárkozott _cs~ogy ötet, dolgozni soha senki se lássa; ugyan kérem, ha a mesterember 
szuntelen csak elkesz1tet~ müdarabokat mutogatna apl'ódjának, lehetne-e várni , legalább könnye
den' h?gy me~tel'eket kepez. - Egyetlenegy~zeri avtopsiája valamelly rész kikészítésének szc:'tz
szo.rta mstruct1ve~b a könyvek utáni nemcsak készítésnél, hanem fölfogásnál is. 

. Az emhtett ~oncz. és élettanon kívül még. az éptan érdemli meg teljes figyelmünket , 
mellyr~ ne~ve ~sak aztJe~zem meg, hogy ezen nálunk csaknem egészen elhagyatott tudomány na
gyobb a~ola~t es gon~os„ mkább practicai kezeltetést kiván; megkívánja pedig ezt különösen azért, 
me~ t~lJeS ~rd~mbem foganatositúsa az életben a szorosabb értelemben vett gyógytudományt, melly 
a k?r el~t eppe változtat~sával fo~lalkozik, a lehetségig szoros korlátok közé szorítani iparkodik; 
ohaJthato teh~t '. l~ogy .meg tanulokorunkban megszerezzük ázon capacitást, mellyel aztán az élet
ben az embens.eg~~v~ra ~aszonnal működhessünk; szóv~l, hogy practicus hygieistákká váljunk; hol 
azo~ban .. más. r~s~1ol1 endunk~ek nagyobb s szabadabb hatáskört ohaj tanék; melly két momentuma 
a koz~geszseg1 ug! kezelésének, hogy egymással találkozzanak kívánom, mert jelenben egyikkel 
~em h.l~"Ullk ! s vallJuk meg, mi„ csekély azoknak száma köztünk, kik az élet ·szükségeinek jóságát 
ism~rik„ s ~ik az azokat fertezo anyagok fölfedezési mesterségét magokévá tették. - Az iparüzök 
~, reszrol sokkal nagyobb haladás~ tettek a rossz életszerek maszkirozásában, a jóknak pedig dilutio
Jaban ' s egyszersmindi .elrontásában; IQ int · mi épen- ezeknek ellenséaei azok fölfede.zhetese· ben 
tettünk. . 

0 

. Szoros~ .ért~lemben vett tudomAnyunk második _része, melly a beteg élet helyre állitásával 
foglalkozµc., eddigi mmden müködéseinknek föczélját, csaknem egyetlenegy föladatunkat teszi; mi 
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nemis csuda, mert bizony ( oh féjdaloin) az emberiségnek a statusok által (Perzsiát tán kivéve, hol 
az orvosok nem· a beteg, hanem az egészséges emberektől mondatnak fizettetni) olly irány van adva, 
hogy bizony ép embertöl elöbb tán .gunyt és megvetést ínint kenyeret vagy tiszteletet várhat egyete
mes rendünk. - Mik is igy levén, mi csuda aztán, ha rendünk egyesegyedüli czélaul a betegségek 
gyógyitását tűzvén ki magának , az egészség megtartásával, mi szintannyi munkájába kerülne , de 
melJy által csak maga alatt vágná a gallyat, sokkal kevesebbet gondol; melly részröl a papirendnek 
melly t. i. az embert nem csak nagy utjára készíti el, söt öt még egy darabig ~l is kíséri: hanem még 
keresztel és házasit is, az élet örömeiben és fájdtÍlmaiban tehát egyenlően részt veszen, sokkal jobb 
helyzete van, mint nekünk, t. i. kiknek csak az élet ros.szabbik fele jutott részünkül. - De isten 
neki, már benne vagyunk! tán jönek idök, mfdön az emberiség jobban belátandja, hogy tanácsos vol
na az embernek nemcsak rosszabbik, hanem jobbik részét az emberi életnek az orvosra bizni; azért 
11 beteg élet provinciája minden esetre tulajdonunk maradván, az emberiség javára azon kell lennünk, 
hogy ha már egészen tÍ1dtunknélkül betegszik is meg az ember, legalább tudtunkra egészségesedjék 
meg, mi csak alkalmas practicus orvosok szolgáltatván a statusnak a· magunk lehetséges legtökélete-
tesebb k.iképeztetése által történhetik meg. 

A praxis generaliskulcsát tulajdonkép két tudomány teszi t. i. a közönséges kór- és gyógy-
tudomány, amaz, mint tudjuk, azt tanitja, mikép betegedik meg az ember? ez ellenben m~kép egész
ségesedik meg ( theoria morbi, theoria sanationis.)? - Eddigelö amarra, nem minden ugyan, de 
mégis sokkal több gond fordíttatott, mint erre; mert erről méltán el lehet mondani, hogy eddig egé
szen mostohailag kezeltetett. - Véleményem szerint a segédtudományok, nevezetesen a physiologia 
mo·stani állásához képest jól kidolgozott pa1hologia és therapia generalis, a millyek.kidolgozásaért ~z
reket és ezreket tudnék adni, - t. i. ha volna - lényegesebb tudomány, mint gondolnók ; azért tisz
telet becsület a .pathologia et tberapia specialis tanszékének, mellyel eddiglen annyi fény, tisztelet és 
haszon járt;- de tisztelet ám és pedig kalapemelö tisztelet a pathologia és therapia specialis tanszé
kének is; azért uraim, csak le k~lapjainkkal, ha ez a kébléböl a pathologia és therapia ~pecialis által 
eröszakosan kiszakasztott anyagokkal egyetemben a segédtudományok mostani állásához illesztve, dol
goztatik ki ; mert ugyan kérdem a lobláztan, az ideges bántalmakról szóló tanítás és még sok más 
tárgyak nem nagyobb joggal tartoznak·e a közönséges mint a különös kórtan körébe?; honnét aztán 
elég pleonasti<;e ugy szólván ügyetlenül és rossz rendben történik, hogy egy és ugyanazon kórtárgy 
több tanárok által különbözökép adatik elö. - Én legalább részemröl tuclok olly jól sikerült patholo
gia generalist magamnak képzelni , mellynek tökélétes megtanulása után ügyes vezetö mellett az~n
ual a betegágyhoz állittathátik a tanuló, a nélkül hogy a gyakorta több tomusokr~ növe~edett és .m~g
is a kórgyakorlat kimerithetetle~ tengerén százszor és százszor is cserben hagyo, tehat a casmst1ca 
Ulerapia pohos testére még mindig s~ük mezeü therapia specialis áttanulásá~·a _szüks~g~ _volna i melly 
részröl kórodavezér létemre legfölebb is azt tenném, hogy a therapia speciahs edd1g1 igen testetlen 
és lelk~tlen mechanicus áttanulását cassálván, az előforduló kóreseti alkalmakkor utalnám tanitvá
nyaimat azon specialis kutforráshoz, melly a betegség kórképét legjobban lelke elé tükrözi és a gyó-

gyítás kulcsát legtökéletesebben adja. . . . . . . • 
A közönséges kór- és gyógytanra nézve az említett gondot ford1tvan, tamtvanya1mat elo-

ször egyesegyedül a belsö betegségek megismerési és gyógyirási gyak.~rlatá~a . szó~it~nám, még pe
dig különösen azokéra mellyek közönségesek levén, belőlök az egyes eletmuvek es rendszerek be
tegségei mindenkor ré;zesülnek amennyiben vagy azokkal fejlődnek ki, vagy velök j~rnak' vagy öket 
IÍlegelözlk. melly résiról keUö függene szüntelen szemem elött, t. i. t:ör. hogy alkalmas kórodave-

' 19 



, 

;ető m legyen; 21or bOg „ mj}ulen jól Ol'"'anisáU k'Ó!'ül\áboz tarrozg segéde zköiök ~il'tokába legyek. _ 
i; elsőre nézve, aszó legva.!óbb ért~l~ében tap,szta ' Ói'buvárró~ g9n~os~odpftm, t. i.1M távql ~den 

c~yoJdaluságtól s szélsös~gtöl 1 távol a nem GOns~tálJ uJ~~g )l\Ohíl kapk(}dflsától, a szp ~ge )segédi 
dományok birto~ában valóságos rationabjli~ Qrvos) vagyis Qlly, orvqs ,; ~i a, betegségek..tqm~gét .qi~a
sabb cosmicus és telluric~s befolyásoktól száqna~ta,tni ~udv,án, ezekre. ~;Züntelen figyelvén„ minden 
~órtünetet a maga eredetére visszavezetni tud, · minden kórjel je~entöségé1 isme_ri, a ..kórtüne.t~~t 

rá ismerhető kóralakká szerkeszteni s összeállítani bírja 1 és enn~~ megfelelöleg egxsz~r.slpin4 a1 

~gyetemes betegség belső lényegét ( causa. proximáját) a ~órral magával .hiven megegyezve 1.\oay, ké 
pes fölfogni , hogy aztán ne~ie a gyógyitásban ne egyes kó1jelekk~l . kelljen küzdeni'· hanem azok 
egy:eteme1) phalanxának esvén, azokat ha nem egy vágással is, legalább ~gyetemileg kiirtani bilja, 
még pedig ugy, hogy mindezekröl tanítványainak világos belátása legyen. _... l{órodánl). mfisodik ki
yánatára nézve ohajtanám, · hogy meHette minden szükséges kéi;zületek meglegyenek, a többl köz! 
u kórtermények megvizsgá1á~ára, jó diagnosisok tételére, hogy vegytani m!nyével g~órcsővel és kqr
boncztani teremmel bírjon, s velők a tanitó és tanuló alkalmasan bánni tudJ. on mert mei:rvallom 

~ ' :,0 . , 

hogy mai világban ezen kórodai segédeszközök nélkül kontárokhoz hasonlókat ugyan igen, de valódi 
orvosokat valóban teljességgel nem lehet nevelni, nálok nélkül tanult orvosokat magamnak nem tudok 
k-épzelni. 

. A tanuló ekként a gyakorló gyógytudomány ajapját leglényegesebb részét a m~ndott mó-
don magaévá tevén ; e11nek egyes ágai t\Z élet szükségeihez képest rendeltethetnének el · hol is mi~„ 

, ' ' "1 
tudjuk, a _sebészet és szülészet legte1jedetebb használatuak levén az orvosifjuságot e z.silibrn terelni 
annál inkább könnyii. !eszen, hogy kenyérkeresetének legpövebb forrását emünnet vá1ja - Mi tudo 
m.ányuitk gyakorlati részéne~ többi ágait illeti, a?okat pace me~ meg !ehetne ·inté,zetüQlj.l:>en ~agypi, 
vagy·meHéjök még eddig nell]. volt ujakat állítani, ~vagy ezekeb és azokat i_s -egyetemileg a ról<.us
kQ.rházba, ezt gyakorló tudományunk egyes ágai szám~a tanintézetté .1 válto~tatván álta4 áttenni ; hol 
is ar szemek, fülek, fogak és még más részek betegségei számára, nem különben a mellbetegek , 
é'szkórosak, bujasenyvesek, börbetegségben 1)zenvedök számára is 'értelmes vezér által vezetett osz
tályok állit&thatnának, a betegek ugymint a tanulók számára is egyetembe~. 

A tudományunk második részéhez tartozó fölebb említett tanágakon kívül, még három van, 
mi futólag ugyan, mégis teljes figyelmünket megérdemli: t.i. a gyógy-szertudomány, az or
vostudomány történettana és a közgyógytan (medicina publica.) 

Az elsöre nézve a tanárnak minél kevesebb erejébe kerülne a gyógyszertár pharmacogno
sticus része (mert hiszen az applicata természettudományokna}\ czélja az volna, mind theoretice mind 
practice megismerkednék jókor a gyógyszertári testekkel, mire nézve különösen az általam vala
melly gyógyszertárban évig folytatandó ajánlott gyakorkodás szerfölött sokat tenne : annál nagyobb 
föladata volna a gyógyszertan tanárának, hogy annak therapeuticus posqlogicus és pharmacocatagra
phologicus része jól elöadassék; honnét én legalább e gyógytudoÍnányi rész taníttatására csak több 
ideig jó sükerrel kórodá.skodott orvost választanék; kinek t. i, a puhatolódzó szellem ( spiritus obser
vandi et experimentandi) nagy fokban meg van adva, - E tanárnak pedig kötelességeül tenném, hogy 
midőn valamelly gyógyhatására nézve ujabb szerrel kisérlet tétetik; él beteget szemmel tartólag gya-
korta meglátogassa. . - . 

Az emlitett második tudomány t. i. orvostudományunk története , melly oh fájdalom, eddi" 
nálunk mint rendes tanulmány nem adatik elő, arr>A való volna hogy tudományunk fatumait stadiu· 
mokkéut élöadváo, egy old,alról bennünket a vaklandos visszaesésektöl óna; más oldalról edig, hogy 

1 

Uúmlót képesitené arra, mik.ép megtanulta u1An b6r melly eJödi koru onos1 mttnka jutna is kezé
tíe, magátazon korba beilleszteni tudván, benne mindezeket ad'8mussim rnegér1~né; s aztán ekJlém 
e orios nemcsak egyesegyedül a jelennek él.ne , hanem a mult kornak , mellyben annyi taqµlságo 
'Van, szinte hasznát vehetné. 

, Jelentékenyebb' tanszék a közorvostudományénál alig van;_meUyröl azonban meg 
kell ·vallanom ( oh fájdalom,) hogy eddiglen nálunk csak nomine - nem pedig ominetenus voltazott; 
eddiglen nevének elsőbbik része bibázván tán csak második syllabája volt meg, azaz csak szék, .nem 
pe.dig tanszék volt. - E tanszék egyeseg)'edüli föladata abban áll, hogy a statusnak practicus ép
öröket, ezekhez hasonló tötvényszéki ·orvosokat készítsen; mire való nézve a közbén, hogy e szék t1,1-
-nárának egyotdalról, minden ·az egészség ügyében kiadott rendeleteket é~ hozott törvény~ket össze„ 
szedni s ezeket tankönyvébe fölvenni kötelessége: 'más oldalról nekie j6 practicus orvosnak, pra„ 
rticus bonczolónak és praciicus természettudósnak kell lenni. - Ha valamelly tanszék megérdemli az 
igazgató figyelmet, bizonyosan ez az, 'filit töle a tanszék vár, sőt követet; ugyanis e szé]<. tanárának. 
alkalmat.kell nJlljtani, neki pedig mindén alkalomon kapni, hogy minden az egészség ügyében kiadott 
parancsokat és hozott törvényeket országunkban összegyűjtsön és földolgozzon; - mivel pedig ezek· 
ben számi alan hiányokra fölöslegekre, ferdeségekre, söt ellenmondásokra találand: azért neki a 
cQmparativába is be kell tekinteni, t. i. hogy tudja más az egészség tekintetéből jól elrendelt statu„ 
sokban miféle törvények díJratlanak, mi : több, hogy velök jobban megösmerkedhessék, neki utazá· 
.sokat is kellene tenni, azért hogy aztán adand-ó alkalomkor czéfüányos javaslatokkal állbas..son elö. -
A közgyógytudomány e két kutfoíTására -elegen.dö figyelemmel nem levép , e tudomány)egalább eddig 
11álunk, merő az égből szabadon összekapkodott közegészségi tárgyak körül forgó· eszmék halmaza 
v:olt, mellyeket miilön ·az éleibe ·átment orvos használni akart volna, szomotuan kelle tapasztalnia, 
mikép máskép tán legüdvösebb tanácsai, más rendbeli intézkedésekkel kocczanv4n össze egymás 
után düledezének halomra, ugy hogy' végre minden üdvös tanácsadástól elmene kedve ; melly oknál 
fogva legalább rész~mről ugyhiszem, hogy egy minden oldalról czélirányos közegészségi tatlkönyv ki· 
dolgozását otszágwikban egy országosan kidolgozandó és országgyűlésileg helybenhagyandó codex 
sanitatisnek kellene megelőznie ; mellynek ajánlását büvebben beszédem másadik részére hagyan
dom. - · Mig tanulóink az 'alsóbb oskolákban czé.lirányosabb practicai növeltetést nem nyemek, addig 
e tanszék mellé két segéd kellene, .az egyik a physiologica és . pathologica anatomia számára a tör
vényszélii.orvostudomány irányában; a másik pedig a physica és chemia számára leginkább a politia 
medica irányában ; t. i. kik a tanár által vezettetve, neki kezek.ül szolgálnának, mindnyájon minden 
erejökből azon lennének, hogy a kezeik alól ~ikerült orvosokkal nomine et omine alkalmas physicu· 
sok válhatnának; mert valljuk meg , hogy mi e részröl az utolsó időkben nem hogy haladtunk, vagy 
legalább maradtunk volna tudományos állásunkban, hanem visszaestünk inkább; tekintsünk csak. 
kissé magunk körül, valljon tudunk-e a tudományok mostani állásához képest annyit kiállítani, mint 
physicusaink a mult század elsö felében kiállitottak, t. i. kik az akkori divat szerint külső egyete
mekben mindenféle tudományokat a többi közt fökép theologiát és medicinát össze tanulván, rakott 
méhként tértek vissza hazánkba, hol is aztán a közegészségre nézve üdvösen müködtenek, mint 
mindezeket a „mre6lauer @5animlung" és még sok más azonkori munkák helyeiből böven kivehet
jük; valóban sülyedö becsültetésünknek okát részemről nem annyira nagy elszaporodásunkban, mint 
inkább abban lalálom, hogy azalatt míg más tudományokkal foglalkozó hontársaink illető tudománya
ikban na1unknál nagyobb haladást tettek, mi e részről alább és alább szállottunk. 
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Az onosballgató ekkép ·az emlitett négy pbasison keresztül 'esvén, nekie· még, mielött a 
szigoru kikérdetésre bocsátattnék, egy évig mint practicnnsnak valamelly kórházban kellene műk,öd

. nie, t. i. hogy az órrosi eszméknek életet adni megtanuljon, tudományunk legányagibb oldalait is ma
gaéivá tegye; mit részemröl annál könnyebben kivihetendönek vélnék , mert órszágunkban , mint ér-• . 
tekezésem második részében megemlitendem, ugyanannyi · kórháznak , kellene fölállittatni, mint 
mennyi törvényhatóságok (t. i. vármegyék és városok) léteznek, miként aztán a kitanult orvoshall
gató oskoláit végezve azonnal kész applicatiót nyerhetne. 

Az orvoshallgató végre mind ezekkel készen levén rigorosumokra bocsáttathatnék, mely
lyek eltartására nézve átalában milly elvek volnának követendök, azt értek~zésem kezdetén megem
lítettem, t. i. hogy azoknak nyilt ajtaju termekben, egyesegyedül e czélra összeállított collegium ri
gorosantium által kellene véghez vitetniök. - Egyéb specialitasaiba e tárgynak ez alkalommal nem 
akarok bocsátkozni, meUyek ugyis sokfélckép intéztethetnek e,l czélirányosan. 

, A tisztelt hallgató ezekből kivehette, hogy számolásomból az egészség tekintetéből jobban 
elrendezett statusokban ~ már eddig is divatból kiment, vagyis lenni megszünt seborvosokat kihagy
tam; mi ne bosszantson, kérem, egyikünket sem, mert hiszen nekünk nem személyekkel; hanem 
ügygyel levén dolgunk a mindent magára vevö ludas asszonyhoz hasonlólag ne legyünk olJyan mint a 
peleskei notárius czimü melodramában elöforduló boszorkány, ki a maga' megperzselésével sokkal 
kevesebbet gondol, mint fajának kiirtásával; - hiszen, kik a seborvos w-ak közöl az orvosi praxis 
sorompói közé diplómát nyerve bejutottak , azokon ugysem ·ejtethetnék illy intézkedések által többé 
senimi anyagi és erkölcsi baj , s ezeknek nagyobb része ollyan ugyis , hogy ha a seborvosi rövidebb 
uton czélhoz jutni nekiök nem adatott volna alkalom, bizonynyal a hosszabb tudori uttól sem fogtak 
volna idegenkedni. - A rangkülönbség a ·massában sok haszontalan hiusági viszályoknak magva ; te
hát szüntessük meg azt, legyünk egyenlök ! ! 

Mint hiteles kutforrásból rebesgetve tudjuk, kegyelmes kormányunk részéröl szinte egy 
uj tanitási rendszer kü~zöbénél állunk, mellyröl eleve is meg lehetünk gyözödve, hogy nagyszerű és 
messzehatásu foganatra van számitva; melly t. i. ifjuságunk drága idejét és erejét részint tunyaságra, 
részint haszontalanságokra nem vesztegetendi, hanem· inkább magas elrendeltetés e felé iparkodván , 
csak ollyakra oktatandja az ifjut, minek aztán mint férfi az életben valóságos hasznát veendi; miért 
i~ örömmel nézünk azon pillanat elé, melly e keblünkben régen melengetett reményt létre hozandja. -
Ertekezésem ezen elsö részével tehát korán sem akartam a kormány· általam nem annyira . értett 
mint inkább csak sejtett nagy czélaiba vágni, s ha talán csekély dolgot nagygyal összehasonlítani sza
badna mint Plato a le~jobb respublicáról eszmeileg irt; mint Széchenyink „Stadiwn ·• nevű munkájá
b~n sokat eleve megmondott, miknek része életbe ment által, része 'pedig tán holt betü marad; ugy 
értekezésem ezen részében mondhattam sokat ollyat, mi soha életet nem nyer, mert tán feszítve tul· 
ságos; de mondhattam ollyat is, mf a közzé teendö tanítási rendszerben megvan, söt lehetnek ollyak 
• 1 

is benne, mik ha tán ebben nem foglaltatnának is, mégis néminemű figyelmet érdemlenének. -
Azért e részröl ugy vélem, se baj ! mert értekezésem által nem hogy kapuk, de még bicskák sarkai 
sem ftczamodnak ki helyökből. · · 

. trtekezésem e kissé hosszabbra nyult része által azt akartam elérni, hogy tanintézeti gyá-
runk (hova igazgató, tanárok, segédek, szolgák, hall termek , eszközök, inuseumok, laboratoriu
mok tartoznak) mustraként levén elintézve, benne olly készültségütorvosegyének gyárassának, kik 
Vulcanus által megfurt Jupiter kaponyájából mint a német mondja fix und fertig kiszabadult Minervá
boz hasonlólag olly képességi és készültségi tulajdonokkal bírjanak, -mellyek öket az életben működő 
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orvosok tan.ult rendébe fölvenni: itteneg a nekik .kimutatott.:heljet kellőleg betölteni képesitsék; 
azaz hogy ök a tudomány mindenkori 'jelem állá ához Jtimüveltetve lévén , képesekké legyenek 
egy§zersminll' a tud-Omanyok szüntelen nehe~bedö mérlegéb · ha nem mázsát is, legalább terecsnyit 
vetni; ,azok Jialadó gépének ke1:ekeit· sebesebb <10i>zgásna nógatni ; - , mé.sk.él_)-', ha',, mint eddig, 
amugyosan félig meddig ' észüU hereméhek.. hagyják el jankaptárµnkat, ugy Jzony bizony.mondom, · 
mit Jánoska riem tanult Janók sem fog tudni; mi igy maradván mndünkre a status _részéről az em
beriség egyetemes egészségének könnyebb kivivandása s biztosabb lábraállitatása ingeréből be
sz~dem második részében per apices elöadandó s Tepdünkct emelendö még tizszerte annyi kedvez
mények is csak hasztalanul vesztegettetnének,· reánk .. '.,- · Jó tanár, jó intézet és szigoru feny\ték 
tehát a három jelszavunk, mellyekkel e nagy" czélunkat kivivandhatjuk, ugy hogy mint egy oldal
ról csak ezen uton reménylhetjük azt, hogy rendünk a műveltebb Europa .orvosrendei közt dis~es 
helyet foglalhat; hol tán mi jelenben nem a .legnagyobb dicsőséggel szerepeln~nk: ugy1 más oldal
ról tanintézetünk mi eddig, oh itljdalom, soha sem ·történt , ekként a külföld néminemű figyelmét 
magára vonva legalább elvétve oJlykorollykor 'degenek által is Ib.eglátogattatnék; mikép is nagy 
.tartozásunkat legalább résznyire vissza.fizethetnök, hogy eddig a tudományok világában mindig 
csak vettünk és soha semmit sem adtunk. ~ •) 

J 

• J 

Beszédem második részének tárgyát, JJilnt eajité!Il, tulajdonképeni elrendeltetésünk, or-
vosi pályánk, · Jiatáskörünk tevén, minél· ,hosszadalmasabb. alék értekezésem első részének ki
dolgozásában, annál rövidebb ohajtok itten lenni; ugy hogy itten mondhatQm csak per apice~ szó
landok. , „ 

Ha a status általunk czélját a legtökélete&ebben Jdvánja érni, vagyis azt akarja kiesz
közleni, hogy mint a személy és vagyonra nézve ott a legnagyobb boldogság, hol a legnagyobb 
biztosságban élhet a polgár: ugy szinte hogy ennek élete rendünk munkálkodása által a legbizto
sabb lábra állittassék; ha mondom, ezt akaija rendünk által kivivatni: ugy az értekezésem clsö ré
szében megirt orvosnöveltetésén kivül szükség, hogy rendünk ,az életben kellöleg organisáltassék i 
szeretteu1 volna t n ,,reorganisáJtassél5," mond~ni, de re,ndünk eddigi organisatioja alig érdemli 
meg e nevet, mert eddig egész. k~i;noÍysá<YgfJ.l rendünk · organisatiójára nagyon csekély lépések 
tétettek. „ , 

Mint minden dolgot, ugy regdünket is nagyon sokfélekép lehetne organisálni és még is 
tán egyenlően jóJ esnék ki a dolog; mivel azonban mégis e tárgy nincsen minden praemissá~ nél
kül, a status quis-t pedig ne111 Je}let megsemmjsiteni, azért az a legjobb organisatio, melly a jelen 
körülményeknek hasznát véve~ messzeható tervének olly irányt ad, hogy általa a czél a lehetsé
gig legtökéletesebben kiviv~ssék. - Melly elvet figyelemre vevén országunkban, mivel rendünk 
egyénei vagy a kormánynak vagy pedig az egyes törvényhatóságoknak embereiből állnak; söt az 
egészségi ügyek is ín massa a törvényhatóságok, in quintessentia, ultima analysi pedig a kormány 
által kezeltetnek : azért ugy vélem, csak olly közegészségi intézkedések kecsegtethetnek bennün
ket maradandósággal, mellyek a nemzet által hozva, uralkodónk által sanctionáltatnak; mik így 
levén, mivel a közegészséget illető tárgyakban annyi hiány , zavar, contradictio és divergentia 
uralkodik nálunk, hogy az eme szentesitési czél eléressék, ennek könnyítésére egy országosan 
kinevezendő választmány, mellynek vezetése de natura rei,a protomedicusra bizathatnék, tagai pe
dig annM. ap·asztalt · physicusok ey még más po]iticuso~ . is lehetnének, e~ illy „~álasztmány mon-
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dóm elbleS'rnialgbzmí · 1 iftzegésiség ügyél eietö te:rvél, metly aztán omitggyttlésil~ · 1 
· ~dcii~s uralkbdóni·:áltab·szentesite da olln ~sanitatisnLholgaJ.hatna: 

A '~özegé~uégi~ügyek <kezelé~ :.Uz:ek: sZigombb gy,eplön ·tartasári tbváh'lnid 'Mam 
.orsr.ág bágyságát :;_ kite'rjedését;figyelembe.ajr Yéll!, negf pr-evíndalis ·prdtoJiredicu!f k.'ellen ; kij(Jii ·a 
helytartósági protomefilCUSJ a).á .tendelve 8 kezök illá biZott provincfükbiln._ltl"ófórduló egészségi ügyek 
mibenlétére 1lgyelVé1t, <.a közegészség ügyében hozandó ~ényeket;réletbeh tartanák s a i'enlbt 
figyelnének,:." ,. r J. 

J '.J : Nem 'kűlönberr szükségesnek véfném.., hogy "lll1nd n consiliumnM, mind pe.dig az egye:s 
·' rovi'iltialis ptotomedicu.sok al~tf .a .köza:gés~gre ·ügyelö alk~lmas egyéliekböl szel'kesztendö osztá
i :ok áttltatnéilak:;~ lllev~~tesen ,_ hogy. a •nm! helytartó1anács mellett egyszersmind 'depaitameritmil 
·sanitatis ·organisáltatnék „ meHynek f.ejét protomedicusunk tenne. - Ennyit ha komiányunk réSiéiöl 
TéJÍlényfonül}k, szab3dht, Jmit, ugy is az iig)' fontossá~h ·s terjedtségé' ~íván, · Jl1Z or~Mg és rendiin 
-1s &1-közegész:ség t kintetebö1 iliszó legv':alöhb ér lmében megelégedheinék~ , : • 
"( • •' 'A'.1í.:egyes:törvén)hatrrsJrgak. héwzerint viir.meg: ék 'réuffi:öl· szükségéS':volmí ,nhogJ a'pby 
.SlCafug()k feOrganiSÍíltjithának, il: phySÍCUS a Serfit0t0k SOfából kiemeltetyén., ·uendÖ})b helyet, tÍSZP 

teletet és fizetést nyerne; rendünk részéről is mindenek követtetné:nek' rel, hogy •a :>pbysicus, mint 
rendünk elsö személye a vármegyékben illö_ tiszteletben_ részesülne, söt hogy minden vármegyebeli 
orvossz~mély töle többé kevesbbé függene. - Kívántatnék továbbad; hogy a járásbeli orvosok szín
~ na ~ ?hb :r11Ifgra J ssanak-, ilistii tns.áilb ~ml~i seciindá1 ius physicusok legyenek. 
•
1 

• Ugyancsak a vái·m.egyék i·észérö 'kivílntatné.re végre , hogy minden vármegyében jól elren-
~ezett Rórház jöne létre. • · r . r · · 

. De mind ezeken kívül még alig volna kivánatosabb a vármegyékben mint egy állandólag 
müködö- bizottság Qlermanens déphtatio iínltatís), ineJI áZ -epór vezérfété ' álatf ·egy pár öregebb 
orv~sból : egy pár gyógyszereszbol és meg egy pá'r nemótvós individuumból állván' minden 'a, vá'r
megy~bén e ?fórdul? közegészséget illetö tárgyal eleve· itten kídolgoztatvltn, csak ez uton juthatná-
nak a ~özgyülés elejbe. · ' ·· 

Végre mint átalában nem a -mai \rílág mlivcltségéliez t.artozik, hogy ~etemünk az or
szággyülesen nem képviseltetik. u .y· gzmte a dolog: :Jényegébán fekszik, hogy rendün az él t ~ 
közegészség tárgyábán•a Ifiagao'Rikiíldtrttei áltál szinte ~le égyen. ,-o „ _ 9 

. E~yit gondolnék az orvosszemélyzetre nézve országunkban . szükségesnek lenni ; midön 
is aZ' életben müküaö orvoso'kntik. elegendö mezefök nyUnéA: maguk Jfüün tésél'e; nem ugy, mint 
most, hogy csaknem egyesegyedur ·a. ékánslíg megszerzésében fáraclozlink, e megszerzési csata
mezön· találkozván·, még ,a Cdék,ánsági · hivalalnaK s ,hiú több ártunk lfliht asználunk. 

; Mi a~ · emli etfszemélyze baUí'skbrét · illé.t!~9 ez' áz~eiiisé · 'hllvére m nden es~tben sz8-
lesbiterii kellene átalában' az' ál~ 't 'f~ogy re'ndiink'fé'lne ' s betegség·, . hanem az egészség ügyei 
is teljes kiterjedettségökbe·Íi óizaltatnának; hon · · p. ö:' ff! 6ünk' hivatafös ·személyzetének v:olna· 
kötelessége nemcsak- a gyógy-, hanem? e~, inRiíbh az ~epszei:ek (mcdia,<diaetl!tica) jósaga fölött IS 
"'-ködni " ?• ' ' • • • ' ? -o< ' r ' 1 0 ""P ; / • · ' ~ V1 • „ t #I ... ) 

' . - . 

. Csak ennyi1 ,és nem többet kivánnék ih sumilfa' ge'D.erarrta e pályánk ,második. részét illető 
reformunkról; mellyek ha') tón Iiem ann~ira nii, mint iiikabhi zok ~Ital, kik.tö1 áz egészségi ügyek 
elrendelése közvetlenül fdgg, :ifléndöleg IDéltányoltatnának ; -remén~lootnök , hogy rendfulk által 
a-z ·cgyet.e~es e~t!Sts~gnek nagy" ügye kiWvatnék. ' - ' Rentlunk -az-emberiség ·boldogsága .alapjának. 
a'z egyetemes egész!eg-nek ·k:ieszk-óile d'éseert :t~dbajt\ia eM i sz~toollk l ejd6lmt\Dk 'nja te.. 

iqén.yliz; ogy, , 
,!]ffl ~tt n 1P 

Mi· ~~~{hl\· ~~~ <JD !Jfl M :ew4WY1it, 
hogx, • ;fö sége. . ~gyelnres kfrá!fu,n.k; ~ ·· '.4(} é s · ·· H e~ 1 ~AA.e#; ,WáI\)'.ai • · ~ lJ ru.t~n is 
ért~sit~e~vén, a- magtJ · leE!i n be~á . 1S~ ·tµ~_, l )!j . . . m~. _pkröl fVJ11 fl, S . ' 1 g(V (\ · lfll~~~n 

·ailag inkább min · at~ailag;g ndg~kodn' { ert-1 qg'f\ sggr,öl, pqo~~Pdii~fl~ anf;AAI§ti rul!1r-
tot1 ini' bh , mellyek ál a1 o- ~e; ·1 , · z · g . ·_' l szell ,v"v~ 1 i}i · · „q fi" · ~tijyk bgl-
dogságának levén alapiooja·; Q nn ! · %t "l · 01\" ~ • im nf ·· , ábiP 
nemzetünk nagy nevét örök időkre megünneplendi. - Mint mind ezt, annyi dicsőséges praemissák 
után, mellyek olly rövid idö alatt történtek, hogy még legmerészebb reményeinket is fölül hala
dák, ö föl sége részéről reményleni rendünknek szabad: ugy más oldalról törvényhatóságaink ré
szérül sem eshetünk kétségbe , hogy a talán ő fölsége által megrezzejtendö életlnírnak hangjai nem 
fognak hatástalanul kebleikben elhangzandani; söt inkább ö fölsége e kivánatának egész tüzzel 
sietvén elébe, fölfogják. az egyetemes egészség ' nagy eszméjét s annak k.iküzdendésében aequi
librialis részt vesznek. - Mit hogy .a magyarok istene megén1ünk miné'M!löbb engedje, rendünk 
szivéböl fakadt mindenni;lpi ohajtásána tárgya. - en. . 

· Utóirat. Dr. Halász G~ 'z l ;a.nF. fil<. ·e.se · · . o!: ok és természetvizsgálók 
összejövetele orvosszaki gyülésében egy ország~s kórház iránti pályakérdést indiiványozván; ezen in
dítvány alkalmat nyujtott czélom eszközeinek megváltoztatására; ugyan is azelőtt ugy vélem, vaj-
1!\i üdvös valna , ha &k.áI' a ren~ek' aiár fr föls. · e' alt L fuegpenditlFtvén a közégészséoi ügyek> ·ke
ri~ltetése országunkban, czélszerü lenné, ha ·ennek itorvét e }' -orsiágo ' lrizt>bt ág1 kidólg-0zvá'n , 'Jel 
aztán 01' ~ggyülési vltatárgy,ftl c-·· vétetn'ék,; ::il:Hig ébt. Vé'e"'fel ·országos hélybelragyáát 1Íye:rb . 
ne: ~ Az" em itett inditváiíy tüzes. eg 1tatás · nláto razpiibn lfa~nfbmi .á :villán1i illl«g';l hogy ~ 
rP.vi ebb; biztosabb s kevesebb 'köitseggel"~ár · tlhln leliátnw cíélhot jutni· egy 'Pályamunka által·; 
miér~ is az említett · ~zaki g-yüléseklíen teljes é11öml>ö1 azon dolga.zfam, hogy az· országos kó:ubázi 
tá.rgyu .pályakérdés, az egye~emes egészségi1keze1tetését illetö pálya érdéssel ~cseréltetnek föl és 
csak.ugy,an több na ok.lg artott ·Jistj.nt' szakgy„ ési, ,r.é'szint emünnet nevezett bizottsági vitatkoiá
sunk után nehányun]plak ·ciélt érnililk sikerült;.. ngyihógyJ.at:Utalsó g;ülésben általam föltett pálya
kérdés minden bOzzáadás. elvevés v~ sz · áL oztatás nélkül eg~n· te1jedelmében elfogadtatott 
és következőkép szól: 1• 

„Dolgoztassék kJ egy, Magyaroiszágra alkalmazható orvosrenilörsé
gi és orvostörvényszék" t"erv, „melly a züks.éges kutforrá'sokból levén mé
~·i tve e gy rés zr.ö l általa honunk em be is ég ének mind egyetemi mind egyé ni 
é le t- és e g é sz s é g b e li üdv e a 1 eh e t ö le g t ö kél e te s eb b karba h ei y e z te s s ék; m h 
részröl pedig orvosrendiink ' viszonyai, állása, kötélessége s jogai fej tesse
nek meo- benne. " 

_ kérdés kissé terjedelmesebben· is föl volt áltafam téve , méllyet itt azért közlök , 
hogy a pályázni akaró magát e •kérdés mezején Jobban tájéko-zhassa: „Honunk emberisége élet-, 
s. egészségbeli ügye kezeltetésében különféle hiányok, kétségek , fölöslegek és eltérések. tapasz
taltat ván: - az ezen ügyben eddig vagy országosan ~agy több s ketesebb tfüwényhatóságoknál 

· ~ivatban levő ·ntézkedésekre és ez úgyben eddig megjelent magasabb helyekröl származott rende
letekre; - toyábbad más polgári, egyházt , söt katonai rendeletekre is~ t. i. mennyire · lehet a 
.fönnálló ·rendben e te).,intetekböl ütközések ne történje ek; - Tégre a köze ész égi. Ügyek része-



f 52 

röl más jól elrendelt ~~ ~ ti~fvén e's intézkedéseire figyelemmel levén - ·_ - kisérlet gya
nánt. dolgoztasSék lli tágabo értelemben veW~a~arország számára egy olly közegészséget biztosi
·tó tlJrvénykfül}'y ( ö~ex s~itafis), meI~y ·mm ,' e~ oldalról mínden orvosrendörségi és orvostörvény. 
széki intézkedéseket magában foglafvllli 'na~tafa az egyes em~erek eiet: és egészségbeli üdvÖk is 
a legbiztosabb lábra állittátnék ' és egyszersmind még orvosrendünk ingatag állását is minden viszo
·nyaiban kijel~ntené : ugy ~ás oldakól , ·mellyi:öl nagy valószinüséggel reménylhetnök, hogy figyelmet 
gerjesztve · (természetesen hozzá adván a hozzá adandókat, elvevén az elveendöket s megváltoztat-

. ván a megváltó~tat~dókat) f törvényes- eröt országosan vihatna ki magának". · 
. ' ') ·~~-----

A gerinczagybán.talmairól." 
· ·.r. 8&1JEB IGN!.uz, 'egyetemi rendes tanitó. 
1 „'{ ., ( i l ' ., ' ' . . ' . 

' . r 

Büszkén tekint a jelen orvosi , kor a multra, és meglepve bámulja az alig neháoy év eiött kigu
nyo1t korhatárzatok biztos alapját. Kórboncztan, vegytan, ducztan, de föleg a halllYatódzás kórokat 

idéz~n-~k elö, mellyeket nehány évvel' ezelőtt nem is sejditénk, kóroktól világosit;nak föl, meJlye. 
ket orok fátyollal burkoltaknak gondolánk; mellyek ezen kórok, a tudós gyülekezet elött tudvák · 
közölök azonban a gerinczagybántalmait kiemelni, annyival is inkább czélszerünek gondolám, min~ 
hogy gyakran határoztattak. tüdö- és szivlobok, mellyek a halfgacsö alkalmazása után be nem bi
zonyitt~tt~k. Illy esetek negatioi uton az orvosokat oda utasiták, hogy a kórok meghatározásában 
~ás kutfot keressenek, s csakugyan sike1iilt a . szorgos vizsgálatnak, a kórjelek fonalán a ge-
11.nc~agyban számo~ bántalmak fészkét föllelni s ez sok orvost s bennünket is eléggé képes arra 
_b1rm, hogy az eddig elhanyagolt gcrinczagybántalmakra több figyelmet fordítsunk. 

· Hogy a gerinczagybántalmai mindeddig annyira ismeretlenek voltak ~agy részben annak 
~s " hilajdonitható, mivel. a gerinczagyhoz bonczolatok alkalmával csak nehe~en r érheténk; ujabb 
1dokben azonban a germczoszlop könnyű és czélszerü megnyitásával bebizonyitá o kórboncztan 
hogy a gerinczagybántalmai sokkal gyakoriabbak, mintsem azt gondolók. 

1 

. . A gerinczagy kórhatárzatának szilárdabb megalapítását lényegesen elösegité az orvosok 
azo~ ~llitás.a~ hogy a lázak helybeli bajoktól függn·ek, - ennek következtében meg nem f"légedvén 
a. l~zJelenletevel szorgosabban fürkésztük a helybeli bántalmat, a mellyet gyakorta a gerinczagyban 
föl is találtunk. Igy lön·, hogy ideges bántalmak, föleg átalános rángadzás és görcsökben soha el nem 
mulasz~ottuk a. ge~'inczoszl~pot pontos vizsgálat alá venni, és nem ritkán akadtunk olly helyre, a melly 
megtapi_ntva, erzekeny fájdalmat ge1jesztett, a fájdalom ismételt nyomásra nagyobbult, söt gyakran 
egyes es távolabb részeken szinte fájdalmat és görcsöket idéze elő· mi csuda tehát, ha i1Iy esetek u 
orvosokat arra bi ták h bá t 1 k · · · ' · . . r , ogy e n a ma feszket a germczagyban keressék; - azonban korántsem 
vagyok haJl~d~, minden csekély vagy tán nagyobb gerinczagyfájdalmaknál is azonnal a geríncz
agyot vádolm, Jól tudva , hogy az életművek ~óros bajaiban részesülnek annak idegei is , ha már 

' 
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ezen idegek a gerinczagyból származnak „ aklt.pr épen nem ritka tünemény, hogy e bántalom az 
ideg eredetére, teháf a gerinczagyra viszbasson s ott kórjeleket idézzen elö ; -és valóban sem a 
fölszines tudákos, sem a durva empiricus ,; hanem csak. a kórjeleket kellően méltányló mivelt or
vos és alapos tapasztalat fogja megkülönböztetni· hogy a fájdalom viszhatott-e, vagy a gerincza~ 
eredeti bántalmának· szüleménye-e? · 

Nem szükség megemlítenem, hogy fökép a végtagok szélhüdései, gyakorta a gerinczagy 
életmüves bajainak következményei, ezeket a mindennapi tapasztalat bizonyítja. Ide tartoznak a 
kiizzadmányok , lágyulatok, sorvadások, keményedések vagy a gerinczagy álképletei. . . . 

. Mai értekezésem szük kö1·ét igen is tulbaladná , ha a tudós gyülekezetet n gennczagy osz-
szes bántalmainak elösorolásával akarnám fárasztani; azért is rövid vázlatban csak a gerinczagylob 
és gerinczagylágyulatra szorítkozom, e kettöre föleg azon okból, mivel foly6 _év~én ~zen l~bok 
föltünölecr sokszor fordulának elő, gyakran tüdő és szivloboknak keresztelve; azert is , tisztelt ugy
feleim, ~rditsuk vizsgálódásainkat ezen kórokra is, szilárdítsuk mindinkább ingatag kórismeiket, 

mert csak ugy építhetjük a gyógymódot állandó talpköre. 
Előrebocsátva a gerinczagylobnak k órbnncztani tüneményeit, utánok röviden annak lobos 

k.órjeleit fogom előadni. . . 
Minthogy a get inczagykér lobos bántalma· sokkal gyakoribb mint a gerinczagye t s mmt-

hogy e bántalmak különválva igen ritkák , azért a gyakorlatta nézve sokkal cz~lszerübbnek tar-

tom kórjeleiket csak egybekötve adni. · 
· Bon ezt a ni kór j e J.e k.. A gerinczagykérei vérrel beszürödvék, a keményagykér vastagabb, 

a lágyagykér homályos, savos. vagy képzödékeny kiizzadmánynyal bevonva, a kérek gyakorta egy„ 
másboz nőve találtatnak:, a gerinczagy rózsaszinü , egyes sötétebb foltokat vagy voná~okat ~ut~t, 
a váglapokon vérpontokat ömleszt, gyakorta duzzadt siövege mindig megváltozott , ~eg. pecli~ nt
k.án szokott keményebb lenni az épnél , többnyire lágyabb , állománya szennyes kasáva válik , a 

szürke állomány többször bántalmas mint a velös. 
K ór r ajz. A beteg egészségét változni érezi , a gerinczoszlop mentébe többször vesz ész- · 

re futó fájdalmakat, ezekhez csak hamar folytonos nyomatu láz csatlakozik, még pedig világos 
reggeli enyhülés és estvéli nehezbülésekkel , erre a fájdalmak, mellyek különbfélék lehetnek_, szu
rók , szaggatók , feszitök, égetök , a gerinczoszlop valamellyik pontján mindinkább concentralodnak, 
és minden tapintásra, mozgásra, melegre nagyobbulnak , söt a fölebb érintett pont erősebben nyomva 
crörcsöket köhögést hányást vagy más kó1jeleket· idéz elő·, a mint t. i. a gerinczagy lobos ré-· 
0 , ' tt 

széböl eredö idegek amaz vagy emez életműre hatnak - ezek viszhatási jelek s a gerinczagylob fo. 
kórjelei közé számítandók. Változnak továbbá a kórtűnemények a bántalom különbféle helyeihez 
képest, például ha a nyakgerinczagy lobos, az a nyelést akadályozva a légcsőben görcsöket tá
maszt, a felsö végtagokban pedig rángatódzá~okat hangyabizsergést gerjeszt; ha a _hátg~rincza.gy 
fölsörésze lobos-, a mellszorongásokat, nehéz lélekzetet, fuladoiásokat, gyorsabb szivverest , sz1v
qobogást; ellenben az hátgerincz alsó része nyomást a szivgödörben, hányást, colicát, mellizmoki 
görcsös feszülést idéz elő; ha végre a gerinczagy ágyék része lobos, a hudbántalmakban kitün
teti' mal!át· u. m. hnderöltetés, hudfölakadás, fájdalmas székletétel, az als-ó végtagok rángó vagy 
7(SOngó; g~rcsei, késöbb hudcsepegés, aknratelleni székürítés és az ~lsó végtagok „ szélhűdése~ 
állapota fejlődik ki. - Továbbá különböznek a kórjelek, a mint a gennczagy mellso vagy hátso 
részei lobosok mellsök· átalában fájdalmakat, a hátsók pedig görcsöket és s_zélhüdéseket okoznak. 

Nem' szül'ség megell\litenem, hogy a gerinC7.4gylob a vérrendSzerl'e vi~z}lat és:Jáit idéz elö. . ~ w 
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• . A föntebb emfitettekböl igen is kitünik, milly könnyen akadhat az orvos viszhatott kórjelek 
által csaJogat.va, tévutakra majd n_iell„, majd hasbántalmakat határozva ott, a hol a betegség gyülpontja 
csupán a germczagy·; csudálkozm ezen epen nem fogunk, ha a régi orvosok kórrajzait olvassuk. 8 
szivlobról, a mellyek majdnem ·egészen megegyeznek a hátgérinczagylob kórjeleivel és illy esetek· 
ben egyediil a hallgacsö és a gerinczagy szorgos vizsgálata menthet meo-"tévcdésektől és csak azok 
vezethetnek biztos kórhatárzatra. 

0 

· 

· A gerinczagylob és a gerinczagykérlob közti különbségeket mellözöm minthogy azoknak 
gyakorlati haszna nincs. . ' . . 

A gerinczagylob folyama némellykor igen seb~s, nehány nap alatt halállal végzödvén 
máskor ~zon.~a~ ~a~.tós.' ·söt ~akr?n ?dűlt. Biráltatik ugyanazon utakon a mellyeken egyéb Iobo~ 
lázak. t. 1. bork1gozolges, huduledek es megszokott vérfolyások által; megjegyzendő azonban, hogy 
a germcz.agylobban ritkák az ünnepélyes bírálatok , többnyire lysisek következtében oszlanak et 
Hogy a bm:Hatok beálltával lassanként az érzelmi és mozgási kó1jelek is eltűnnek, természetes, nem 

· ugy azonban a szélhüdéses tünemények , mellyek gyakran gyógyithatlanok. 
o- . Min_de~ . ~ob sa~os~~pzödéken:y kiizzadmánynyal van egybekötve, illy kiizzadmány néha _ 

n~oY?bb me~ny1segben ~ortemk, s ha összenövések által nem akadályoztatik, a gerinczcsatorna alsó 
reszet f~glalJa el s ebbol magyarázhatjuk meg,· miért kezdődnek a szélhüdések az alsóyégtagokon, 
a hudholyagon s végbelzárizmon, miért zsibbad el az érzékeny fájdalom , miért vizenyes külröl a 
bántalmas rész, miért szűnik meg a láz. 

. : ~ Ha a képz.~déke.ny kiizzad~án! genyedésbe megy át, akkor a széijiüdéses tüneményekhez, 
razo hideg, nagy gyongeseg, sorvadas es genyes vizelet csatlakoznak. · 

. . A hátge1:inc.za.gylo~a 1egl-·eszede1J?esebb. mert könnyen elte1jed az agyra, tüdő és . szivhü-
deseket' tehát_ halalt idez elo, nem kiilönben a geny fölszivodása genylázt gerjesztve okozhat halált. 

· .. .. Leg~z~mosb ál~o~ato~ra talál e bántalom f;i.atal életdus egyének és csecsemős gyerme
kek. kozott, fokep az utolsoknal; hat esetben láttam gerinczagylobot a bonczolat által bebizonyit
tatm, a hol a halál villám yorsasággal vetett a csecsemős életnek véo-et. 

~z. alkalm~ okok különbfélék lehetnek, taszítás , "tités , esés~ gerinczficzamodás , csont
~z~' meghutes,. havi vagy aranyeres folyások fölakadása, vöre.gáttétel , és ugy látszik, hogy az 
udult alaku germczagylob onania itltal is elöidéztethetik. 

A g Y ó'g Y módot csak röviden érintendem. Ha a láz nagyfokn ismételt érvá~ás ellen
ben i_smé~elt pióczák vagy ,véresköpölyök alkalmaztassanak a geri:czoszl;p mentébe. Édes' higany 
vagy . saletrom. gyakort.~ ~e~sze~b sik~rrel adatnak, hideg, sőt jeges vizburogatások a gerincz
c~atmna 1?.entebc, megontesek ~ideg v1zzel és higan):kenőcs sokszor elkerülhetetlenek. Ha képzö
dekeny kuzzadmány · szélhüdéses tüneményekkel maradna hátra. akkor az arnicafözet kitünö ha-
tásu szokott lenni. ' 

. A gerinczagy-lágyulatot elmelJöznöm ez alkalommal annyival inkább sem lehet 
mmthogy f"bb · - p·· • ' . ~ az o ny1re a .1ontebb emhtett lobnak. következménye, s csaknem olly gyakori mint a 
germczagylob. 

A ~erinczagylágyuJat különböző . foku leliet; ha az elsö fokon áll, akkor megkülönböz
tethető a germczagy rostos képlete; ha a második fokra hágott akkor a rostos képlet. egyenlő 
lágya~.yaggá vál~ozik, a harmadik s legnagyobb fokon pedig a ge~inczagy szürke és velős á~lomá
nya koz! me~szunt a kölönbség, söt a fejér tejfölalaku kására válik szét. - A Iágyulat vörös,• 
ha az vertorlodás vagy lobnak következménye, a vörös Iágyulat idővel sárgába tér át. Leginkább 
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ki van téve e Mntalomnak. az ágyékgerinczagy , ezt követi a nyakgerinczagy ; a lágyulat nehány vo
naltól több hüvelyre terjedhet, s a gerinczagynak majd egyik vagy másik oldalára, majd mellsö 
vagy hátsó részére szoritkozhatik' majd pedig az agy egész állományát hathatja k~resztül. 

A gerinczlágyulat kór határ z a t a még alaposb tudományt. igényel, mint a gerinczagylob. 
Többnyire gerinczagyingerültség vagy lázas gerinczagylob képezi a bántalom gyupontját, ez las
sanként szélhüdéses tüneményeket fejleszt ki, ezekhez hangyabizsergés, nehézjárás szövetkezik., 
járásközben a beteg hamar elfárad, hibait nehezen emeli, lábikrában többször görcsöket szenved: 
itt említésre méltó, hogy e kórtünemények sok orvos által csakhamar az aranyérnek tulajdonittat
nak , minthogy keresztcsonti fájdalmak gyakran köszönnek be. 

Ha a nyak.gerinczagy rész lágyult, akkor az említett kó1jelek a fölső végtagokban idéz
tetnek elö. A lágyulat növekedté-vel a szélhüdéses tünemények is jobban kifejlödnek, többször 
szövetkeznek e bántalommal a végtagizmok zsugorodásai mint azok tökéletes szélhüdései, illy zsu
gorodásoknak leginkább a bajtóizmok vannak kitéve, és épen nem ri~ka tünemény, hogy ezek ál
tal az alsó végtagok, évekig összehuzódv~ maradnak, futó fájdalmaJüól többször· átjáratva. Néha 
megtörténik, hogy a zsugorodások szélhüdések által váltatnak föl. A szélhüdttagban gyakQrta van 
érzés mozgás nélkül , vagy ellenkezőleg mozditási tehetség érzés nélkül. - Különös , hogy e bánta
lom a beteg elmebeli tehetségeire vagy külérzékeire semmikép sem foly be. A test rendesen táp
láltatik; idővel azonban az emésztés megromlik, az assimilatio gyöngül, a kiürités~k rendetlenek 
lesznek és lassanként a vízkóros betvegy fejlődik ki. 

A. gerinczlágyulat ok a i még igen homályosak , azt azonban tudjuk , hogy e kór ifjunak , 
öregnek , gyönge vagy erös testalkatnak egyaránt ártalmas, min~ azt is, hogy gerinczagygümökór 
és vizenynyel szövetkezve találtatott, végre gyakorta mechanicai ok szüleménye. Leginkább vádoltat
nak a szeszes italok' rendetlen életmód' csúzos vagy köszvényes áttételek' leverö kedélyinger
let, havi vagy aranyeres kifolyások fölakadása, Venus vagy onania által előidézett . izgatás .. 

A gerinczagylágyulat legközelebbi lényeges oka iránt még különbözök a vélemények; 
Jrgalaposabbnak tartom azt, melly sebes vagy üdült vizenybe helyezi annak lényegét. 

A gyógymódot kevésbe foglalhatjuk, minthogy segiteni ritkán áll tehetségünkben , azért 
az inkább a további kifejlődés megakadályozására legyen irányozva t. i. ha még vértorlódás vagy lob 
van jelen, legyen az Iobellenes, ha pedig már tulhaladta volna e kórszakot, akkor az elvonó gyógy
szerektől várhatunk sikert, ilyenek a száraz· köpölyök vagy mota, belőlröl a szénsavas hugyag jó 

batásu szokott lenni. . 
A gerinczagy egyéb bántalmait, a gerinczvizkórt, gerinczagygutát, a gerinczagygümökórt 

nemkülönben az igen gy3:kor gerinczagyingerültséget, melty gyakran hysterismus alak alatt tűnik 
föl , idörövidsége miatt mellőzni kényszerittetem. 



III. 

Egy vizisszony l{órtörténete, 
némelly észrevételekkel ezen kór átalános ' s különösen Lalicb József 

tanitó által ajánlott gyógymód szeriuti orvoslására. 

Közli Dr. HORN FERENCZ' abaujmegyei föor"vos. 

A. vizisszony vagyis dühkor ·(Lyssa, Avr,;r,;~) hon~ban az emberek. között nem a legritkább je
lenet , föképen azért, mivel faluhelyeken , a sok, minden fölvigyázat nélkül kóborló s e miatt 
gyakrabban megveszett ebek érintésének ~ pórnép közöl vannak sokan kitéve, kik megmaratván , 
n~m orvosok, hanem kurnzsolók segitségével élve·, a dühnek leginkább esnek áldozatul; és mivel 
a távolabb lakó orvos töb~nyire akkor értesittetik a bajról, midőn a betegen a kór borzasztó ké
pe már minden jelenségeivel föltűnik; leggyakrabban megesik, hogy megérkezésére a szerencsét
lent csak. végső óráiban szemlélheti; és e~ az oka, hogy nálunk ritkábban van alkalma a gyakor-
ló orvos~ak ezen. k~r egész lefolyását tapasztalhatni. . 

. Azért is reménylem, nem lesz. érdektelen tisztelt ügyfeleimmel egy kóresetet közleni , 
mellyn~k egész folyamát alkalmam vala , több ügytársaimmal, · a legnagyobb figyelemmel, minden 
jelenségeket· hlven följegyezve, nemcsak kis érni, de az ellen a legfönsöbb. parancs következtében a 
Lalich József tanitó által javait gyógymódot a legszigorubb pontossággal alkalmazni. 

Érdekes továbbá ezen eset azért is, mivel a betegnek a baj mivoltáról legkisebb sejditése 
sem levén, s azt egyedül to1'okfájásm1k tartván, a nyelés nehézségét i~ ennek tulajdonitotta és igy 
sem· képzelödés, sem a haláltóli félelem a kór jelenségeire befolyást nem gyakorolván , a kór tisz-
ta valóságában tapasztaltathatott. . 

Czélul tűzvén ki magamnak e kóx történetét, ngy mint tapasztalám, híven lerajzolni; azért 
is, netalán te1jedelmesb elöadásom ~mtatást okozzon, tisztelt ügyfeleim engedelmét tisztelettel 
kikérem. 

A kórtörténete. Reichmann Mária, abaujmegyci, Kassától 2 mértföldnyi távolságra 
fekvő Miglécz helységébe való, 16 éves , alacsony termetű, ép testalkatásu, véres mérsékményü 
zsidóleány, gyermekkorát agészségben tölté és 14 éves korában beállott havi tisztulása rendesen 
járt. 1842 év november 2 9-kén az utczán menve, jobb kezében edényt tartván, .hirtelen egy (mint 
a késöbb megtett vfasgálatból kis~Ht) veszett kutya által jobb keze kis ujjtövében harapást kapott; 
a kis sebből folyó vér nyomás áHarhamar megállittatván, a seb harmad napra behegedt. - Ne
hány nap mulva a pórnép között óvószer gyanánt használtatni szokott kőrisbogár és szepnönyegyök
böl álló porocskát bevevén és egészségében legkisebb változást sem érezvén, vig kedélyben minden 
aggodal~m nélkül tölté napjait, egész az 1843-ik év januar 28-ig, midőn a m&rás idejétöl 60-ik 
napon déltájban egyszerre szomoruság, nyugtalanság, leverettség s főfájás által meglepetvén és 
az ebédnél étvágytalanságot s nyclésnehézséget panaszolván, sem enni , sem inni nem akart. Ezen 

&1 
jelenségek , Iegkevesbbé se 1águlváa, ijijdezé,Sek s !mimet özött álrtlatlan s.á~lJn '*ivül töltött 
.éjt ok.Oztak. _ r .„ 1 
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. Januar 29-én az .elöh~i k.1lclünemények iDöv.ekedvtén, a beteg szülei által a .közel szóm
.g~éd .helységben. lakozó héber sebészhez. vitetett,. kJi <a, szerencsétlennek gyomráÍ'á >mustártésztát, 
a torok beke'nésére vedig idegirt mákonyf-estvén~ye1 1rende1t' szülei azonban ennek -sík.erét nem 
látván, a beteget más nap jókor reggel, azaz: _ 

· Januar 30-án gyógyítás végett h_ozzám,.fiozták. J IM.időn is azonnal az ablaktól elfordult 
-és. szülei háta mögé, vQnult fiatal leánynak, ki.'teljes eszmélete mellett vala, elsö megtekintésére e 
következő kórtünemények ötIÖtt;ek · szemembe: u, 1m. nyughatatlanságo1r s félénkséget bélyegző 
arczkifejezés , vadonforgó. szemei körháftyáinak gyuladása, szemfényeinek tágulása, szünteleni so
hajtozás' reszkedés' fény- és vi'ziszo~y. , a legkisebb' mellett& elmenők által okozott léghuzamrn 
-Oszveporzadás, félbenhagyó görcsös ~1'Verés . . ~ Bővebb kikérdezésre a kórelőzményben elöhozatta
kat megtudván s a jobbkéz kis ujjtövében- a sziné'be nem változott s fájdalmatlan kis sebhelyet 
valóban látván , a betegséget vizisszonynak kórhatµrzám s a beteget azonnal a helybeli közönsé

ges kórházba vitettem. 
Délelötti 1 Q órakor meghívott több ügyfeleim jelenlétében a Lalichjavalta gyógymódot 

azonnal alkalmazók; betegünk vigasztaló szavainkra, jobbulása reményében, · egész szelídséggel 
magát m,indenek1:e eltökéltnek jelentvén, -'~löször is · a nyelvalatti kevéss'é duzzadt békavissze-
1;ei , a· nyelv két pálcza darabokból készitett .csaptató közé szorítva fölfördif1:atváh ,. késge
relylyel fölnyittattak, a vérzés magától kevés. idő mulva niegszünt. Ezután 'a béhegedt sebhely ·a 
kis ujjon bemetéltetvén, kl\foros rozmarinléJlel megmosatott és · gyalogfenyőbogyóból s ·:rozslisztböl 

készített péppel beköttetett. 
, Mindezeket betegünk ámbár szünteleni szorongások között, béketüréssel szenvedé ; sót 

nÍidön az előre megrendelt hat nehezéknyi keresztes tarnicsgyökböl vizzel készített folyó pépből 
egy kanállal megkináltatott , ettöl ámbár iszony és borzalommal fordult el, ~on~an midőn ·szép
móddal rátieszéltetvén, hogy ez egészsége helyreállit~sára szükséges legyen, azonnal 'eltökélt szán
dékkal maga kérte, hogy feje tartassék és erövel töltessék a torkába, mert ö- ny-elni nem· képes.; 
mi megtörténvén, azt nagy erötetés s görcsös fuldoklások között lényelte, erre a torkában sütés- , 
érzelmet s keserű izlést panaszolván, nem csekély undoro.dással vizet kért, de csak mint mondá 
kis pálinkás pohárban, mellyuek azonnali nyujtására a poharat megragadván, nagy kiizdésel a vi
.zet bi:delen lenyelte, a mire nagyörömét és háladatosságát nyilvánitá - s má~át jobban lenni kép
zelé , mivel ugymond, már ihatik. - A tarnicspép kanálankénti beadatása alkalmával , a betegen 
mindenkor az arcz- és nyakizmainak uörc~ös összehu2lódásai vétettek észre;- ki mindén bevétel után 
egy kortyvizet ivott; miután nyugottabb, vidámabb kedélyű s beszédes lön. ·Délre enni semmit sem 

akart , de gyakrabhan ivott. . 
Délutáni ó ·ákban föl s alá járkálva , jó kedvvel , tiszta eszmél~ítel beszélgetett a jelen-

voltak.kal, a l~ghuzam azonban. s a hajszálaioak. más általi érintése kellemetlen bántalmat s borza-

dást okozott neki. . 
Estefelé a betegnél fej zúgás , szédülés, torokfájdalom, gyakori pö~dösés , vizeletre •való 

késztetés, és ennek önk.ényteleni magaalábocsátása tapasztaltattak. " , 
. Éjjele álmatlan volt, mellyet szünteleni recsegések &~zött ágyon kiVül ·töltött- és e köz

ben vizet kortyonkint gyakran.. ivott. Éjfél otán ét -terfu 'sz.e te s széktttöléSe volt.· : ! '~ 



•JJI u •11 1Jamiar ,31-én ~ggel 1 8 pri\ko nagyon ingerült állapotban, durczas arczczu.I, vadon fór
gó szemekkel a körötte levök ellen szitkozódva, fenyegetödzve, sürü nyálgyakori pökdösésével, 
zavatt es,imélflbeD taláJ1qk etegün~et ,, félbenhagyl) érverése egy perczben 90 Számíttatott. 

··i ~~ 1';}Ekkor ismét· 6 nehezéknyi tarnicsp,ép, · l\ betegnek .bea'datván,· ennek egy réllzét 'kivétet
- le, - egyszersmind ·a még ekkoráig sem fájdalmas- s · legkevésbbé sem gyuladt sebhelyen a kö-

telék megujittatott. G 

D~lfeJ~ riskása levesböl a sürüjét kiszedve nehány kanállal, de mindig nyelésnehézség
gel evett, - s fölhevült indulata lecsöndesedvén, vidámabb s nyájasabb lön, férhezmenetröl és Ia
kadalomról beszé_lgetett és kezeit gyakran nemzö részein tartá; - többször kívánt vizet' napjában 
s még mindig csak! a kis pohárból kortyonként ivott, vizelete pedig folyvást önkénytelen ment. 

Este ágyába megbetegedése idejétöl először lefeküdvén, ott csendesen nyugodva talál
tatott - .homloka melegebb, arcza piros, érverése emeltebb, ·mindig félbenhagyó- volt, egy perez.. 
ben 100 számláltatott; a hónalatti mirigy kevéssé dagadtnak tapasztaltatván , a hol is fájdalmat, 
ugyszinte a balkaijában zsibbadást s annak nehezen történhetö emelhetését panaszolta. A sötétség 
félelmet, a gyertyavilág közelitése pedig nyugtalanságot okozott neki s hányásra ingerelte. 
. · E helyzetben éjféltájig nyugodtan, de álmatlanul feküdött , ezután nyugtalanabb lett, hir-
telen fölugrék ágyából és gyilkosokat J,ciáltva, nagy lármával féh'ebeszélt. 

· Februar 1-én reggel 8 óra elött csöndesebb állapotban találtuk a beteget, feje forró, 
szemfényei tágulvák, kötbártjai vörösek valának, börmérséklete fölemelt, arcza duzzadt, nyelve 
sárga nyálkával volt behuz~a, a nyelvalatti visszerek csak alig valának láthatók, azért ezeknek n 
Lalich rendelete szerint ötöd naponi fölnyilását teljesiteni nem lehetett, - érverése sebes s vala
mivel teljesebb , a bal karja egészen szélhüdt vala. 

E~or az eröszakkal beadatott tarnicspépet a beteg azonnal kihányta, melly alkalommal 
a sebhely ujra beköttetett. Késöbb eszmélete mindig jobban zavarodván, sem enni sem inni nem 
akart. 

· Délutáni 3 órakor folyvást féh·ebeszélt, érYerése rendetlen s igen sebes, hasa szél-
pöfedt, ·bal lába és igy már egész balfele szélhüdt volt, vizelete pedig mindeddig önkénytelen 
ment; gyöngesége növekedvén, estefelé Lalich rendelete szerint homloka, halantékai, nyaka 
melle s izülései a káforos rozmarinlélle_I megmosatl:ak és ugyan azon lélböl vizzel föleresztve t 
nehezéknyi adag be is adatott. 

Éjjel a beteg nyugodt volt, de szüntelen félrebeszélvén. rajt.a az emlit.et1 mosások több
ször ismételtettek. · . . 

Febr. 2-án reggel a beteg aludván csöndesen, folyvást félrebeszélt, feje forró, szemei 
betapadva , köthártyái még vörösebbek valának mint az eÍöbbi napon, bezárt fogai s ajkai sürü ba
b~s nyállal voltak bevonva , érütése olly sebes, hogy alig lehetett aztszámitani, ekkor már minden 
T~gtagjai szélhüdve levén.' csak fejét mozdithatta, de azért még egy kanál fölereszt.ett rozmarin
lel~; ugy szinte késöbb délben egy pár ·kanál levest jól lenyelhetett. 

Délutáni 3 órakor már hanyat kite1jeclve, meredt, fölfelé fordult, félig 'nyilt szemek
kel ' duzz?dt arczczal, nyilt ·szájjal, hörgö kurta leheléssel, · eszmélet nélkül, mozdulatlan álla-
potban talaltuk betegünket, - érverése reszketö és alig érezhetö vala. . 

_ . . Melly .á~apotban lélekzete lassank.int Ílehezülvén- s végtagjai· hidegülvén, érfrtése ·m~ • 
mmt es 1gy esteli i 1/s órakor betegségének 6-ik napján csönd~sen elhalálozott. . 
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Bonczolá-s. Bonczolás alkalmávall n jóltáplált holttestnek háta halálfoltokkal bélyegez• 
ve, .nlteste mérsékelten pötredve, s nemzö részei külsöleg kevés vérrel festve látszatlak. 

,, A fö közönséges takaróinak vére'dényei vértöl duzzadva a középszerü 'vástagságu kopo
nyacsontok letételével pedig az agykér, ugyszinte nz agy belliártyáinak véredény~i véri'el nagyon 
telve valának; az agy, nemkülönben az agyacs véredéoyei ·is' nagyon duzzadva voltak', az 'agy vála
mint az agyacs állománya rendirányos, tömöttsége középszerű vala, a· koponya fenekén pedig fél 
obonyi sárgás savó találtatott. 

A fölnyitott hátgerincz ürege nagy mennyiségű fekete ·vér ömlénynyel, s a gerinczagy vér-
. edényei vérrel telve valának. · . . 

Megvizsgáltatván továbbá a garat, gög és bárzsing; ezeken semmi beteges elváltozás sem 
. tapasztaltatott. · 

A mellüregben a tüdök, szív, szintetigy• a hasüregben ·minden életművek rendes állapot
ban találtattak. A gyomorban kevés sárga .nedv és a vastagbél harant i·emese táján tarnicspép 
emészt-ve Játszatott. 

A duzzadt méh kis mennyiségü vért foglalt magában; a Falo"pp kürtjei duzzadtak.,· a 
hugyhólyag pedig üres és összeesve volt. 

A bonczolás föeredménye a fö és leginkább a hátgerinczbe ·való nagy vértorlódás volt, 
melly a kórtörténet sze-rint a betegség 3-ik napján Játszatott leginkább fejlödni, és növekedvén 
elsöbb részintes s utóbb minden végtagok szélhüdését eszközölve , a halált okózta. 

Nem czélom itt dübkórróli mélyebb értekezésbe ereszkedni;' egyedül a Lalich gyógymóda 
megbirálhatása végett, ezen nyavalya átalános orvoslásáról némelly észrevételeimet vélem szüksé„ 
gesnek előre bocsátani. 

Tapasztaláson épült s igaz azon állítmány , hogy a dühméreg egyedül a hámon keresztül 
n folytonosság elválasztása által vitetik be a testbe , és hogy ezen méreg a sehhelyen bizonyta
lan idöig minden beteges visszahatás nélkül tartózkodik , minekelötte az életm\.iségbe fölszivattat-. 
nék. Ezen körülálláson alapult azon észirányos gyógybánás, melly szerint a veszett állat által meg
maratott embernél, föképen .e következendö két gyógyjavaslat veendö tekintetbe , u. m. 

1: Mint védorvoslás, azaz a dühmétegnek a testbe történhetö fölszivatásának meggátlása, 
és ez által a dühkór támadásának czélszerüen eszközlendö elM,ritása. 

2. A már kifejlett dühkór.ellen 'szolgáló czélszerü sz<frek és rendszabályok alkalmazása. 
Mi az elsöt illeti, ez mindene~ előtt a méregnek a' sebböl rögtöni kiirtásában vagy eJ„ 

rontásában áll , melly a sebnek jó kimasása, kiégetése vagy kivágatása; ~Ital legjobb~ .eszk(}„ 

zöltetik. · , " 
Ezen bánásmód jó ·sikeréf több példák valósítják, sőt saját tapasztalásom szerint 19 évi 

orvosi gyakorlatom ideje alatt, az illy gyógymódot számosabb esetekben többnyire a legjobb ered
mény koszomzta. 

Én a kivágás, vagy. a mindenkiben borzadást gerjesztő tüzes vassali kiégetés helyett, n 
sebnek s ennek nagyobb környéke ég~tököveli szétdtllását, s ezután 9 napokig körisbogár porral 
vegyitett királyi irral anm1k genyedésbeni tartását szoktam 1 eszközölni:· belsöképen pedig szinte 9 
napig az ismeretes körisbogár szepnönyegyök és édes higacsból álló vegyitékböl mindennap egy 
egy adagot rendelni és ezen bánásmódot többnyire elegendönek tapasztaltam, kivált ha a kiégetés 
a marás után kevés óra mulva történt meg. 

' 
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Dr. P&TR.OVICS J ÓZSE:F. 

A természetnek és iparnak egyébkint is olly sz.:ámos,, jelességÚel bíró Baranyána~ á. keg~es. teremtö 
még egy, kincsekkel fölérő gyógyforrást is adott, hogy boldog lakój ugyszólva miben sem szenved-

jenek hiányt.. . . • k u d ·k álY 
A harsányi hegyláncz déli tövébeni., egész a Dráva folyanug terJedo . e epi us s1 s · o?.n 

terü:.I el Harkány helysége, mellynek déli végén gyógyforrásunk bugyog. F~ksz1k ~arkány az ei
szaki szélességnek 45°, 52', 3011, a budai délkörnek pedig .0°, 42', 40"-~yi nyu~oti hoss~a alatt. 
Szorgalmas és szelidtermészetü helvetvallásl! magyarok lakják ezt 72 ~~zb~~-' me~!ek fSIDOS~-ág
ban és helyes elrendezésben az egész vidék számos helységeinek épületJeit f~IülmulJak. Innen_ JO ~t 
kiesen változó tájékok közt két és fél óra alatt szabad királyi Pécs városáig; egy más pedig fel 

óra alatt a történetileg híres Siklós mezöv.árosáig vezet. . . . . . . . . 
Az elökor mondái kevés világot vetnek e fürdö kezdetére valammt reg1ebb}rnn. leteze~~-

re is; némelly öreg emberek azt beszélik, miszelint hag:ományból t.u~ják.' bo~y szám~sb ~vek eio_t~ 
a bélység keleti részében létezett volna egy meleg forras, melly kesobb isme1.etlen ok~kbol elenye. 
szett· - mások szerint éjszakkeletileg Harkánytól félórányi távulságban, Gyud helysegben hasonlo 
forrá~ ömledezett, melly szintugy elveszett; - még mások szerint már a törökök . ~s Harkányn~~ m~
leg forrásában fürödte~, melly azonban a közel folyó Drávának áradása által, nu~ek ezen koi~yek 
az elött gyakortább ki vala téve, beiszapult; mindazonáltal mindezen mondák bovebb tanuságmak 

nyomdoka szorgalmas kutatás után se~ találtatott. · . . „ 

Valódi tény ellenben ~z: hogy méltóságos gróf Batthyányi Antal, Harkany folde~ nr~' .ter-
jedelmes siklósi uradalmában több évig folytonosan tetemes költs~gek~e~ csato~nák. e_s tol.tesek 
által sok mocsárok kiszáradtát eszköz.ölvén, hálaadó jobbágyainak JObbletet s e~eszseget elö~oz
ditá. Illy csatornaásás alkalmakor, melly a Harkányhoz közellevö mo~_sárt el~ny~_szte~se' a~. ?1 ~k
metszők forrómelegen kiömlő vízre akadtak, a folytonozott munka kozt pedig tobb dly fono for-

rások találtattak. 
Történvén, hogy a munkások közöl .egy dagadt térddel és lábszagga~~s~al küsz~~clö ~-üdi 

ember ezen forró s hideg vízzel vegyitett források körül dolgozván, eze~ne~ ~otekony ha~á~át erez
te , ntlnek következtében egy ideig a fürdést abban folytatván , 1823-dik ev1 october hoban szen-

vedésétöl tökéletesen megszabadult. • . . . . ·· 
E t „ t · net s valószinüleg több · illynemü esetek ezen béviznek legkedvezobb hiret 10-

zen or e . . „ á . f 1 . . inden 
vid idö alatt a vidékben olly annyira elterJesztek: hogy a kovetkezett _ny 1.on a a ~epseg .~ 
részről ide toldulván, ezen víznek hol nagyobb, hol kisebb csudatette1t mmden tájakban budette' 

mit a közellevö Gyüd zarándokai is hihetőleg gyarapitottak. 
21 
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A midön az uradalmi tisztség a beteg emberek Harkányra való nagy csödületét s ezen viz
nek gyógyerejét tapasztalta , 1824-dik évi julius hóban iparral s figyelemmel lépett a hévforrások 
egybegyüjtéséhez, a hideg viznek kirekesztése, ugy a sinlődők számára hajlék és fürdői kéjelmesség 
készítéséhez. A kitiszlittatott föforrástól a hideg mocsárviz egy oda alkalmaztatott kád által kire
kesztetvén; a hideg szivárgó viz elmellőzése végett lecsapoló csatornák ásatván; a környék nád s ká
kától tisztittatván, a melegforrás körül fürdőkádak állitattak; nehány fürdőszoba „ egy ebédlő s 
konyha rögtön deszkákból emelkedvén, s igy rövid idő alatt mintegy varázslat által alakult az első 
évre a fürdőintézet. 

Ezen történtekről az uradalmi tisztség jelentése, az itt létezett betegeknek a forrás föntar· 
tása iránti kérelemmel egyetemben a föntisztelt gróf urnak elküldetett ; minek következtében a ne
mesérzelmü, nyájas gróf nemcsak ezen forrás föntartásában egyezett meg, hanem az intézet kellö ki· 
terjeszthetéséhez 55 holdból álló telket nagylelküleg kijelelt. Mit .a grófi atya kezde, azt annak a 
közjótczélzó s honszeretet által kitünö fia méltóságos gróf Batthyányi Kázmér, Harkánynak jelenlegi 
földes ura, nagylelküleg minden haszonvágyi tekintet nélkül a honunkban létező több testvérintéze
ket mármár meghaladólag folytatá. Nem hasztalan bizá a természet ezen gyógyforrást hatalmas ke
zéire ! - de mind ezen szép s jóért bizonyárn leend neki még a legkésőbb utókor részéről is áldás 
s bálás kö·szönet ! 

De közelismerés, méltánylás és hálás köszönet legyen jutalmok mindazon uradalmi egyé
neknek is, kik e fürdő körül teljes készséggel, fáradhatlan szorgalom és ernyedetlen buzgalommal 
működtek annyi embertársaik jobbléteért ! 

Az ezen fördfüntézethez félórányi távulságba~ fekvő „Harsány" nevű hegyvonalnak, melly 
magas vulcanidomu ormával a vörös borai által hires Villány helységnél kezdődik és három órányira 
nyugotilag terjedvén, Hegy- Szentmártonnál végződik, magassága mintegy 600 lábnyi; aljától köze
péig virágokkal, bokrokkal s szőlök.k.el van ékesítve, csucsa pedig kevés füvei gyéren takartatik. 
· Kötömegét földrétegek csak gyöngén födik , s majd csak.nem mindenütt kopár sziklák tünnek ki. Ezen 
hegységnek köneme rendszeresen rétegzett átmenetszaki mész (Uíbetgangefalf), melly jelesen az e 
táji hegység fekvésének rendes lapályzata szerint nyugotról kelet felé hnzódik, a lapályzati szeglet
nek 35, egész 40-clik foka közt, mint a Turonyhoz közellevö postauton szemlélhető, valamint az 
átmenetszaki mészképletii hegyeknek átalában sajátságos badangokban is„ mik a természet1öl a for-
rások alkotásának mühelyeivé képeztettek. . 

Jóllehet ezen, idomára nézve, rég kiégett vulcanhoz hasonló begy fölületén vulcanicns ás
ványok nem találtatnak; mindazáltal fontos okoknál fogva gyanítható, miszerint keblében van elrejt
ve hévizünk földalatti titokteljes mühelye. Igen is valószinü a hévizek földünk vulcanicus elemeinek 
foITásávali , folyamávali összefüggése, mint ezt megmutatja O s a n n az ismeretes gyógyfoITások raj
zában, Humboldt Sándor, Buch, BerzeU.us, Keferstein és Bischoff állitásaira hivat
kozván. Szabadjon nekem is a következő szerény védvvel támogatnom állitásomat. Midőn 1830„ban 
julius 26-án délelőtti 10 Órakor többeknek megmutatám a hévizünk diadalmi jeleül {ll'zött mankókat „ 

· egyszerre megdöbbenve azt vettük észre, hogy azok összevissza dülnek, hogy reng alattunk a föld, 
és földalatti zugást, morajt hallunk. Aggódva siettem én erre a csak nehány lépésnyi távolságban le
vő kuthoz; és láttam benne a viz zajongását, bugyogás~t és tajtékzatát; de sem a viz mennyisége , 
sem egyéb természeti tulajdonai e· földrengés . által mii.sem szenvedtek; söt n zavarfubbá lett viz a 
rendszeriníinél nagyobb, + 47 R. fok.riyi melegséget nyert. . 
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mlit tt hegyvonal déli lejtöjén számos meleg forrás találtatik ' mellyek n~gyobb része 
Az e. ~ " mocsárokba ömlik s csak akkor látható, ha ezek némellykor kiszáradnak a 

a még jelenleg is l~~ez~. . . t ' bb fOrrás félórányi távolságban van a helységtől' tüzhe
nyár hőségében. Kozölok a negy ts~e~ e~eal . t fakadási magasságuk is' mennyire szemmérték 
lyök hitetöleg ugyanaz a harkány1eva ' v amm . 

után itélhetnj. . . fél óra távolsáO'nyira Tapolcza helységben vagyon' 
Az e 1 s ö Harkánytól keletileg egy es o • 11 k ·an illyesül használta-

. 1 r·· ·d"t J"elent s a régi korban, ha nem IS o Y gya r ' 
ennek már neve IS me eg m 0 . ' . • 1 . h"hetöleg a földalatti hideg vizzeli össze-

á f „ d" ek nem tekintetik· es me egsege' I · 
tott' jelenleg m r ur on . 'A : d. k a törökök által építtetett fi'lrdöben a siklósi 

1. . . tt csak+ 19 R foknyi. - mas o l Ah 
egye itese mia ' · . 1 . · O'yó&yczélból nem használtatik. - a r-
ferencziek klastromában vagyon; ez szmtugy a~gy~~ s k. o miatt büdös tónak neveztetik; 

ma dik Harkánytól al~g. féló:ányi tá~ols!g~::t:~e~és:it:t~s~~~; mocsárba szakad ' melly nagyobb 
ez forrásától néhány lep~snyire egy on1?' g'ldb"l" k. által képeztetik lefolyását' melly egy kis 

. k'k ád gyök- és söppedekfo o t er.eg ' · k" 
reszben a a-, n -, . . . 1 . k'"lönbözö + 18 egész+ ~3 R. fo Ig. 
csatorna által elösegittetik. ' maga keszi te.; m~ ~gseghel Isle· gto" 1 nev' eztetik igy , mellynek határában lé-

d · k f · a ha r kan y 1 es a e Y ' · . . „ • „ 
A ne gy e . l orras OO' föl hol ember emlékezetet meghálado Idoktol 

t.ezik . . Meleg ásványvize ugy~n azon he~!en ~:gy t~ t. iétezett. ennek kiszárítása által a forró forrá
kezdve egy mocsár-, káka- es náddal korn~e. eze h o tvá . több ágai méO' folyton ezen kis környék
sok' mellyek által ezen tó föntartatott' ~apvila~a o~a n, bb hol kise;b mértékben nyervén tőle 
ben elszélednek' maguk a belységbell kutak. IS bo nagyo ' 

vizet . 11 források elöjönnek' söppedékföld' futó-
Legfölsöbb területe.azon .te!ekn~k, me yen.t~kk l vé!!l'e szilárd bamuszinü agyagföld 

homok, agyagföld az ásványv1zzel Járo grámthomo~vegy1 .e e ' o 

(itegel) födi, mellyböl a viz függölegesen f~a~ ~1 •. k hely mellyen legtöbb forró források 
A fürdöhasználatr~ szolgáló· kut keszites~ :r ;~on tett s' a szivárgó viz kirekesztése miatt 

ömledeznek' erös' a me~nyire lehet, szorosan.~:: ;kabI ::za fólsö földrétegtöl egész a forrásig ki
elég mélyre sülyesztett tolty~a pad~a:o~~l ke~~ ee. e.~ t;tó kut nem bozathatik létre' szükséges a 
tisztittatik; - minthogy az illyes epites altal ~?bb ev10 11 lkalomkor többnyire a kut helye nehány 

kávának időröl idörei kijavítása. vagy. meguJiti:l.~~s'ö :z~lrn ~orró források mutatkoznak' ezek ekkor 
lábnyira megváltoztatik' a mennyire t. I. annak ~u . . 

1. 1„ f ·d lt hidegek pedIO' kirekesztetnek. . . . 
bekerittetvén' a neta ~n e ~ ~r u . . o l O' hol két büvelknyi nagysagu környilasai-

Az ásványv1z az ermtett ke~ agyagn~~' ho eeY: az 5-6 lábnyi mély teljes kut-
b<íl folytonos buborékfölvetéssel függolegesen omledez, m1 awnban 

ban kevesbbé szemlélhetö. · k t nagyságától az abban foe;lalt for-
. k nyisége iaen tetemes, a u ' . ~ k 

. Ezen ásványv1zne . m e n · 0 "nkább t 'bb"tól minthoO'y az igen nehez homo , 
rások számától s ezek kitisztitásától függvén' legi . ez u ok ! 1 á' 't akadályozza. tapasztalatból 

"Iá t lepedven anna io Y sa ' 
mellyet a forrás inagával hord, a nyi sra e ká '. ki .T kisebb erekbÖl a viz a kávábani na-
ismeretes' hogy a folytonozott vizkimerités által a ~an v~ I ennyiségét igen szaporítja. Minden 

1 b k olva a kutba ömledezven, a v1z m . "d 
gyobb források.ka egy e apcs . . „k . A !használt fünlök száma szermt, i e 
esetben a természet több vizet nyuJ1, mmtsem szu seges. ru· zd .e. 16 o'ra alatt minteO'y 1300 akóra 

· t lh :u vizet a r esI e 
nem számitván az elhordot: s m~sk~n e .. a~na itett kut leO'fölebb három óra alatt ismét megtelik. 
rug a viz · az e szerint egesz ket labnyug llller · ; t •rt az a kávába csinált nyílás által 
A fürdésidön kivül' ha, a kutban létező viz bizonyos magas s go e ' 

a lecsapoló csatornába foly. 21 • 
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' • A kutban foglalt csendes vi2l ti s z t a de nem átlát . . _ 
6pá1- vagytejszinü. Ha a víz alatt ,légmentve m' e~o··ito"''" .. szo , ·szme Il'letsékl~~hezképest változó; 

5" "~ uveg szoto~an bed t'k · -m· ir· i -
veszti opálszinét s világos, tiszta, átlátszó 5 fénylő lesz, a fölső t' .. ~ . . ~ga 1 

.. , • e.g u tekor el· 
-egy nagyobb vagy kisebb ür találtatik, mellye a vízhez gyen é .k .. ~iule~e.n ... melegseg~nek fokaként 
lal; - évek mulva fölnyittatván az üveg, ezen légszesz elszá~l n e~tött Ifo~kenen!.es ~e~szesz ba.f'og 
csen. Egészlen más a víz a kutbán a türdésidö alatt h l crcr Í , . or. a viznek tobbe zápszaga nin
rom órai merítés után a minden erővel vízbe sülyesz; tt 

0 r:~oe .~~.~ tiszta . ugyan , de k'ét vagy há· 
1szapa s a szivárgó vízzel befolyt! söppedékfio"ld h e "á~:1 ez vodiok flltal :.röl~vartatván, tulajdon 
· OZZaJ l wtával meghomályos dik . · t'"bb . 
~sendes állás után azonban ismet megtisztul. 0 

·, - o orányi 

- Szag a ezen ásványviznek az ellobbant lő oréhoz has . . . , . . 
~lterj ell s ez az érzékekre ható 'első természeti tu.Ia. / . d . onlit' a kutb?l cs~kely távulságig 
budai fürdőkhöz, minthogy· gyöngébb , nem olly át~at~n: 'k ~ epen n_em ~ason~:h~t~ a badeni vagy 
nek sem alkalmatlan. . e emetlen • meg a tudöveszben sinlödök-

Ezen víz a szagérzéknek leginkább n ilvánit' a . . 
111.katrésze által; hives nedves ködös id "b y k„ /. magat a kutban föllobb~nó légszesznemü 
hathatósb. Jövevények ~ szagot Jobban ér:k end :ze -~:. f~rg~t.~ge~é~ zápszaga a rendszerintinél 
-Veszik többé. E s·zagát megtartja a viz mig meierr e ~t. I ~ttletok al~al hozzászo~ván' azt föl sem 
"Ványs~agu. Az utóbbi években észrevéft gyántás o ~ e k~ve . ke~~sbbe agyagnemu vagy növénypos
'terjédelinét nem csekélyen ~c:lg-0.sitandja. ' z~g~ olaJt_ kovet~eztetett, melly gyógyerejének 

. . Ize ezen viznek a fon-ásnál kellemetlen k. . • . . , .' 
'fóg~st-okozó' ép egyénékn~l rendszer1'nt rryenrre ha' em~ut_ ' ~.vás után undor1to' záptojásszagu' bö-
d · · o o smenes kovetkeztet · h „1 
yar' .sÓ'S; italul h~sz.nálva' jobb a.helység többi kutivize1nél. . ' meg. u ve valamennyire fa-
. . Rendszermti tulajdon melegség e a forrásb . . k • - . . 

m~iri hévmérö ismételt mérése szerint + 47 foku. :in 1?me . elotte a kut.ba omlik a 80 részű reau-
é'v 'óta meg nem njittathatott· hogy azonbiln·m· '. edil~g ~rdekes okok miatt*) ezen kisérlet több 

1{·· ' eg mm g azon mérsékménye ozvetetlenül a forrás nyilásán találkozó homok 11 . . . vagy-0n, azt tanusitja a 
_vll:l hozván' kilobbant. E homoknak melegsége ~ m;6 ye~ ~en ásván~:1z fold~latti m~helyéböl magá
legnelt kell lennie ; dé a kutban· hol rendsze . t „t l ':. 7 foku' kovetkezoleg a v1znek is illy me

-;gyengébb + 42 és .'.f- 32 közt" ~áltoz"ó mi , s ~m . . ~ t a. nal ~a~as~b~vizosz!op találkozik' mele sége 
káv~ ujabb , a padlatok szorosabban ·IÍeszt ~e.~m . I: a sz~vargo ~deg v1: elmellözése miatt akut

-mínél kevesebb a kutban az isz!lp melly r-:b e . egymasba es megk1vántatolag lesülyesztettek' vagy 
·szei·íúf változik a viznek meleg;é~e nem ~di rry1~~ da fortá.snak bövebb ömledezését akadályoiza : az 
bi a befolyó szivárgóviznek mennyi~égét iog !s:tv~neg, eso, ferge~eg :a~y szárazság szer~nt, az utób
ra eny~szti. Hideg idöjárátkor gőzölög a viz ~ kutból 'é: ~utban ~~tez? v1z.nek melegségét nem annyi
fagy' az arra esett hó azonnal elolvad. Télen ' k . . h .dezt ko~nyekezo. földből is' melly be nem 
legsége + 40 ·foku. ' . . ' . emeny l egeknel a kutbol kifolyó fürdöviznek me-

-i. Ásványvizünk rajsnlyának k1kut th t·· . . .. ·. . 
íé~é k~rülm.ényekbén és arányban' és tanusitá: h: asa. ;~~ett t~bb Iegméröi kisérletek tétettek, külön-
at~tf t. i. hogy a légmérséktn~n)'nek 10 ' ~ l'lzunk ~onnyebb a lepru•olt víznél; - tapasztal
„ · ( f h • .+ ' a v!znek pedig + 42 fokakor ez mint 09-80 : 1 OOO 
, .. 

. „ j J ' 
, . •). .Én csak e"ys t • ' · 
, ' • , P zer apasztalhattarn, mert a viznek i-k ·1 ·t • ' 

igen me cg g&zök és a to " . ' . k t t ) 0 e e es k1meritése .!s az iszapnak xitisztitása az 
rro v1zne · e emes öm edézése i tt dd • 

· ugyszólván Jehetlen. . m a az e lg használt eszközök.kel igen neliéz „ 
l J 

~ 

á.ltott, inelly suly azonbaö a fneleg .ég orán.,yához li!épest ·különbözo, •minthogy a.+ 16 fokig elhűlt 
ürdöviz ,a , légmé1;sékm:énynek- '-+1 3' ·rokakori t'Hanµ~ek légméröje szerint ,JninV 01990 : 1 OOO állott:, 
·böl ,kövétkeztetö. ·' hogy a harkán~í fürdi}?ieki·ebbeli W Jdona hasonli1ja gasteirlihe~ " n · 

'(~ H . ·, 1 1 .i\r héwzüllkkelijáró i ~z a p 'tiltrge~ hmh.us!inü 'és1fti ;kutba1i létezö vi7jnél soklt.al melegebb_, 
,és B.ehez; ,egy\J"k.óozkalábnyi my· szát$fhomok h9ll écsi"fóntot nyom. Ásványismeretileg tekintve: 

_ bányavirág, csillámpor és mezöpatból áll, gránithofnokkal vegyitve és 'csekély' vasporral, meJly 
rnagyitó üvegen és •a magnesnek?bozzávonzálma {)Jthl észrevehetö. 1 ft iszapban 5 nehezék vasacs 
találtatik. .1•1'1i~ dJ>1.f1 1 ü1Ju ·e ~, Io , 1

11 ; ,,_\ 

- " Ezen kívül találtaföa m.ég1..a 1lmtban a· körüllev<Y·földböl .a káva hézagjain vagy az alatt a 
szivárgó vízzel bejutott iszap is .r~ , 1 • 1 ,„ -· .1 ·, , ;~, ) 

Bányavir$g, csillámpoi,: lés mezöpat létrészéi a1•gránitnak, ez pedig ezen, vidékben ide
gen; - valljon nem tartozik-e tehát a ,hatkáliyi hévíz a közellevö 'mészhegy:séghez vagy a földnek 
mélyebb gránit öbléből ered--e? L- 1Ilelly utóbbit a víznek gyenge nyomása; a vele járó gránitbo-
mok és magasfoku mérsékmónye tanusitani látsz\k. · · ~ , · 

Igen sajnos, hogy olly hosszu idö alati s annyi tett lépések után ezen ásviányviz · vegybon-
tása az ujabb vegytan szabályai 'szerint ineg nem kiséreltetett. 

A pesti egyetemi tanár s nagyérdemű balneogrnph Tognio Lajos orvostudor urnak Pes-
ten végbevitt kémlelése után a velem szivességböl közlöt.t eredménye következ~ben- képes vagyok 
ezen viz álló alkatrészei\ következőleg följelelni~ J • 1 :i ?. 'J 

szénsavas mészag , sósavas szikag: ,,, · · bt ·• • '· gyánta , 
szénsavas keserag, 'l kevés kénsavas szikag ·,· n ,.. ., ezenfolülmég: hamag, 

kevés szénsavas vasag, • J , · 1 ' "iboló ; 1 · ny.ers timsó és 
.szénsavas szikag, - .i " kovaföld, ' ) · : ~ ~ , 11 villónak. is nyomai vannak. 

Minél fOgva•llarkány só· 'és lugsavas kéllfürtl'ö gyáh.ta. rés ibolóval.-
Hogy a· büzeny- és 1avanynyali visszahatást' kisérelhetfo olna a' tudós1 professor ur , a 

víz mennyisége kevés vala. 
A „Neb:árty szó Magyarlfon ásványvizeiI'öl1 Festeti ~ 843" czimü 1 értekezésben a hru:kányi 

gyógyvízben az · ibolónak föl találásáról is van szó. . . ;; ., ; Iu 1 rf ·1 J' " • 

Elszálló alka tré s z·e i re ; nézve , ak· 1)8~!.1.li.:dift. :vben ~ltalain eS"zkozlött vegybontás 
szerint egy .örvosi font 4 4 7

/ 100 koczka · „velyknyi, köflkénenye-s legszeszi fo~lal magában. 
A harkányi héviznek egyedül :természeti t~ajdonailiÖl és vegytani alkatrészeiből Jehetlen 

annak hathatós gyógyerejét megbatár zni ;i miért i!r k.étiytelen "'vagyók egy-' va ódi bfatds kalauzhoz , 
t. i. a józan ész által vezé.rlett füteles tapasztalathoz.f(jJy.amodni , 'hogy azt· valamenn)'ire megismer-
vén, elöte1jeszthessem. · r - ' •, , r ' ' 

Ezen ásványvíz vegybeli alkatrészei után tartozik a só- és lúgsavas kénfürdökhöz, mi
ből következtethetö : hogy ia kén az ö egyuttali égényes eloszlatában mint könkénenye'S légszesz 

elökelö alkatrésze ezen fürdönek. 
Valamint minden kénviznek, ugy a harkányinak ·is föhatása els7.álló" melegítő, inger-

lő , minde~ rendszerek, minden el-' és kiválasztó életmüvek munkálatát mértéklet:esen elömozditó, 
melly er-eje a többi tulajdonitól és köz;létrészeitöl gyámoiittatik , ·erösittetik és módosittatik. Hatá
sa ezen közerönek és tulajdon szerkezetének az, mi ezen fürdőt különösen jellemzi s kitünteti ; 

· miért is kellő érdeme becsüléséhez megkívántatik' , hogy 8Z ember csndateljes erejét s hatását t.a· 
pasztalja vagy figyelembe vegye. 1 1 oo • T• e: ' 

' 
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Vizünk legközönségesebb használatakor t i a f" d. · 
ketegség és egy kellemes meleg érzelem támad. a. b." ur 

1
eskor a börön csekély szurkálás, visz-

. . ' or meg ágyul és a k . láb .. 
czosod1k; a szemek és az arcz megpi'rulnak az e·rv . b „ . · ez- s UJJakon megrán-' eres orkigö ··1 • • . 
porább s csak a fürdés után támad kénsza1r1i bö . dt 'á . z? ges es a v1zeletelválosztás sza-

.. . o· Izza s g a VIzmersékm. 28 R 
vagy ot foknyi nagyobb hévség mellett feielfio&ultsáa 'd lg. eny . fokakor' négy 
elá 

·w . „ o o , sze e es hányás fiill. b · 
lJ as , szorongás stb. következik. • · ' , em zugás , szívverés, 

A gyógyulat lényeges kelléke a fürdés mell k . - . -
megtartandó óvakozásoktól függ hol nagyobb h 1 ki' . b yn~ czelszeru hasznalatától és e mellett a 

' o se b reszben az ohajt tt „k 
Ital a ezen viznek' noha kellemetlen mé is mind . . o . su er. 

náliatik, mi gyengén ingerlölcg a bélcsatornára 'az gl . k. eálnk1 ~Ital megiható s böségben hasi-
. · · · . · ' e· es IV' aszto életm·· k · 

- n-, rnmgy- es nyirkrendszerre hat minek ko··vetk t 'b . . uve re' a máJ-, veröcze-
ki 

„ .. 
1 

• • . ' ez e en szapor1t1a az ét á t l" . . 
gozo gest es vn;eletelválasztást. a hasürülés 'tk· :.i • v gyo , e omozditJa a bör-

EI
• k „ ' nem rI a esetben VlSszatartatik. 

· o elloleg sükeresen használtatik a be'1„ · k · · . · át 11 esze es az aliest- a á · 1 · . 
ngymeg olkodottságában és megkeményedésében . 1 . ' m J· ep- es hasnyálmi-
kosodásában, idült bőrbetegs.égekben s érczétet'' ~;1ze eb uta~. elnyálkásodásában és behomo
különös és hathatós gyógyereje ezen fürdönek a ke~elb. ent_;á tanusitJa azonban a tapasztalat' hogy 

· It 1 · . u oru J n kereshetö · 
a ul használtatik délelőtt rendszerint öt · · · · 

elött' részint ntána a néha előforduló hasszo ·ulá k' eges~ n.yolcz . pohár ásványviz' részint a fürdés-
d

" · · I so meaovasa miatt 'ká · 
01 so csak. az elsö poh„"ba te'tetI·k . b 0 egy veskanálnyi károlyfűr "" , szegenye b fürdöetry · k h -

Használtatik harmadszor hévizünk ·s . . o ene. e elyett a keserű sót használják. 
nös gyótryerö nélkül. A . . .. „1 ~aPJa IS' de mmt a tapasztalás tanítja minden k··1·· 

. .." · z iszap vagy a furdov1zzel 1 'tt t'k - . . ' . u o-
szolva osztönszerüleg kívánnak vagy d. h l b ~ e?Y'1 e I osszve ' nut nemelly betegek Utry. 
t ti ' pe Ig e Y eh bantalmakra · t . · . 

0 

e.s megkeményedésekre rakatik' le inkább . .. " . ' ugym~n .. csont-, m1rig~- és al-
csak melléksegitség ayana' nt has áltgt"k pe~g a furdov1zzel megh1g1tva kéz- s lábfürdőként 

• • 0 zn a i az egesz fürd"k ·1. . 
munk.ammleg ártalmas homokjának fin . . o ne ' - ha fekelyekre borongattat:ik 
bos állapotot öregbíti stb. omsaga nu~tt , mert a nyirk s geny folyását gárolja' a I~ 

. A fü r d é s i dö Harkány kellemes . O" r . 
néha september hóban végzödik. eoa ~a alatt IDa.JUS hó közepén kezdödvén , august ' 

. Hogy ezen héviznek ohajtott sük · 1 · . · _ . . 
SaJnos azonban hoO'y to""bb'ny1·r· fi'l · . er~ e erethessek' a fő foltetel annak mér s ék mén y e 

' 0 e e ievetven mmden ó ak d · · t · .. „ . · 
náltatnak' mi által tartós nagy izzadts: d v . o. o m eseket a furdok igen melegen hasz-
fönérintett alaphatása legnagyobb . bag, .. e nem ~ kenviznek kellő fölszivodása következvén a 
30 R. fokunak a betegegyé'n kor:esz .enl~~ere~erutt.~tik: A viz közmérséméknyének + 27 és '+ 
sához képest kellene lenni. Leheti' ve~a a a, . mge1~ltsege, alkatása, kórképe állapota s tartá

hozni; egy általam eddig követet:~~ a:z~::t i: t~~acsos -ez~n tekintetben szigora rendszabályt 
hogy észrevehetö börkigőzölaést . d p . zeunt a furdo csak olly melegen használandó 

bb . o ' e nem izzadtságot okozzon n f" dé · ' 
sa an mertékletes sétálás után jó idöjáratkor a szabadban k~ me y ~ ur s ut.án, v~uy tan.ácso-

Az itt szokásban 1' t „ • . „ ovetkezzek. . 
. határozott fürdöszám előbb el:reezttoen~kponkenh ke ts_zeri fürdés azon .okból, hogy a meg-

tó . . · sse , ragy hogy a koltség ki 'It 'k · · 
, reszmt a korai tulzott fürdés (Uibetb e . me esse ' altalaban nem javalha-

háborgatása miatt melly mm· d tr ab. n) aggodalma' de nagyobb részben a visszahat.ásnak 
' en ese e a del után· fürd · 'd • · 

borgattatik. Tapasztalás szer"nt k • 1 ~SI onel tovább tartván, müködésében há-
niök és pedig korán reggel ~s csa a~ ero~ t~stalkotasuaknak kellene napjában kétszer fürde

este fele; gyongebbek, ingerlékeny egyéneknek legjobb csak egy-

„ 
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szer fürdeni naponként. A tebetösbek inkább hosszabb ideig tartózkodjanak és átalában csak egy
szer fürödjenek napjában; egyébiránt is igen kívánatos, hogy legalább eleintén egyszer fürödjenek 
napjában a betegek és a fürdöidö vége felé is több napokon át csak egyszer fürödjenek napjában. ' 

~ . 
Föltételeztetiktovábbáa gyógyW.at sükere a fürAöbeni hosszabb vagy rövidebb 

ideig való késéstöl; rendszerint 3/q.. vagy egy óráig marad az egyén a fürdöben, hol hason
lólag a föladott rendszabályok tekint.etbe veendök ; - addig idöztessék a fürdöben , mig egy jó 

börkigözölgés következik., az izzadságba átmente elött elhagyassék. 
A szükséges fürdöknek számát :- hogy szerencsés süker érettessék, nem lehet átalá-

ban , mint itt közönségesen· hinni szeretik, 28-ra határozni, mert néha alig kell 2.0, néha 42 s 
még több sem elég, ez nyilván a beteg egyénnek alkatásáiól , fogékonyságáiól, a betegség bé-

lyegétöl, helyezetétöl, fokától és tartósságától függ. 
· A c ri s is általában jelenti magát a fájdalmak szaporodásával a fájdalmas vagy valaha 

szenvedésekkel küszködött .részben, mire tartós kigőzölgés vagy nagy~bb izzadság .különösen éj
jel következik, sok esetekben nyálkás vagy téglalisztnemü üledékes a vizelet; altestkóroknál gyak.

rabbi feketés .kiüritések, nem ritkán aranyeres vérfolyások mutatkoznak. 
A néha, de leginkább gyöngébb egyén~Jmél elöforduló tulzott fürdés (Uibetbaben) 

támad a szükségen fölül használt fürdök számától, vagy a naponként folytonozott kétszeri fürdés
töl, a viz nagyobb foku melegségétöl és az abban keletinél további késéstöl annál is inkább, ba 
e-Lekhez még más gyengitö okok is járulnak. Ezen kártékony hatások által megerötetvén az izgatás 
lassudadi kimerítéséig ; tulajdonnemü tartós fáradtság, 'erő- s étvágyveszteség, nyugtalanság, ked
vetlenség és álmosság rendes ismertetö Jjele a tulzott fürdésnek; ezen ellenes használat folytatá
sával szaporodván ezen érintett jelenetek: szédelgés, aggodalom, szivverés , elájulás, néha guta-

ütés is a következmény. 
V alamelly különös életrend ételben s italban ezen fürdök használatakor · nem kivántatik , 

C'lak. mértékletes és az egyén emésztetéhez alkalmaztatott legyen; a többi óvakozások' ennek 

alávetvék és hasonlók a többi fürdökéihez. 
Különös elkészitö gyógymód, kivevén a bövérü és vértorlódásra ~ajlandó ·egyéneknél, je-

lesen véreresztés nem szükséges. 
A fürdöküteg (~abauefcf)lag) többnyire köleshimlöhez hasonlít, néha vörös foltok, 

ritkább esetekben fakadékok idomában jelen meg bizonytalan tartóssággal„ nyugtalanság, viszke
tegség s égetéssel az egészségre minden különös jelenet · nélkül és csak akkor biráló, ha egy 
visszatért küteg a kór oka volt. Igen érzékeny bör, nagyon meleg fürdök, mindeniöli nagy meg
tartóztatás vagy meghütés ennek okai. A test czélszerü melegen tartása, mérsékelt fürdök, a t l1l
ió izzadságnak elkerülése által minden eltérö más különös gyógymód nélkül orvosbltatik. 

A fürdöhasználat után a fürdött egyén bizonytalan ideig a légmérsékmény változatakor 
nagyobb érzékenység által lepetik meg. Ha az egyéni érzékenység nem előkelö, vagy más esetek 
nem ak.aclályozzák, akkor tartását, épen olly hosszu időre, mini a fürdőhasználat vala, lehet zsi„ 
nonnértékül venni, azonban a fölebb rövideden említett visszatartóztatás fOlytatandó, mivel ettö'l 

függ a fürdő használatának ol;lajtott sük.ere. . 
Utóhatás a (filacf)tt>itfung) nem puszta biztatás, mellyel olly betegek, kik az ide va-

lo fürdök használata után semmi vagy csekély jobbulást éreztek, vigasztaltatnak, a fürdőhaszná
lat közben előhozott elsörendü foganattól függvén, majd korábban, majd késöbben, hol halkab
ban, hol gyorsabban tüo elö. Ez történik a legtöbp .megrögzött, sokáig tartó szövetkezett kórok-
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~n , ülö_nösen 1 a ~degv~~ s ~dösb egyéneknél , .kik rendszceiintmsokára . a ' fürdőhasználat után 
szoktak tlillálJ1uJQ2m; 1-d iJly utolratá:S~al ö11v011deztetne.k. <>lemnkllbb oll: _k;;,-mL'IA·k ki1" . b. • . o~ ~ UAV"'"' .~ -"! egy l1Xl 
oyos fürdos-zámlu>J riag~szlurdv.~, sorsuk~k J~!ilváilos •roS:szabbá Iefu mfütt·fólindult gerjedelemJ> 
l~gnagyobb kedv.ettensegel! Ha1kányt. elliagy~áJq .ezelt bem r~kán ·késöbben. bántalinaiJinak eltűn
tével an:náI. lJrvendetesben_ lepetnek> meg, és ebbeli esetöket mköYetkezö évben 1 mik h -1 · 1 .. r t f"k · ., p;;-d"t il , , or a aJe ul 
a og~ Ja meg ism~~ e 1w · o . ,· ny var\ hirdetik. ; .Azért is eltávoió ftirdövendégeknek nem lehet ele-

gendoleg tanácsolm.' h~gy nunden-111eghüt" stöl , minden külső s belsö gyógyszer.használattól leaa
lá~b hat vagy. nyo~c~ „h~t~g 1 m. gnknt tartóztassák , részint ; hogj utóhatása 'ne háborgattassék , 7-é
szmt azon meggyozodtetes mmtt, 1 hogy bekövetkeze'tt egészséaökét bizton a fürdőhas .... n h4 k k· .. 

··nh 'k · " zwwuna o-szo esse . , . 

Hogy különösen melly korokban várható a harkányi hév.íz használata utá ·1 · "nth n seg1 -
seg, mi ogy panacea mem lehet minden bajok, ellen mos~ foO'om bővebben elo"adn· A t·· t · t 

. k t t k . b . ' " i. or en 
esemeny~ ~ .. e mt t e 'V~v.~n'.. eze~ hös. gyógysze:r-erösb s hathatósb foganata miatt annyival több 
figyelmet s sz1goru megklilonboztetest kiván, minthogy nem .a közönbösök közé sorozható mell ek 
nem ártanak , a hol nem használnak. ' Y 

. . l~va~lata. ezen fürdőnek hasonló a többi kényfürdökébez, ha pedig fog~natának, .ter-
meszet1 tulaJdonmak es a vegytan által kikémlelt Iétrészeinek., ugy a már k'ét évtizeden át tekin
tetben vett· tapasztalatnak eredményét összepontositom, tulajdon biwn:yos s igazult mükö· "d · ' t 

• l'1 • '.n k lök 1"1 ese ezen 
gyogyio~ras .a ~ e o eg a n~.v~zendö ér~ekesebb idillt kórokban bizonyíthatom. . 
, · . A c ~ ~z, me1Jy me~h1~tes által eredvén, Ié~yege a_ külső takarók vagy takonyhártyák el-

valaszto tehetsege háborodásaban állván ha az izmok:ra ' ko··w"Ie'kek e · n d · · 
. • • ' !I , r , az 1z e vi.; savos vagy ros-

tos ~ártyákra .telepedik , vagy egyes tagokra szorítkozik , kóborló idöszakos , uj vaay idült rend-
szermt meggyogyult Harkányban. 0 

' 

. . A sokal~u kinos k ö sz v é ny melly lényére ·korcsvegy és néha öröklött eredetü minden 
k~peb~n ' legyen kobo~·Ió , helybeli, rendszerinti vagy rendetlen, ujonnan támadott vagy idült; a 
feJ-, valak-, kezek-, terd~k-, lábak~an vagy akarhol; izdaganatok, vagy köszvénycsomókkal szö
~~tk.~zve • zs~goroclotlságig .vagy . benultságig haladott .minclen rendhagyásaival. egyetemben ezen 
furdok„haszna~ata ut~n, reme~yte~~esen megjavult; a fájdalmak enyhülését vagy legalább a meµ;Já-
modta tásnak v1sszatru toztatásat sukeresen eszközlé: , -

. . . Foga?ata ~z~.n kénviznek az emlitctt kórokban nem mindenkor ér~zhetö a fürdés ideje 
alat,t •. h~nem neba ~esobb~n; ~a azonban már a közben javulat bekövetkezik, akkor jótékony utó
hatasa. b~zvá~~ ~ei~enylendo, s epen ezen kórokban az illetők kéteskedése s kislelküsége, a láb~ 
dozás elenk oromevel meglepetvén, megszégyenittetett. . . „ .. Ez~n ké~ .k~r or~oslása képzi ezen fürdö gyógyerejének fénYJ>Ontját, ezek által nyeré 
h1ret, m1ert is a fm dovendegek nagyobb száma ezen kórban sinlödik. 

. . . Az a 1 t e .s t i k or ó k b a n, ugymint dugulásokban , rekedésekben, keményedésekben 
~aJ -: lep-, has-, nyál- s fodormirigyek tultenyészésében , az ugynevezett tömetekben és az ezen ba~ 
JOk~ol sz~rmazó kórokban , ugymint a megakadályoztatott vérkeringésben az altesti- különösen a 
''eroczen renclszervértel "b h " · .. .. ' ' • . ~ en, a ez a 1eJ- s mellel kozos szenyvben van· az aranyeres és ettöl ere-
do beteuseo-ekben r·· d . . . a1 ' 

.. e 0 
. a ur e~ es it~ a ezen kénviznek kitüntetö foganatát nem ritkán még a haszná-

lat kozben ny1lvánitá. 

_a ~ ö r ~ ó ~ 0 k_b ~ n nytlvánitja ezen fürdő azön életmű nemesbülésé1 és puhulítsát, a mellett 
h0oY termeszeti szepseget s kecseit helyreálfüja ,~nevezetes gyógyhatását minden idillt börkórok-
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b6n, időszakos, orbánczokban, májfoltok-. börgyengeség-, pörsenés„, kosz- s _mlndennemil sömörben , 
valamint az eddigelé csak egyszer előfordult s meggyógyult elefántkórban kitünteté. 

Különösen megérdemlette hirét a harkányi héviz a .sömörök orvoslásában, itt rossz indula
tu., maró, száraz, lisztes, pikkelyes vagy nedves ·sömör gyakortább csudateljesen javult s meggyó
gyult; nem ritkán vagyon a sömörküteg a vesék roncsoltságával szövetségben, melly esetben az 

~ itala ezen gyógyvíznek is használandó, a fürdök azonban langyosan vétetnek. Ezen kórnak gyó
gyitásához állhatatosság mindenkor kívántatik, mert többnyire hosszabb ideig terjed legyözhetése : 
ha javulás bekövetkezik, akkor a' jövő fürdésidökor a használat folytatandó, de a már megnyert 
egészség esetében is ennek tetemesb alapossága miatt a fürdés ismétlete tanácsos. 

A nyirk- s mirigyrendszer kó r aiban, a lobnélküli ingertelen görvélyben ezen 
kénfürdö czélszerü sükerrel basználtatik, a senyves állapot lassudadon javul; hasonló arányban a 
mirigydaganatok, keményedések s genyedések meggyógyulnak. Börkütegek, kóroskifolyások, csont
duzzadások, csontszálkás fekélyek , a nem igen idült fehér térddaganat és a farzsába, ha görvély
nemü, érdekes gyógyszert lelnek .. 

A vize 1 e tu t a k kór a i b a n a harkányi ásványvíz. vizhajtó és köolvasztó erejét gyakran 
tanusitá; n vesék és a vizelethólyag elnyálkásodásában; homok- és kölerakódási bajokban annál .. 
biztosabban lehet jó czélt reményleni, ha az köszvényes szövetségben vagyon. · 

Zsongitva oszlató ereje ezen héviznek magas polczon áll az ideg kór~ k azon osztályá
ban,· mellynek nem a gyengeség oka, hanem az idegekre rakódott kóranyag, · mi által munkálkodá
suk fölfüggesztetik vagy rendetlenné tétetik ; minthogy e kórok oka . kívül az. idegeken, nem pedig 
azok belsejében vagyon; annak orvoslása a kártékonyon reáhatott kóranyagnak eltávoztatásában 
áll: következöleg csak olly idegkórokban, meIIyeknek oka csúzos, köszvényes, görvélyes vagy 
S'ömörös kóranyag lerakodásától , vagy egy alesti kórnak közösszenyvi okaiból · szármoztatható , 
ugy mint az idült szakonkénti fejfájás , gyomorgörcs , ködcsömör, köszvényes száraz keh, a 
végtagok meredtsége-, vagy csuzos arczfájásban ezen fürdönek használata többnyire ohajtott sü
keru vala. 

Bénaságokban ezen ásványvíz csudateljes foganatát n~ilvánitá nemcsak olly esetek
ben, hol a bénaság csuzos vagy köszvényes kóráttéttöl eredett, hánem a még nem igen régi s gu
taütéstöl szármozottban is; illy szenvedésekben tanácsos, hogy a fürdő + 27 R: foknyi melegséget 
meg ne haladjon; az itala ezen héviznek tökéletesen mellőztetö ; a bövérüség s vértorlódások czél
s.zerü véreresztéssel javittassanak, s e mellett rendes széküritések . a szabadbani tartózkodás ,. a 
tüzesitő italok kerülése sz~séges föltételek ezen kórok elmellőzésére. 

Ezen épen elösorolt erösitve-oszlató ereje által ezen kénfürdö hí.rét nevezetesen öregbité 
a kínos, rendetlen, kevés vagy elnyomott hó számban, a helyettes fehérfolyásban, ha ezen ba
jok a háborgattatott s akadályoztatott börmunkálódásnak , az altestbeni kóros hatalmazások és ren
detlen vérkeringésnek a veröczeri rendszer bedugulásának vagy a vizeleti edények tulteltségének 
következményei. Nem különben az ezen okokból eredett igen gyakori s erős hószám ezen fürdö
használat á1tal rendes állapotba helyeztetett. 

A nönem mag t a 1 a n s ágában, ha az emlitett okokból vagy a nemzöéletmü petyhüdt
ségéböl e1·edett, ezen 'fürdő ohajtott gyümölcsét nyilvánitá. 

Ugy a fehér f o 1 y ás b a n hidegvérű , görvélyes egyéneknél, hol ezen kór a hüvelyta- , 
konyhártyáinak gyengeségében állapodik , ezen fürdő rendsz~rint diadalmaskodott. 
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Az életmü.vi változat nélküli idült szem kórok b a n, mellyek csuzos , köszvényes , gör
vélyes, rühes vagy sömörös okokból származnak, itt sokan meggyógyulnak; a Iáttehetség gyen
gesége nem ritkán tetemesen javittatik. 

Higanykórban ezen kénviztöl bizonyos és tökéletes gyógyulatJvárható: legyen a be
tegség még olly megrögzött, elrejtett vagy szövetkezett, akárminö képben, ugymint börküteg, a testen 
vagy a szájüregbeni fekélyek, csontdaganatok , zsugorodások vagy tökéletes bénultság; érintésre 
méltó , hogy ezen kórokat követö betegségek szembetünö idö alatt eltünnek. 

A kórtünetek kétértelműsége a másodbujasenyv és higanykór közt néhány fürdő hasz. 
nálata után tisztán meg vala különböztethetö; mert az elsö esetben érdekes rosszabblét · a má
sodikban pedig minden tüneteken észrevehetö javulás következik. be; e tekintetben· tehát r~ harká-
nyi kénfürdö biztos birálat. ' ' 

. , . - ~~gi fekélyek szok~s~~~-t a lábakon, mellyekköszvényes, görvélyes vagy higanyos 
koroktol folteteleztetnek, avagy somoros, koszos k01·csveCYytöl eredtek az egye"bke'nt· CY · · 

. . . .. . ~ , . I e0 eszsegre 
valo artalom nelkul meggyogyulnak. - Nem tekintvén a helybeli bajt délelött eCYész délután _ 
d. lábf" d" h ·1 d · · k 0 

' pe 1g ur o aszna an o; . a VIzne itala gyámolitja a lábadozást, iszapborogatások a már einlitett 
okokból nem alkalmaztatbatók. A fürdés közt a körülállásokhoz képest köpölözések és nadályok 
is szükségesek. 

. „ Még ~gy legérdek~sebb.' nevezetes s fényes foganattal meglepő gyógyereje ezen héviznek 
emhtheto zsong1tva„eloszlato tulajdonságánál fogva az e r ö m ü v i sértés e k után következett ba
jokban, ugymint: sebesitések, ütések, ficzamodások , maijulások után támadott sebhelyek, daga
natok , duzmadtságok, kérgességek, meredtségek, zsugorodások, bénultságok, ezek által táma
-Oott idomtalanságok, az akadályoztatott mozgás és szakonkénti fájdalmakban. Ezen esetekben me
leg~bb. fürdök s melegebb helybeli iszapborongatások ajánltainak; ruhába burkolt forró iszapboron
gatás is hasznosnak találtatott. 

. . ~r alamin~ a többi : ugy ezen fürdőnek is vannak ellenjavaslatai, s valamint a tapasztalat 
~yogy:reJet az el~s~rol~ koro~ban kitünté, ugy följelelte azokat is, mellyekben sükeretlen vagy 
~pen artalmas. K~zonse?esen 1llyesek mindazok~ mellyek orvosi szabályoknál fogva hévkénvizre 
atalában 1 ugy az idevalokra sem alkalmaztathatók; ezek fölszámolását elhallCYatván itt csak ne-

. hány elöbbkellöket érintek, ugymint: a valódi vértelj, vértorlások a fej- s mcllre, ha ezek elöbb 
nem mellöztettek, gutaütésrei hajlam, vérpökés , vérfolyás, valódi lob nagyobb életművek kime-
ritö genyedései s minden lázas állapot. - ' 

0 

Szintugy ártalmas annak használata minden helybeli szivkórokban kökemekben minden 
rákfekélyekben, nagyobb foku ideggyengeségben, vizkórban, sülyben és a b~jak.ór minden képében. 

T o 1 d a 1 é k. 

Hogy a harkányi fürclö gyógyerejének támogatására számos tapasztalatokon ·s észrevétele
ken épített állitásomat a fölszámlált kórok gyógyításában némikép tettleg is tanusithassam: czélsze
riínek vélem, hogy 800-nál több följelelt gyógyesetek közöl minden kórké11böl nehányat toldalék
ként röviden elüte1jeszszek. 

35. Egy gyengéd testalkatásu, de egyébként mindig egészséges ifju huszártiszt átázás 
és . me~~üté.s után a térdein, bokáin s lábain e s u z o s kinokkal lepetett meg. Miután közel egy 
egesz ev1g isszonyu fájdalmakkal álom nélkül s a meglepett részek dagadtságával sinlödött volna· 
minden gyógyszereket, ugy a daruvári s Jippiki fürdőt sükeretlenül használván, dagadt lábokkal 
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·és fájdalmas hajthatlansággal két mankón Harkányban jelent meg. A fürdőhasználat kezdetekor 
szaporodván a fájdalmak. olly annyira, hogy magát már az elutazásra eltökélé , de késöbben hatot
tak a fürdök és iszapborongatások olly mértékben, hogy a szenvedö még Harkányban tökéletes 
épségét elnyerte. 

41 O. Egy másként egészséges 17 éves döbröközi legény, ki tiz év óta térdein kezeivel 
mászott, egy fuvaros által Harkányba hozattatott és sem a fuvaros , sem a szenvedö sem tudá okát 
bajának fölfedezni, csakannyit tudhattam tölök, hogy a szenvedőnek anyja többször azt állitotta: 
hogy fia 7· éves koráig egyenesen járt, jóllehet a sinlödö aua nem emlékezék; - a közelebbi 
vizsgálat minclkét lábán a térd · és bokák össze h u z ó dott s ágán kívül semmi természetellenest 
sem mutatott. 60 fürdö után,, mellyek közt néha a lábokban fájdalmakat érzett, tökéletes egész
ségét elérte olly anny,ira, p.ogy eze1.1 ·szép, magastermetü legény még Harkányban tánczolt . 

260. A 32 éves szappanyos H. 1. gyengéd testalkatással 8 év elött vérpökésben sinlöd
-vén, -öt év óta köszvényk)n9kkal ostromoltatott, mellyek eleintén a lábujjakba, késöbb a 
lábakba s öt évi tartósság alatt minden tagjaiba elterjedtek, ugy hogy a beteg lábainak. kinos ö sz
s z eh u z ó dott s ág a miatt az ágyot évenként hosszabb ideig örizte. Elaszotton_, ·nagy fájclalmai 
miatt álomtalanul és k ö sz vény_ e s ó mokka 1 terhelve hozatott ide. .:....__ 40 fürdö, mellyekbe két 
mankóra támaszkodva nehezen járt, szünetlen folytonos nagy izzadás között kínjaitól tökéletesen 
megszabadította. A fürdö ezen jótékony hatásaért az egekre emelt könnyes si;emekke1 a teremtönek 
hálát adván, elutazott. . . 

567. Egy 37 él'·es kereskedő izraelita,· ki az elött minclig egészséges . volt·, 6 hónap előtt 
utazás közben igen meghütötte magiít, ~minek következtében mind a két lúba izüléseiben kösz v é
n y e s ostromok. tá,madtak, mihez ,csontdaganat s a jobb láb zsugorodása csatlakozott. -
28 fürdő után, mellyekbe ,mankókon járni k~nytelenittetett, Harkányt tökéletes épségben hagyta el. 

19. Bizonyos 40 éves uradalmi tiszt mintegy 6 év elött többször visszatért v.áltólázban sin
löclvén, tisztc\n érezl!etö alte·sti, ' föleg májmegkeményedéssel küszködött, melly sárga
kórt, gyomornyomást, hánY.ást ,) székrekedést és erös görcsöket okozott; ez ellen különféle szere
ket sükeretlenül használván ~ több~· közt borszéki és. robic.si savanyuvizet is, - elsoványodva, min
den éjjel a bek9vetkezett görcsös o.stromok miatt hilláh\t várván, minden orvosi elötudat nélkül 
Ilarkányba jött - és a 20-dik fürdő után, ezen ásványvíz itala mellett szaporább szmoknemü szék
üritések következtek - ekko!' a görcsps t'íljdalmak eltünvén; az étvágy é,s álom visszatért, ereje 
növekedvén, a keményedése~ kijlebJ>edtek, - ~zóval 30 fütdö után viss~anyerte egészségét, 
melly töle olly hosszu ideig számüzve volt. 

527. Egy 50 s nehány év~s ujvidéki keresk.edö, vastl\g testalkatásn, egyébként egész
séges férfiu' hat év óla továbbterjedö nedves sömörre r s e mellett kiállbatlán viszketéssel ter
helteték: melly eleintén az alfelt, késöbp a czomb belső területét, végte a fölsö végtagokat lepte 
eJ. Több kis értett gyógysíerek közt. némellye~ ugyan rövid. illöre eny)lülést okoztak neki, de nem 
gyógyulatot. - 36 fürdö kütegétöl m~gszabaditá azt. · ' · 

28. S. K. p6 éves sütö következö kórkép11el jelent meg Harkányban: az- aroz és az egész 
test földuzzadt, fehér fénylő pikkelyekkel födött, Htott a lobos vörös bör szemlélhető, a fejnek 
hajas része késhátvasiágságnyi sürüen .egymásra rakott -pikelyekkel bevont, a fi.tleJ:t mögött, a fii
lekböl, az orrból, a ,kéz; és1 lábujjak közt, a körmök ~lól ,. netn kiilönben a test 1 fölsö te111letén 
h~lytváltozv8i ,sÚgás ne~vesség sziv~rgott, pieUy v~rrá sü1:üsödvért leválfott; a bör ránce;o ;. szeny„ 
nyes és kérges volt , az egész testet viszketegség lepte el , éjjelei álomtalanok; ágyában minden 
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reggel egy maroknyi korpanemtl pikkelyeket lehete gyüjtent, közel kellemetlen ·bOzt terjesztett 
5 év óta ezen undorító kütegg_el, (elefántkórral?) küszködvéh, - valamint Lippik, Da~ 
ruvár, ugy a különféle orvosi működések eddigélé legkevesebb enyhülést ,nem okoztak neki. - 66 
harkányi fürdő ezen küteget, a fülek melletti ne hány csekélyebb fekélyeken kívül, Ietisztázá. _ 
Nchány év mulva Harkányba jött megmutatni: hogy ő ezen fürdő gyógyereje következtében· olly 
egészséges, de valóban olly testes s épszinü lett, hogy én az azelőtt ·olly idomtalan . sütőt meg nem 
ismertem benne. 

7. A 18 éves zimonyi kisasszony P. M. karcsn s gyenge testalkatasn, gi1rvélyes hajlammal. 
gyermekévein kívül mindig egészséges, havi tisztulatai 13 éves korától kezdve rendesek voltak. 
4 éves korában zsámolyról leesvén, melly által jobb lába a térdizülésben megrándult eay csontrak.ó 
által és házi szerekkel gyógyittatván, egészséges maradt egész a legközelebb lefoly~ h~rom eszten
dejg, a midőn minden ok nélkül azon térdben fájdalmakat érezvén, mellyhez eO'v eleintén vörös 
később kékszinü daganat, melly a llibig terjede, járult és a reálépés kiállhatlan °kinok miatt lehe.: 
tetlen volt. Minekutána fél évig különféle szerekkel minden haszon nélkül élt volna a budai fürdök 
ajánltattak ne~i, ezekből 40-et sükeretlenül elhasználván, még azon fürdöidőben ~ájdalmakkal és 
térdének egész a lábig leterjedő kék daganatával Harkányba hozatott. Az eO'ész láb meredt volt 
járása még ma~ón is igen nehéz. - Hat hétig hasznáÍván itt a. fürdőt csekél; javulással , annélktll 
hogy honn val~~1t haszn~t yolna, ezen gyógyvíz utóhatása által tetemesen javult, minthogy a fáj· 
dalmak ezen 1do alatt eltuntek, a daganat kisebb lett, rendetlen színét vesztvén, járását mankó he
lyett bot gyámolitá. - A következett évben megjelent 'Harkányban, ekkor 42 fürdöt és íszapb(}
rongatás~ használván', - .. a reájövö évben· ismét eljött ·ezen kisasszony szép, vir~tó kinézéssel, fáj
dahnak es daganat nelkül, csak lábának feszültségév.el,, de 'ezen harmadik fürdőhasználat által ba.. 
jától annyira megszabadult, fiogy szerencsém lelíete 1 ezen szép k.isasszoóyt Hárkányban még tán-
cz0lni láthatni. · · , 1 ·1 • 

82. R. nyugalmazott kapitdny mintegy 50. éves, másként jó egészsé!ri\ s kinézésü férflu 
több év öta a v eset áj á n néha f'ajdalmakat· érezett, és némellykor vizeletév

0

el homok másko; 
pedig e helyett homályos ·nyulós takony liibetlen inennyiSégben fájdalmak közt üriitet~tt ki, e meL
Jett n Y á 1 k. ás ara n Y érben is rsinlödött.' 'SO'kfé: ét használt elfene, fuintho.,,y öt minden orvosa más 
kórtekintetben gyógyított-n, a többi Közt az oli.tszorsiági hires Abano fürdő~ is használván. 56 für
dő után,·· menyek 1m'ellett ~zen ásványvíz ivásávai, id 'élt, eltűntek a gyakori nyálkás vízelések 
utána a vesefájdalmak, végre tiszta, egészséges vizellet-következett , - a fürdöhasználat közbe~ 
pedig az aranyere f cflyó lett. •J 

701 : Egy cs. kir. 40 éves sovány s igen betéges k.1nézésü tisztviselő Bécsből, két év óta 
panaszolkodék a hát-, gyomor-, máj- és vesetéijbani kinok miatt r mellyek nekie sok fájdalmat s né
mellykor g ~re~ öt h ~n yá sra i i.ngerrel okoztak; több orvos ·által különbözöleg orvosolt;itván, ja
vul~~ot edd1gele nem erezett; ......... Itt 24 fürdő és. az ásvanyviznek több itczénkénti itala után fájdal
mai igen enyhültek, elienben vizelése igen n1.diezen történfietett mÍO' eg· y babnaaysáau hugykö · · n· · , o o o o 
vize es közben ment· eJ·t"öJe:· Ezen szenvedéstől is· megszabadttJva ·egészséggel tért vissza a birodal-
mi fővárosba. · 

·. . 4~. ~gy 49 éves erös testalkatásu s másként mindig egészséges plebános a szomszéd
ságbol ,· annel~ul hogy okát: 1 tudná' navonként ebéd kezdeténél gy 0 m 0 r g ö re s e s e ] ostromolta
tott , néhw olly erősen, hogy elájult ; szokásként 6'.óráig taftoit ezen görcs , mi miatt a plebános 
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igen megsoványodott. Ezen semmi által sem csillapittatható kin 12 fürdő után elmaradt, s a beteg as 
ásványviznek ugyszólvári mértékentuli itala után elérte elöbbi testességét. . . . · 

49. Egy 20 ·éves asszony K-ból 2 év óta férjes és egy ép gyermeknek anYJa leven, a ftJJ
serdülés (Pubertaet) közelgetésekor ismeretlen okokból görcsökkel lepetett meg, mi továbbá de r
m e nett é elfajult. A görcsök tartóssága különböző volt, közönségesen egy órai és néha naponként 
kétszer, de néha többször i_s megjelentek. Az elöre haladott növekedés, a havitisztulat megjelenése, 
valamint terhessége szenvedésein mitsem változtattak ; különféle gyógyszerek mellett a görcs gya
kortább s nagyobb mértékben tért vissza, midőn Harkányba jött. - Hosszabb kutatás után sem lel· 
hettem föl bizonyos okát ezen irtóztató kórnak; egyébkint jó szinben volt a beteg. Minthogy sükerét 
illy kórokban ezen fürdőnek eddig nem tapasztalhattam és nehány használt fürdő az as~zony beteg~é
gét öregbiték, a fürdöt félbehagyni taiiácsoHam, de szerencséjére nem találván alkalmat az elmenes
re, a fürdést folytatta, mellyre a görcsök ritkábbak s gyengébbek lettek, miglen a 30-ik fürdés után 
végkép elmaradtak. Egész évig, (csak annyira terjed a gyógyitás utáni nyert tudomásom) ment ma
radt az asszony ezen borzasztó bajtól. 

259. Egy b-i, dunamenti 28 éves, nötelen, egyébként egészséges jobbágy két és fél él 
elött mindkét lábán sz é 1 h ü döt t lön és okát bajának nem tudta, ha csak nem meghütés yala, mert 
ö halász; minden használt gyógyszerek daczára kóra olly annyira ·növekedett , hogy Harkányba jöt
tekor alsó végtagjait legkisebbé sem mozdithatá, de még lábujjaival se~ vala .~épes legc~ekélyebb 
mozdulatot tenni, annál kevesbbé tudott állani, járni vagy ülni; az egyebként JOl táplált labok sem-

- mi érzékenységgel sem birtak , még akkor sem, ha a lábtalpa valamelly hegyes eszközzel ingerelte
tett. A hátgerinczet megvizsgálván, semmi rendetlen sem találtatott. Ezen kór által egészlen elsze
gényedve, könyörületesség által , mellyet szomoru állapota sok jó~evökben ger~~~z~e~t, mi~~enek
kel elláttatott. - Egy kocsin naponként kétszer a fürdőházba hordoztatván s a fürdokadba v1tetvén, 
60 fürdőt minden javulat nélkül elhasznált, melly után hazaküldetett. Következö nyáron , annélkül 
hogy valamelly gyógyszerrel élt volna, csekély és lassudadon öregbedö érzékenység támadt l~baiban, 
miért is reménynyel táplálva ismét a harkányi fürdőhez folyamodott, hol akkor mindenki bámula~ára 
két mankón jelent meg, de ismételt 60 fürdő után vigasztalatlanul ugyan azon állapotban m,int jö.~t , 
távozott el· a harmadik évben már mankó nélkül és pedig gyalog jött a Dunától Harkányba es a fur-
dö rajta ez 'évben is mint az elfolytban is különösen kitünteté utóhatásával gyógyerejét. . 

242. Egy uradalmi tisztnö, 30 éves sovány, sárgás szinü, 9 év óta magtalanul férjes le
vén fiirdőnk~t havi ködcsömör és m á snemű g örcsök ellen, mellyek által, néha igen 
nag~fokban , gyötörtetett, használta; és miután 36 fürdö és a viznek italával élt, -:- két hóna~ ~ulva 
azon hirt vettem töle, hogy sokkal bövebben jelent meg tisztulata és nem sokára rea le~elöszor erez
te terhes állapotát. 

516. Sz. 22 éves kereskedónö halvány szinü, . gyengéd, igen érzékeny testalkatásu, 2 
év óta férjes levén, a 4-dik hóban okának tudta nélkül időtlen szült, mit 3 egész 4 hétig tartó méh
v ér f oly á. s követett, melly ~llapot azon kivül is erötetett mozgás után tetemes különbség nélkül , 
valamint a nála közönségesen minden 14 napra bekövetkező tisztli.lat mértékletlenül sokáig tartott. -
36 langyos fürdőt, mellyek közt igen ritkán vala vérfolyás nélkül, elbasználván, a vérfolyás lassu
dan ritkult, mig a fürdőhasználat alatt teljesen megszűnt. Jövőben csak négy napig tartó tisztulata 
rendesen jelent meg. · 

509. M. P. 22 éves szöke halványszinü, gyenge testalk.atn kisasszony ugyan rendes, de 
görcsös kino~kal szövetkezett havitisztulattal és több évek óta f eh ér f 0lyáss'a1 sinlödvén' ezen 
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kivül többször csekély okok következtében ájuláshoz hasonló gyengeséget és görcsöket szenvedett. 
Miután a fürdöhasználat közben kóros állapatához még váltóláz is járult, a fürdést nem folytathatta 
és 30 fürdö mindkét betegségétöl megmentette öt, két hónap mulva pedig viritóképü lett. 

271. H. nyugalmazott főhadnagy 50 és nehány éves, vastag testalkatu és egyébként min
dig egészséges, de mellette 1·övidlátásu férfin 8 hónap elött meghütés után fejében csuzo s fáj dal
m a kk a l lepetett meg, melly késöbb a szem e k re is terjedett, és négy hónapig tartó világtalan
ságot okozott neki. Sokféle külsö és belsö gyógyszerek használata után dagadt szemfedelekkel, fáj
dalmas vörös szemekkel, fejszaggatással és félrehuzódott száj szeglettel a harkányi fürdöhez folya
modott, - és 31 fürdö, a szemek mosása és fürdése után mindannyi fölsorolt bajaitól megszabadult. 

381. Egy 28 éves juhásznö 8 év óta magtalan és 4 év óta havitisztulat nélkül levén, férj
hez mente után egy évig egészséges volt, később sokáigtartott váltóláz után kezeiben és lábaiban 
szaggatást érezni kezdett, mi lassudon növekedvén, a fejbe s a test többi részeibe te1jedett. Ennek 
következtében csontporbanasodás támadt, - a baj bujakórnak itéltetett, jóllehet az asszony erös 
hittel állitá, hogy ö illyes okra alkalmat soha sem adott ; mindazonáltal a higanykészitmények kívül, · 
belül használtattak, és e mellett egy kuruzs által higanykenettel is füstöltetett, mire tartós nyálfo
lyás, állitása szerint több egy akónál , következett; ezen hét éves szenvedés közben a kínok szapo
rodván, a csont- és mirjgydaganatok büdös fekélyekké váltak. A legnagyobb fokbani higany e te
t és t ö 1 elaszott asszony elerőtlenedett s részben megis dagadt; két harmadrésze testének hegje
gyekkel s sebekkel lön ruházott; melly állapotban erös fájdalmaktól kísérve jött Harkányba. - 6 
hétig naponk~nt kétszer használta ezen gyógyvizet fürdö s italként szembetünö sükerrel ; a dagana
tok eltűntek, a fekélyek behegedtek, a fájdalmak elmultak, melly után Harkányt eröben, egész
ségben és jobb színben hagyá el. A további tudósitások folytonos egészséget, a rendes b~vitisztulat 
visszatértét és a terhesség elejét bizonyiták. 

790. Egy rézhámor kormányzója O-ból 47 éves, egyébként mindig jó egészségü egyén, 
7 év elött a makkon bujafekélyt kapott, ebböl kigyógyitva két évig egészséges maradt, miglen tar
tós meghütés és átázás után a nyakszirton, mindkét vállaiban és karjában csuzos fájdalmakkal gyö
törte tett. Minthogy ezek hosszabb ideig használt házi szerekkel el nem távolittathattak, orvoshoz 
folyamodott, ki ne~ie higanylapdacsokat rendelt; ezeket sokáig használván, annélkül hogy fájdalmai 
enyhültek volna, mire ollyas erösebb lapdacsokat, s mellette még valamelly füzetet folytonozva hasz
nált; minek következtében tartós nyálfolyással és a szájüregbeni fekélyekkel lepetett meg, fájdal
mai nem hogy enyhültek volna , hanem inkább a térd- é,s szárcsontokra te1jedtek, töhb év után a 
folytonozott lapdacsok bevételét félbehagyván, csak kínjainak nagyo~b fokakor élvén velök a daru
vári és lippiki fürdőket sükeretlen használta után ismét azon lapdacsokhoz fogott, mire a föjclalmak 
növekedvén, cllomtalanság, az ágybani fekvés lehetetlensége, a föl- és alkar-, a vál-, a lábszárcson
tok porhanasodása és térddaganat keletkezett. Elaszott, sárga színben jelent meg higany kórral 
Harkányban, hol ő a kocsiból leemeltetvén vitetett a fürdökbe; 48 fiirdö 38 foknyi melegségben és 
az ásványvíz itala rendeltettek neki; az elsö 7 fürdö után rosszabbá lett állapota, de a következők 
olly hathatós sükerüek voltak, hogy ö 40 fürdö után fájdalom nélkül , jó álommal, javult kinézéssel 
magát boldognak hirdetve, Harkányt elliagyá. 

10. G. Sz. asszony 6 év óta dagadt, részben megkeményedett s sömör f e k é 1yekke1 
eJlepett lábokkal több sükeretlenül használt gyógyszerek után Harkányba jött. - 1 ~ fürdö , 24 láb
fürclö és kétszeri köpölyözés után lábai tökéletesen meggyógyultak. 
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339. Egy 30 éves kocsis, ki egyébiránt egészséges vala, 3 hónap elött a jobb szárcsont
iát eltörte; czélszerütlen orvoslás után összeforr a csont valamennyire kifelé hajulva, de nagy kéreg
gel és fekélylyel, a láb térdtöl kezdve lefelé dagadt s igen fájdalmas volt, járása csak mankókon va
la lehetséges. - 24 fürdö és lábfürdök után lába meggyógyult és megerösedett annyira, hogy man
kóját Harkányban hagyván, költözött el innén. 

380. Egy 40 és nehány éves elsoványodott és elgyengült uradalmi diszkertész, 9 hónap 
elött a kocsiból történt szerencsétlen eséskor szárcsontját közel az alsó végéhez eltörte. A tört csont 
gyógyitása után két csöves fekély maradt meg, mellyek evet és idöközben csontszálkákat választot
tak el, néha vérzettek is. A kéreg nagy vala, a láb rutszinü dagadt, a járás pedig csak gyámolitva 
lehetséges. Ezen állapotban a jövendöröl és a közelgető lemetszésről aggódván, vigasztalás s remény 
nélkül Harkányba jött. - Nagy leve öröme, midőn 30 fürdő és ugyan annyi lábfürdő után a daga
nat és. fájdalmak enyhültek és fekélyei javultak; mire ő magát ezen fiirdö által boldoggá lettnek nyilat
kozva és bízván jótékony utóhatásába Harkányt elhagyta. - 3 hónap mulva jelenté, hogy minden más 
gyógymód nélkül mind a két fekélye behegedt, és hogy csonttörése miatt legkisebb alkalmatlansá
got sem szenved többé. 

Szabad királyi Pécs városának 
orvos-statisticai 

·uELYIR!T! 
Dr. PA.TKO'VICS JÓZSEF, a nevezett város föorvosától. 

Azon remény és bizodalomban, hogy orvos-statisticai helyirata azon városnak, me!ly~t a t. tudós 
gyülekezet falai közti megjelenésével megtisztelni és kitüntetni méltóztatott, kedves es erdek~s ~esz 
a t. ez. társulatnak, bátorkodom azt nem ugyan egész terjedelmében, hanem a jelen alkalom s Hlöhez 
mérve , rövideden előadni. . 

Szabad királyi Pécs város a fekszik Magyarországnak Baranya megyejébe.n a mé~·sé
kelt éjszaki érröv alatt az éjszaki szélesség 46 ° 51 és a keleti hosszaság 35 ° 55' között Ferro szige
tétől véve a d~likört, Buda fövárosáét tekintve pedig a nyugotti bosszaság 0 foka 44' és 30" ~özött 
és 200 ölnyire a tenger színe fölött. Éghajlata teljesen megfelel: földirati fekvésénék, mérsekelt , 
kellemes és igen egészséges levén. 
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A Mecsek hegynek déli lejtjére nmphitheatrumi alakban támaszkodvn, gyönyöril, nyilt, az 
egészség és egyéb környülményekre kedvezö helyzetnek örvend. Keletröl nyugat felé vonulva, dél
riU igézö tekintetet nyujt. Elötte tágas róna terül el, mögötte pedig olly regényes egészet képez a 
S>ámos völgyeivel, ~zölei_vel, pinczeházaival és egyéb természeti szépségeivel n legkülönfélekép ala
kult hegység, hogy Magyarország legszebb tájainak egyike. 

A város a többnyire még fönálló régi védfalain belül hosszában kelettöl nyugatig 570, 
széltében 380, a külvárosakkal egyetemben pedig hosszában 1660, széltében pedig 760 bécsi ölet 
számlál. · 

Az egész város területe 121128 holdra terjed, 1600 bécsi négyszögölet vevén egy holdra, 
vagy is 1 % német D mérföldre. Ebböl házhelyek, házi és egyéb kertekre 257, szántóföldekre 2480, 
rétekre 1805 , ~zölőkre 17 45 , legelőre 788, tavakra 3, erdöségre 5020 és végre adó alá nem 
eső földre 30 hold jut. 

Azon számtalan természeti szépségek, mellyek e várost környezik a I~gkülönbféliebbek, 
fókép mégis emlitest azok érdemelnek, mellyek a közel hegyekben, hol a legpompásabb völgyek 
majd összeszorulva, majd kitágulva és rövid siksággal változva és számos legtisztább vizű forrásokkal 
öntöztetve igézöleg hatnak a vándorra. A legbujább tenyészésü mérhetlcn szőlök, gyümölcskertek, 
mohlepte köszilpák közt fölér az ember a hegytetejére, hol a legkiesb elragadó nemvárt messzelátás 
fölöttébb megjut~lmazza fölmeneti fáradságát. A kilátás innen több mérföldre te1jed, falvakat, hal
mokat, hegyeket és tísztalégkörben Eszék városát is mutatva, valamint a tót- és horvátországi hegy
vonalt is ; valóban alig van hazánkban ehhez fogható szépségű panorama. 

Városunk délre fekvő környékének is megvannak saját bájai, kellemei. Gyönyörüen terül
nek el itt a zöidelö rétek, szántóföldek és sorfák, csatornák, hidak, malmokkal egyvelgest; átalá
ban Pécsnek festői szépségekben olly gazdag környéke 'van, hogy azt Ieirni volt.aképen nem könnyü, 
látni kell azt annak, ki fel öle valódi fogalmat akar magának szerezni. 

A Mecsek nevű hegyvonal két vármegyén huzódik át, és legmagasabb csucsaínak egyike 
bizonyosan Pécs mögött pompáz. Földismei, más által készitett leirását mellőzvén, itten alkatrészei
ből csak azt hozom föl, mi kézmüvi használatra legalkalmasabb, ugymint a legjobb kőnemek, épü
Ietekhezi és más, utczaburkolatokhozi kövek, a legjelesebb mész-, homok-, darázs- és csigamészkö
vek, többszinü m~\n'ány és kőszén. Ezeken kivül jeles borra} és jó vízzel is bővelkedik. Az emlitett 
hegyvonal erdős része pedig fában igen gazdag. 

A város mögött magasra fölnyuló hegy s égnek egy nagy része bortermesztésre használ
tatik. mire igen alkalmas. Föld.e rendesen agyagos apró mész és palakavicstöredékekkel keverve és · 
vasszorgalom által minden lehetö módon javittatik. A bor jóságára leginkább a déli fekvés van jóté
kony befolyással. A jeles és alkalmas fekvésű rétek nagy részt kisebb patakok által átmetszvék, jó 
és elegendő szénát teremnek. A gabonaföldek korán sem elegendők a lakók szükségeinek kielégí
tésére, fölületek részént fök,ete föld, részint agyagból áll, jóságuk hiányát pótolja szorgalmas mü
velésök: 

A tenyészészre ( v eget a ti o) valamint az ember egészségére ollyan nagy befolyással biró 
ég~ aj 1 a t a Pécsnek Magyarország legmérsékeltebbei, legkellemesbei és legegészségesebbeinek 
egyike, mit már földirati és természeti fekvésétől is várhatni. Igen hasonlít Éjszak- Olaszhonéhoz. 
A mondola, birs , füge, gesztenye és az olajfák szabadon tenyésznek; a cseresznye, eper már má
jus végével érik, a szölö augustusban; a szüret septemberben vagyon. 
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Minden mocsár, álló vagy pangó vizek és más egyéb ártalmas kigőzölgések nélkül ritka 
ködök mellett a legtisztább légnek örvendünk, mire nagy befolyással vagynak a nem tulnépesitett 
vá~os, a többny.ire egyemeletu magas és kertekkel ellátott~ lakókkal fölöttébb meg nem terhelt 
házak· valamint az is, hogy a vágószékek, csávák, olajmalmok , pálinka- és szeszégető házak a 
a vár;son kívül feküsznek. Ezen fölül védve van a város a közel és magas hegyek által az éjszaki 
csípős hideg szelek ellen; ellenben dél felöl nyitva áll a szelídebb szelek vonatainak. 

A nagy melegség, mellynek városunk déli fekvése miatt kivagyunk téve, enyhittetik a 
közel rétek, szölök, erdők és ezek legbujább tenyészete által. Mindazáltal némellykor mégis föl
szökik a hévmérő 28 fokra Reaumur szerint (julius 18-án 1841-ben rendkivüleg 31,50 fokot muta
tott a hévmérö ,) és a meleg el is tart tiszta fölhötlen ég, szélcsend vagy déli szelek és fonó éjsza
kák mellett egy ideig, miáltal a tenyészet igen szenved, a rétek és legelök teljesen kis ülnek; né
melly fák elvesztik leveleiket, a források kiapadnak vagy megfogynak, mig csak be nem követke
zik ismét a jótékony esö, fölélesztendő mindent. Az emberek egészsége szembetünőleg mitsem szen
ved e hűség által, de más ekkor a szarvasmarha állapota, A légkörnek eröszakos visszahatásai, ugy
mint égiháboruk, jégesők, viharok aránylag ritkábbak nálunk mintsem más vidékeken. . 

A tavasz, jóllehet némellykor rövid ideig tartó félbeszakasztások fordulnak elö , martius
sal kezdődik, midőn már több növény és fa virágzik. Sokkal korábban mintsem a csillagászi idöszám
lálás határozza, megjön a n ár és nem ritkán eltart' octoberig, reája rendesen az Ö!zi idöt kellemesitö 
utónyár szokott következni. November közepén beszoktak állani az éjje~i fagyok. V~tozva. ~sős é~
tiszta szép napokkal megjön januar közepe táján a rövid tél; nagyobb ludeg nem tartos, ho is keves 
esik , miért ritkaság nálunk a tartós jó szánut. *) 

A következő jegyzék kimutatja az általam 10 évnek lefolyta alatt pontosan összegyiijtött 
időjárási tapasztalatokat : 

•) Az idén, azaz 184%-ban nálunk tél ugyszólva csak három nap volt, jannar elején, ekkor is csak -
6 foknyi volt a hideg R. szerint. Februarban már_ virágoztak az eprek, majus -közepén már minde
niitt megértek a cseresnyék és szőlővlrágok is találtattak már majus 7-kén, a növényszet csaknem 
egy hónappal fejlődött ki előbb mint más években. Átalában egész télen át gyönyörű é1 legkelle
rucsb időjárásnak volt, ~illyenre a legöregebb emberek sem emlékeznek. 
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1 

i + 8 8 82 + 2 E K K 9 17 '· » " 5 » Aprilis 28 7 1 28 2 7 27 10 » 1 + 1 r . • • "1 

M · 28 5 .3 28 3 3 28 1 4 + 20 + 12,27 + 3 E. N. » 11 20 " " 1 2 
Ju;i1~199 128 6110 28 41 91f28 2 8 + 23 + 15,31 1 + 10 

1 
E. K. 1<. 11 614110111 » 21 3 

Julius 28 7 3 28 5 2 28• 3 » + 24 + 18,89 + 13 K. 319 9 » " 3 6 

October 28 8 2 28 5 9 28 1 6 + 16 + 10,42 + 2 K. 12 12 » " " » 

A g S
tus 28 7 3 128 5 3h8 3 4 + 23 + 18,83 + 15 K. 6 121 ~ " » » 2 

S~p;~mber 28 7 2 28 4 6íll28 110 + 22 + 15,57 + 6 N. 14 8 8 .2 · " 1 ,, 

November 28 8 21128 4 8 27 9 2 + 11 + 3,43 - 3 K. 3 23 4 " 2 3 " 
1 _..!D~e~c~em!b~e~r~~~28~8~'~'~~28~2~1~1~!2~7~9~1~0f-+:.._~7+-+~~1~,5~0~~_;:3-f-~~K-._N~.~-Ti--"t1_411_071_"~6T-5r-» 

~ 1~ 18~i~ ~ ~1;~1~~ 1~ t ~ = ~:~~ 1 = 18 Ki/· ~ !h !h1
1 ~1 

: 

1 

t.~il'J. 

Januarius 
FebrnaTins 
Martius 
Aprilis 
Majus 
Junius 

28 7 » 281 3 3 27 11 6 + 13 + 4,88 - 3 E. N. N. 1 25 2118 77 ::1 ~ 27 ;; 
28 7 10 28 4 8 28 1 6 + 16 + 9,64 + 2 E. E. K. 

1 + 22 14 23 7 E K K 
11 1 20 10 » )} 1 2 

28 5 10 281 4 11 281 2 + 1 + "• . . u 1 

\
28 51 6128131 )) 271116\+ 24' + 18,02 <!- 12 íl K. ~23811081113121 :: ; ~ 
28 7 » 28 5 4 28· 3 s

1 

+ 25 + 20,31 + 15 N. 1 
l 1 6 7 E K K 13 9 9 » » 3 3 

Augustus 28 7 S 28 5 1 28 2 6 + 27 + 7, 7 + "• · · 
September 28 8 1 28 31 » 27 10 » + 19 + 14;29 + 9 E. K. K. 7 20 3 1 » » 1 

J nlius 

0 0 K 7 18 6 2 » i3 1 
October 28 6 10 28 2 9 2710 8 + 17 + 17, 6 - · 1 ,, 
November 28 6 » 28 2\ "27 10 » + 8 - 0,47 - S E. K. K. 317 6 9 410 

- O 1 6 E , » 24 3 1.i;. 4 2 » 
December 28 8 6 28, 4 12711 7 + 5 + , 2 - · .., 

_J_a_n~-138-rf_u_:_· --=--2-9:--1„~„:-2-:s\--:-59-::~711\ 6 - 8 - 2,03 - 1~ K. N. " \26 2 » 3\ 3 » 

Februarius 28 · 7 3128 » 8 27 6 » + 9 + 0,13 - 7 K. 119 4 2 5 1 » 
Martius 28 6 » 28 1 6 27 9 " + 16 + 4,04 - 5 E. K. 2 18 8 » 3 4 » 
Apri1is 28 71 3 28 2 6 127 9 10 + 20 + 10,31 + 1 E. K. K. 7 15 8 » » 2 » 
Majns 28 4 10 28• 2 8 28 » 6 + 20 + 13,59 + 9 E. K. K N. 216 13 ,; » 2 5 
Jnnius 28 51 2\28j 31 7/./281 2 " + 25 + 19,41 + 13 11 E. N. D. N. /181151 71 ;;/ ;;1151 23 
Jnlius ·zs. 4 1 28 2 9,2711 4 + 'J.7 + 20,88 + 15 E. N. '/ 8 14 9 
Augustus • 28 5 2 28 2 7 28 » 1 + 27 + 17,52 + 12 . E. E. K. /,10, 9 12 » » 5 2 
September 28 6 » 28 4 7 28 3 1 + 23 + 13138 + 8 E. E. N. 7117 6 1 » 2 2 
October 28 7 7 28 4 9 28 2 " + 20

1 

+ 10,26 - 2 E. K. E. N. 110 11 8 5 2 4 >' 
l\ovember 28 8 7 28 6 » 28 3 6 + 14 + 3,36 - 1 E. E. K. 4119 7 5 » » » 
December 29 " 6 28 6 9 28 » », + 10 •+ 0,89 - 8 N. 5 19 6 14 1 4 » 

Jan!a~~1~· 28 6 5 28 2 4 2710 3 + 51 - 2;39 - 10 K. 11 »1191 3 1 9 1\ " 
Februarius 28 7 5 28 3 11 28 » 5 + 10 - 0192 - 11 E. K. 6 15 0 4 7 4 ,, 
l.\fartius ' 28 6 5 28 "11 27 7 6 + 15 + 3,12 - 3 K. 9 17 3 » 2 " » 
Aprilis 28 310 j2711j. 6 27 7 3 + .22 + 11,30 + 5 / E. N. N. 3 17101 ,, >) 4 4 
Majus 28 3 111128 1 ,, 27 10 2 + 25 + 13,06 + 5 E. N. 2 19 10 » » 2 2 

~~:fi~: ~~ ~1 1~~~~. ~I ~11~~11~1 ~ ! ~~ ! ~;;~~ \ ! 1~ 1 :: ~: ~: 

1
1~\1~ ~I : :1 ~ ~ 

Augustus 28 5 81128 2 10 28 » » + 26 + 18128 + 12 E K. K. 9 18 4 '' » 3 2 
September 28 5 1 28 3 2 28 " 6 + 25 + 16,62 + 12 N. 3 23 4 2 » ,, " 
October 28 8 "~28 1 7 27 7 3 + 28 + 8,38 + 12 E. K. K. 10 10 11 3 ,, 2 >I 

Novelnber 28 8 ,, 28 4 3 28 » 6 + 10 + 0,06 - 2 K. 3 18 6 >) 3 2 " 
December 2811 6 28 5 9128 » „ + 3 - 3,91 1 - 13 K. 516 2 5 8 » " 
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~:f.7~;:: i~~8\1~ ~ i~/\ ~ ~1~~ 1~\ ; t 1~ \ t Z:~~ \ = 1~ :. :t:: : : : :\ : 
28 5 8 28 3 2!/28 » 8 + 1G + 6103 _ O N. 8 10 4 » 4 6 n 

~prilis 28 ~I » 28. 1 9//27 10 7 + 21 + 11,85 + 8 K. 3 13 11 » 6 1 » 

September 28 7 1 28 4 » 28 1 » + 
20 

+ t5,46 + 12 N. 5 18 7 1 » >> 8 
October 28 81128 5 6 28 2 2 + 20 + 14,24 + 8 K. 16 410 2 » 2 » 
November 28 7 s

1
28 3 3271010 + 14 + 11147 + 3 K. 1514 2 3 » 4 » 

December 28, 7 2.28 5 1 28 3 » + 11 + 3184 -
11 

N. » 161111 3 3 ->> 1.83~ l 1 . 1 + 1,65 7 N. » 27 »112 4 11 >> 

~:~:;:;;·.~. ~(~ ~~1 i ;i~~\:~ 1~ i 12 + ~:~~ \ = ~ ~ ~: ~li:l ~\ ~! i :jl : 
Aprilis 28

1

7 8128 3 s 27 11 9 + 19 ! ;,'h~ = 03 K. 4124 312 >> 3 » 
Majus 28 7 » 28 4 5 28 110 + 24 K. 0 20 7 8 3 3 „ 
i:~~::~s I~~ ' : J 1~1 i~ ~J ~ ~~ ;J ~11 ! ~~ ! 1~;~~ ! ~ ~: ~,1~ 1t ; ::1 ; ~ 
Augustus 28 6 2 28 4 10 28 3 7 + 25 + 16,25 · + 9 N. 7 19 5 ,; » 3 6 

O
September 

2
28 9 10 28 6 2 is 2 6 + 20 ! !I',~g ++ 126 N. 18 6 6 1 » 1 2 

ctober 8 8 10 28 6 :; 28 4 5 1 N. 6 20 5 2 » 2 „ 
November 28 8 2 28 5 » 28 110 ! 1~ + 8;54 + 2 K. 6 23 2 5 » » ,, 
December 28 8 6 28 4 6 28 », 6 + 3 + 2141 - 6 K. 3 19 81

1

10 1 » 2 . + 2,23 7 N 4 21 4 . . . 16 4 „, » 

~zekböl láthatni' hogy ezen időszak alatt átaJában 
a legsulymérö legmagasabb 28" 7111 4 3; 1111 a h. . ·ö 1 .. . ' r10 ome1 egmagasabb + 26, ao. 

" „ kozep 28 3 96/ k ... ' • 10 „ „ 'OZep + 7 3211 
„ „ Iegalantabb 28 o 1 61 ' '" • • • 1 111 „ „ legaJantabb 11 65. 

egyes honapokra pedig közép állása ez vala : ' 

, .. 
;1; • .:..-y.„ 

f 
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a légsulymérönek a hömérönek. 
Januar 2811

1 4111
1 1 '/10

1111 - 11 811/.„ 
Februar 2811

1 
31 11 5/ió O, 05 "/: 

Martius 281 31 3 9
/: + 31 74

5
/: 

April 28, 21 9 3
/: + 91 781/: 

Majos 28, 31· 5 "/: + 13, 71
1
/: 

Junius . , 28, 3, 2. ' + 151 95 "/: 
Julius 28, 31 10'7/: . + 181 26"/: 
Augustus 281 31 111/: + 171 931/10 

September 281 41 1 9/: + 14, 48
4
/: 

October 281 41 1 9/: + 91 88 
November 28, 4, 2~: + 31 12 „/: 

. December 281 41 5. + 51 04 
9

/ : 

Az érdekelt · tiz év alatt a légsulymérö 1829-ben december 7-én légmagasban allott 28
11 

11"' 61111 és 1823-ban februar 2-án legalantabban t. i. 2 7 11 3111 111111
• E tiz év kozt legmelegebb 

volt az1830-ki nyár, a hévmérö május 15-én + 29°-ra R. hágott, ugyanazon esztendöben a tél is 
legkeményebb vala, mert januar 8-án és 30-án leesett a hévmérö - 18°-ra R. mi olly tünemény, 
mit 30 év óta nem tapasztaltam többször. Váltoiik tehát ·nálunk a légmérsék 47 fokkal R. A-leg
nagyobb melegség rendesen julius második ~elére szokott esni, leghidegebb pedig januar köze-

pén van. 
Továbbá ezen tiz évi tapasztalatokból kitetszik: hogy átalában egy évre 89 ·szép tiszta, 

195 fölhös és borult, 79 esös, 27 ködös, 16 havazó nap esik, erös szél pedig 32 napon jár. A leg
gyakoriabb szél a keleti volt, erös szelek ritkán tartanak 24 'ói·ánál tovább. Égi háboru 12 esik 

egy évre. 
A város külvárosaival együtt 2113 házat számlál, mellyek többnyire az egészséges és 

kényelmes lakások igényeivel bírnak, föleg azok' mellyek az ujallb idöben egészen szilárd jó 
anyagból épültek. Többnyire mindnyájának van udvara, kertje pedig igen soknak. 

Nem ugy áll a dolog sok külvárosi házak1:a nézve, mellyek válogból könnyeden, alacso-
nyon és részint földbe épitvék, a világosság és léghiánya miatt nedvesek, téÍen át fölöttébb fütvék 
és azért egészségtelen lakások. Örvendeztetöbb körülmény az, miszerint az ujabb idöben a külvá
rosi házak is czélszerüebben épülnek és Wbbé zsuppal vagy náddal nem szabad akarmi épüle-

tet födni. 
A lakó k s z ám át nem olly könnyü pontosan meghatározni, minthogy az összeírásnak 

több akadálylyal kell küzdenie, mindazáltal 1842-ben a papság részéről az a lehetö legnagyobb 
JJOntossággal vitetett végbe, minek következtében a megyei névtár után az egész népesség 15,029 
lélekböl állott", mellyek közt 55 nem egyesült óhitü, 133 protestans 'és 187 zsidó találta,tott; hogy 
azóta azonban növekedett a népesség , azt több okokból joggaf következtethetni. - Magyarok, 
németek és illyrek lakják e várost, de a két utólsó nemzetbeliek átalán véve minden tekintetben 
mármár magyarosodnak. A magyarok, kik leginkább a szigeti külvárost lakják, a város őslakóinak 
tekinthetök. Az illyrek a budai külvárosban laknak és vagy törökszállók maradványi, unokái vagy ·. 
pedig .. azok kiüzése után Bosniából jött bevándorlottak, miért bosnyákoknak is neveztetnek. A bel- J 

városnak német lakói később idökbeli szállók. 
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A pécsiek ph yricai n1 o t ás án ak állapota mérsékelt éghajlatunknak teljesen meg
felel. Ók átalában erős egészséges emberek, testökre nézve inkább magasak, mintsem középsze
rűek , erős csontuak és szilárd idegzettiek és megk'eményitvék az idöjárásnal\. minden befolyásai 
ellen, mi főkép a külvárosok 'lakóil"ól áll. A népesség legnagyobb része jó egészséges színben 
van és látszik rajta, hogy jól táplálkozik; többnyire barnaszemü és gesztenyeszinü simahaju. 
Az arczalkat leginkább ker.ekded és ha ritka is a minclen kifogáson fölüli szépség , sok közte a 
kellemes arcz. A kitünÖ véralkat a vérmesközép egész a közép életkorig . . 

. A szépnem átalában véve megfelel nevének, kitünteti magát kozépnagyságu testal-
kata által és ügyesen tudja kellemeit nevelni, kitüntetni izteljes ruházat és .fesztelen magatartá
sával. Teljes· arcza többé vagy kevesebbé kifejezésteli vonásokkal fehérpiros vagy barnaszinü. 

A pécsiek j e H e m é t leírni nem könnyű föladat, · minthogy minden osztály a fő jellem 
tekintetében elüt egymástól. Átalában minden alkalommal kitünök a haza s királyiránti szeretet, jó
szívűség, szolgálatrai készség, részvét ; vend~gszeretés, jótékonyság, vigkedv, kedélyesség awn -
kívül szorgalom és vállalkozó szellem a pécsiek közQ.nségesen elismert erényei. 

El ö i tél e t és babonát ó 1 , ha a veszélythozó péntektöli és a forgószerdátóli félelmét 
a köznépnek kiveszszük , jó formán menttek Pécs lakói, csak az orvosnak kell gyakran küzdenie 
elöitéletekkel. 

Nyelvre nézve igen sokan a magyart, németet. és horvátot csudálandó könnyüséggel be
szélik, nehány év óta azonban az uralkodó a magyar, és a serdülő nemzetség átalában jól 
~~~ -

A pécsiek vallása a római katholika és bogy ennek a pécsiek testtel lélekkel hódolnak, 
azt minden egyházi ünnepély elegendöleg tanusitja, egyébiránt jámborok, ájtatosak ők, annélkül 
hogy vakbuzgóság vagy türelmetlenségről vádoltathatnának. Csak az ujabb időben telepedtek meg 
köztök a protestansok és zsidók is. · 

A mi v e 1t s égre nézve csak jót mondhatok , mit aligha nem a bevándorlott németek
nek kell köszönni. A pécsiek átalában művelt emberek, minden osztály ugyan a maga nemében, de 
kitünöleg műveltek a középsorsuak és tisztesbek. A tudományok minden szakában találni jeles 
férfiakat, a kézművesek is csinos és jó munkát-készitenék. 

Föfoglalkodásuk a pécsieknek a bortermesztés, mire a pécsi hegység, a ma
gyarbortermö legnagyobb hegyek egyike, különösen alkalmas. Átalában 80 ezer akó termesztetik 
évenké~t. Mindenféle kézmüves~kkel el van látva a város, kik Pécs és környékének vásárait is 
szinte bőven ellátják műveikkel , nem szüköldködvén soha munkában, keresetben. Kordován, tal
pak és pakróczok külj)nös és elismert jós~ggal készittetnek itt. Az ujabban állitott papír- vas és 
czukorgyárok is jó keresetet nyujtanak a munkaszeretöknek, szóval mindenki, ki <loJgozni akar, 
elégséges munkát találhat mindenkoron Pécsett. 

Nem kevessé hat jótékonyan a keresetre a vízben gazdag te ty e i forrás, melly alig
hogy elhagyja sziklás kutfejét, azonnal papirmalmot·hajt és további folytában a belváros és keleti 
·külváros között 17 lisztes malmot és egy deszkametszöt hoz fo,rgásba, ezeken kivül pedig még kéz
müvi használatra is fordittatik vize , melly télen át be nem fagy. 

Egyéb hegyi források által még 12 más malom is hozatik mozgásba és igy a város terü
letében 30 malom létezik. 

, A kereskedés átalában nem épen csekély és · főkép ·a város és környékének fogyasztása 
körül forog. Kivételi czikkek a bor, pálinka, lenmagolaj, liszt, enyv, bőr, papír, · kőszén, már-

• • 

1as 
, - .. . . ~ vidé -termék.ei li beJforgalma ugymint : 

ványból készült áruk ·.S homo~avek. .. Ebliez J~: ~iadjAJ '1'tvé~ pécsi pQJg • A v,ezh~tö , gpzdag-
méz, gubacs, gabona, dohány, gyapJUYal .stb„, . ~ . ·• , F ' , . , 

k ·1 k'" t"k a vaayonosok szarna. , .... ' nak mégis nem r.se e Y oz o e . • 1, • t 1 á ... l>f1- 211 o dnr@.lf szarvasmarha 
, 1. • k f „ t .~ e r é busból áll mit iaz eyen~en ev, b"""' 

"' iá 1\. o o ·p. P sz . ' . .. b ·u di~znó bárány tlÍS' birrkiahus fogya zta-
tanusit'' nem is emlitve' hogy i\Jáprl g sZJntanny ~,?:J ' . . "'a· 'da1. ;"' S"·f.mit&tdók nemküfön„ 

- · d · mü barű.lll."1.sereg es ' „ "1-' «<' ' 
tik el, mihe.z még a nagyszámu> mm enne. . . . ... halak meUyek közt· igen sokszor jobb 
ben a közel Dunából és tavaiból hozott nagy mennyisegu ' , 

• 1 

husuak is találtatnak. ' · · 7 nem· elén'itik ki tej , irósvl).j és .turó-val a lak.ók · 
Az itteni fejös tehenek' számra 63> ,, • k k~""tto··k lako' ~alusiak által. 

. k" t tb b „. n elláttatna a oro J.' szükséaeit kik azonban e te m e en ove · · · ben a falusi molnárok-
o ' · . . ok mi azonban nagy mennyrseg 

·. Jó kenyeret sütnek a haz1 asszony ' „ .. 
1 

k::"l .„nk leginkább. Ezen kiyül 9 
. tt á ·osba kétszeresbol su enyem , 

tól is behozatik eladás ve~e . a v I ' - . . . . t- A tésztás ételek ií3 JdJlönöseq kedvel-
. · · · · üteményekkel latJa el .a varns · · · „ 

sütömesterünk is szep e.s JO s . . .... a és 2öldség is sok fogy,asztatik el. Sokféle JO gyu-
tetnek. Bab' borsó' lenes~'. vala~rnt bmoon~ .. "tlcstermesztés magában a városban nem cse-
mölcscsel is ellátják a falusiak varosunkat. gyum0: 

kély és a gyümölcsnemesités igen elö:e~al.adt. r gyunk . s más városokhoz képest olcsón is kap-
Minden é 1 e lemsze r ek bosegeben l _ao e 

juk azokat. . . . . t basznál"uk, mellyet bőven nyujtanak a me-
lt a l u 1 a legjobb es legegeszsegesebb. vize 11 ~ közöl a közelebb esők és gazda-

cseki herrysérr déli oldalán fakadozó számos forr~sok' me ye b ·1 öntött c.sök által 18 nyilvános 
«abbak. ~ize oviztartókban fölfogatik és földböl egetet~ vd~gytvlruie ~iztartóban 1108 akó víz fér el. 0 

• „ (b · ) e ettetik Ezen 7 mm ig e · . · k t 
kutba és 7 v1ztartoba assm v ·~ . . ölösJe«éböl nyeri vizét. :Merre a VIzvezetese e 
Azon kivül még 13 magánházakbam ~ut I~ azok f o a na y költség miatt' ott 7 nyilvános 

. lehetett vagy más termeszetr akadályok vagy g . . 
vonm nem '. .:'.") . k ... "k részében sincs vizhiány. . 
szivatyu készittetett es igy a várnsna . e::,Yl . . k bad szénsavat foglal magában' aztan 

A ve«yleti vizsgálatok szermt ezen fonásv~ ~o .. sza_ . s talkföldet. A nyu«oti hegy-
o . . k "ly mennyisegu saht1omsava 0 

ne. mi szén és kénsavas meszet es igen cse e . 
1 

b"i· de csak fris állapotában. 
• • „ bad szensavva I ' 

részekben fakadó viz nagyobb .menny1seg_u s.~a . t láltatik melly nagymennyiségü kénsavas me-
Több házi kutakban . meg nem rhato v1z a 'áb Némelly helyen széns~vas vas-

t · · s meszet fo 0 'lal mag an. . . · k szet salitromsavas hamago es sosava .. „o k . ·s melly a városnak déli vegen fe -
' . y evezettvasfurdone v1ze 1 ' k"Ttt 

eleg is van benne, 1llyen ~z ug. n .... 8 R foknyiig nagymennyiségü szénsavat, o o 
szik. Ezen viz fris állapotaban es meleo~tve ~ ~f"ld. t és salitromsavas vaséleget foglal magáQan' 
vashamaO'ot és kénsavas meszet' - sosava~ . a. -O e . 

de kiseb~ mennyiségben mint a közönsé~es ~vov1kz. d lt tik bor de sokan az asszonyok átalá-
. 1 k k'"zt lerrmkabb e ve e a ' ' . k" . A szeszes 1ta o o o • •· tiSOOOakómérettetik ieven-. , b .. dó· (accise) szamadás szenn , . . 

ban nem élnek vele. Atalaban a ora 1 
•. k . á k" . e némelly napszámosoknal, nmcs 

. . . bb "d ek isznak meg. A pahn mvc s' rvev 
kent, mit leg1nká az 1 e~~~ . .. .. . . . sokkal több fogyasztatik el. • 
igen divatban. Nem rosz nunosegu so1 nyc\rnn. át . . d kan kávépótlékokat is használnak., 
, A kávéitallal nem igen törté~!k v1sszaeJes, e :~öl kedveltetik. Chocoladét sem szá-

különösen reggelinek használván azt teJJel. A thea kevese 

mosim használnak. . . d .t a az alsóbb rendü munkásosztály takaré-
Az életmód a kereset s~er~t van mo. os~ v ' kon husból ,m. A kézművesek, kik-

kosan él' de jó táplával' melly legalabb is vasár- es unnepnapo 

/ 
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nek nagyobb kmsetok ·' igyon, baponként. bust e~znek , főzeléket és tésztás étkeket. A bor 
se~ol sem hiáb~k~ ·a ie11eskedök', ~ ~ ztes. ei és ·~~· ~ezekhezi · rur~onlók igen jól11élnek. Hogy a pé- · 
cs1ek átalában JOl elnek, azt tanusitJa egesz kölsejök, • . · / , 1 1 

• : „ · ., ; 
. ,, , R uh á1

z~t> ~ tne~trru11a~1J>iées~t1 nincs 1 szokásban, kivevén :az ünnepelye en föllépö 
ferftaknál; mindenki többé, kévesbbé a külföldiidivatmik- hódól; · a polgárság igén illön' '1'uhászko--. 
dik, 1 meg az · alsóbb osztályu munkások · is csinos 'öltözetüek és még leginkább ezek tartják mea a , 
ne~eti ruhá~ vas~.! és tuniepnapokon; a· dolognál . .fübér vászonüng és gatyába, · posztó ~ellé:y, 
csizma vagy igen ritkán bocskorba könnyeden öltözködvék, a nap és esö ellen védvék széles kari- . 
máju kalap által. Egyébként gazdag és szegény az évszakhoz szabja ruházatát. 

A lakóJi vigadás a és m u l t s ág a sokféle, mindig az állapot, kor és évszakhoz alkal
mazva. ~irándulások és sétálások a szabadba, hová a .közel gyönyörű környék és a kies sétány 
luvnak, igen kedveltetnek . . Társasági mulatságok a· két casino és nyilvános kertekben tartatnak. 
Átalában fogva azt mondhatni: hogy igen nagy a hajlam Pécsett a nyilvános mulatozasokra a zene . 
és tánczhoz, melly tánczkedvelés még az alsóbb rendűeknek is tulajdona, ugy hogy mind~n alka-
lom használtatik ahhoz. A szinház is kedves téli mulatság. · 

. . . ~ázasságok ritká~ köttetnek idönek elötte a fiatalság között, többnyire hosszabb 
ideig ismerik azok magokat,_ ktk egymással házass-ági szövetségbe lépnek. Középszámmal évenként 
135 pár lép házasságra, következöleg ugy áll a házasság a népességhez mint 1-111-hez. 

Születtek a legközelebb 'mult 10 évben 5345, átalában tehát évenként 53í! miszerint 
minden 28-ik lakosra 1 nemzés esik. Az utólsó öt ,évben szaporodott a szülöttek száma ;
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20 tönré-
nyes gyermekre 1 törvénytelen esik. _ · . 

. . .A _hi ?11 ö o It ás " a~ ujabb idöben igen megkedveltetett a szülöktöl ; minthogy annak ha-
tályatol mmdmkabb meggyozodnek; az utólsó 10 évben 3122 gyermek oltatott be, és igy évenként 
312, az oltásrai fö.lügyelés és foganatának megvizsgálása itt is annyi nehézséggel jár mint másutt. 
Az oltás ismétlése rövid idö óta nálunk is el kezd · te1jedni. 

. A ph Y s i e a i nevelés a szölömüves és napszámos osztálynál a legalsóbb fokon áll. 
Joll~he~ az ~sszonyok átal.ában minden terhesebb munkáktól fölmentvék és megkiméJtetnek , mégis 
keves idöt es gondot ford1tal'lak a gyermekek nevelésére. Alig választák el gyermekeiket az emlö
~?l, azonnal be'teges vén asszonyok vagy nagyobb gyermekekre bízzák azokat, vagy épen csak a 
JO Istenre. De a középrend igen nagy szorgosságot és gondot fordít gyermekeinek nevelésére csak 
azt nem tudom jóváhagyni, .hogy sokan szoptatódajkAk által neveltetik gyermekeiket, holott ;zokra 
épe~ nincs sz~kségök, vagy mi t?bb, a házból is eltávolitják öket , átadván a szegény teremtménye- , 
ket idegen daJkák.nak, kiknél többnyire elvesznek. 

. . . Az e r ~ ö 1 cs i nevel é s különféle a szülök állapota és vagyona szerint. E czélra elég-
seges. mtezettel birunk, van t. i. a külvárosban 4 'elemi iskola, mellyek rendesen számos tanitvá
ny~ktol látog?ttat?ak, va~ egy nemzeti és egy vasárnapi iskola, egy gymnasium, egy lyceum, egy 
nyilvános r&J~- es zeneiskola, falusi iskolatanitóKépzö is egy van, továbbá egy kisdedovó, 
egy árvaház es az 52. sz. gyalog ezrednek katonanevelö.-intézete. És ezen intézetekben sehol sem 
kell fi~etni iskoladijt, szóval nincsen hiányunk az itju"ság nevelésérei intézetekben, mellyek mellett 
a szegenyebb tanulók számára ösztöndijak is vannak. A nönem nevelésére is elécr intézetünk. van· 
va~ t. i. egy nyilvános leányiskola, több magános nevelöintézettel , holott leginkább nöi munkákr~ 
tan1ttatnak a serdülö leánykák. Ezen ·kivül még három nevezetesebb leáuy-nevelöintézetünk van, 
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hol a vagyonosabb polgárok és nemesek leányai nyernek illö oktatást. Atalában igen sok forditta

tik a nevelésre, hol az.csak lehetséges. Zenére is sok szülö taníttatja gyermekeit. 
Az egészséges fekvés és az éghajlat kedvezö :viszonyainál fogva nincsenek nálunk h el Y t

A 11 ó be te g s é g e k. Még a ragadványos kó~·ok sem dühöngnek nálunk annyim mint más nem olly 

.kedvezö fekvéssel biró helyeken. 
Jóllehet ezen orvosi helyiratban leginkább a legközelebb mult 10 ·évet vettem mérvesszöül ; 

mé"'sem mellőzhetem azon miri g ye k et elhallgatással, mellyek kevéssel elöbburalkodtak. Midőn 
t 8; 1-ben a hányszékelés ( cholera) pusztitá a szomszédfalvakat, városunk mentt maradt töle még 
akkor is, ·midőn egy onnan haza érkező polgárnak is halált okozott. Ellenben uralkodott a hozzá 

hasonlítható váltóláz ugyanazon idöben s pedig crösen. · 
A reá következett tavaszkor 1B32-ben ismét cpüz-hurutos láz uralk.oclott és pedig pusz-

titó jellemmel , mihez nehány altesti hagymász is csatlakozott. Leginkább a fiatalabb n?k val.ának 
rohamának alávetve. A külvárosi lakók , minthogy minden idöjárati változások ellen eclzvek, teljesen 
menttek maradtak e bajtól. A kór hat hétig tartott és 7 46 betegből 44 balt meg, részint hogy a 
kóranyag az agyra vette magát, részint pedig hogy az altesti bagymásznak levének áldozati. 

Azon évi novemberben a v örheny uralkodott, de szelidehb jellemmel. 
Az 1833-ik év végével a himlö terjedt el, többnyire be nem oltott gyermekek, közben 

felnöttek is meglepettek általa; összesen 622 egyénre ragadt; a foganattal beoltattokon ,csak sze

lídebb himlÖ vala látható. Tartott e járvány 4 hónapig , 54 áldozatot ragadván el. 
1840-ben martiustól egész majusig a vörheny és szelíd himlő uralkodott nagy kiteijedés-

ben fo" lecr a külvár~sokban hol a szülök gondatlansága miatt 62 gyermek halt meg. 
' l:l ' • 

Az évszakok saját kórokat okoznak és bizonyos életmüvekre hainak: a tavasz csuz-hu-
rutos lázakat közben náthát, hurutot, torok- és mellbajokat, vérmeseknél ezen részekbeli lobot 
idézi elé és '1errtöbb lebetegedést és halált okoz. Nyáron át leginkább a máj és az emésztö eszkö
:r;ök szen~ednek~ Az epés kórszuny ( diathesis) , elökelöleg csorva epés, tartós és váltólázok leg- . 
gyakrabbak; a legközelebb mult években alábbszállt számuk. Hasmenés és vérhas inkább azok
nál uralkodik kik a szabadban dolgoznak. Az ösz ismét hurutos és csúszos szenvedelmeket hoz 
magával, a v~ltó lázak nem hamar engednek, és rendszerint a negyed nyomatot veszik föl. Télen , 
át ennek keménysége szerint vagy tartanak az öszi bajok vagy pedig különfél~ lobok támaclnak. 
A téli betegségekhez tartoznak a rosszul orvosolt vagy· épen elhanyagolt váltólázakból erede~t b~l
részekbeli altesti megkeményeclések utóbajaikkal együtt, mik közt leginkább a sárgaság es viz-

kór emlitendök. . . 
Erryes kóroknál valami különös nem fordul elö , hasonlók ezek itt is más városbeh ko-

rokhoz, átalában kevesebb nálunk fökép a külvárosokban a beteg mint más városokban. 
Az idült bajok közt leginkább a ti.idösorvadások és vizkórok uralkodnak, leányoknál sá

podtsá« és golyvákhozi hajlam jön gyakran elö. A köszvény rendhagyásaivar gyakrabban tünik föl 
az uja~b időben mint hajdanta. A bujasenyvi bajok is gyakoriak, de ritkán másodalakban, az or-

voslásnak. sokkal inkább engednek már, mint több évek elött. 
A ritka kórokhoz tartozik a részegesek félrebeszéde, valamint az elmebeli betegségek ; 

gyermekeknél elöjön a hártyás torokgyék és a forró agyvizkór, a süly csaknem egészen ismeretlen. 
Az utólsó 1 o évben jóllehet több egyént gyanus ebek, 4 fiut pedig valóságosan veszett 

kutyák haraptak meg, senkin ki nem tört a düh. 
. 24 
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Hogy a bimlöoltás okozná vagy pedig elömozditaná a görvélykórt ~ „ nem lehetett észre
venni, minthogy e . baj most sem gyakoriabb és mindig más okát is adhatni. · 

A szülés.ek átalában rendesek, és cs.akritkán kivánnak mütételeket. 
A sinlödö emberiség javárai intézetek megfelelnek nagysészt e ·város ebbeli szükségei

nek. A polgári kórház betegesek számára alapitva jelenleg betegeket, szülöfélben levőket, tébo
Iyodottakat és elaggodt betegeseket is befogad. Tiz évi középszámitás szerint évenként mind a két 
nembeliböl 50 elaggodt és 75 beteg ápoltatott benne. :Az elegendő alapítványi pénzerö hiányában 
csak a legszükséges.ebbekkel láttatnak el a betegek. Az irgalmas szerzet kórháza évenként 400 
beteget vesz föl. A szegények intézete 13,667 pfrilyi alapitványnyal b~r és évenként 2095 pfrnyi 
segélylyel 190 házi szegénynek nyujt hetenként .segedelmet, valamint sok itten átutazónak és a 
kórbázokból kiszabadultnak, akadályozván egyuttal az utczai koldulást. Ehhez járul még az árva
ház 16.növendékkel, a kisdedovóintézet, valamint az ujabban keletkezett· takarékpenztár. 

0 r v o s i sz e mély z ette l ~legendöleg el van a város látva, lakik t. i. keblében 10 or
vostmlor, kik közt kettö egyszersmind sebésztanár, 6 polgári sebész, ki~hez két irgalmas barát 
is tartozik, egy megyei baromorvos és 11 okleveles bába. . 

A hal á 1 o z ás a legközel~bb mult 10 esztendöben, kivéve .a hány.székelés uralta 1836-
ki évet, ugyszolván ugyanazon lábon áll. Tiz évi középszámitás szerint esik egyegy évre 456 ha
lµIozási eset. .Átalában meghal évenként minden 33-ik lakó. Valöban igen örvendeztetö arány. Jólle
het a szülöttek évf száma (534) a halálozási eseteket (456) csak csekély mennyiségben mulja fö-
1ül, még is szaporodik a népesség az évenként növekedö bevándorlások és megtelepedések által. 

A gyermekek halálozása, főkép a szegényebb sorsnak közt az átalános halálozásnak csak
nem harmadrészét teszi. A nedves, :11emszellöztetett, nagyonfütött szobák, a czélszerütlen tápla, 
kártékony babona, tudatlanság, gondatlanság, a fövigyázat hiánya és a törököktöl öröklött vak-
sorsbani hitel annak szerzöokai. · 

. Az évenként meghaltak közt 27-en fölülhaladák éltök 60-ik évét, 25-en 70 évnél to
Yább éltek és 16-an 80 évnél többet értek. 

Az öngyilkosság 12-szer fordult elö a lefolyt tiz évben. 
Igen szomorító azon körülmény, miszerint lakóinknak csaknem fele orvosi segély nél

kül hal el, minek nem az orvosi segély vagy az ingyen .orvosszerek hiánya az oka, hanem in
kább az orvosok iránti bizadalmatlanság és · valami legyözhetlen ellenszenv az orvosszcrek 
belsö használata ellen. Későn keresett orvosi segély, hánytató vagy hashajtó szerektöl, érvá- . 

' gástól vagy egyszeri bevételtöl reménylett s nem nyert gyógyulat, valamint a házi szerekhe:.i: 
öriikségbe k~pott határtalan bizodalom főleg a külsö szerekhez 1 ugy mint kenés, füstölgés, párol
gás, ·a váltólázaknál a nem sejtett vizzeli leöntés, belsöképen ·a kánforos ~agy borsos paprikás 
pálinka, átalában pedig nemcsak mondják „majd az Isten segit", hanem határtalanul is biznak benne. 

. A lefolyt 10 évben 7 orvostörvénykezési eset adta magát _elö, mellyek közöl 4 
gyanított gyermekölést, 2 emberölést és egy agyonlövést tárgyazott. 

Végül a fölhozottakon kívül még e k övetkezö orvosfigyelmi intézvényekröl teszek emli-, 
tést. Egy kutmester a vizvezetések jókarbani tartására vigyáz. Két hús:vizsgáló azon őrködik, hogy 
csak egészséges szarvasmarha vágassék. A piaczbiró a liszt, - kenyér, gyümölcs és egyéb árult 
élelemszerek jóságára tartozik fölügyelni. A város kiköveztetésére· és tisztitás(tra lehetö gond for
dittatik. Az utólsóra nézve évenként nagyot segít . sokszor egy zápor esö, minthogy a város a me
cseki hegy lejtőjére támaszkodik. Legtöbb utczáink, kivilágittatnak. A három magányos .fürdöinté-

" 
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kh 
· · ·ul . még az ugynevezett polikányi fürdö is a városnak keleti végén. Ezen . fürd6heiy tu-

zete ez Jm ll k · hanem szünetlen le-
lajdonképen egy számos forrásoktól eredt tó~ól áll , me yne vize nem pang, 

fol van e tóban uszóiskola és. marbausztato. . 
y' És minthogy a halál mindennek .véget vet ·, magam is e helyiratot a~.zal . ak~rom, bevegez-

ni : hogy megemlirem , miszerint háróm balottikém lan vá_rosunkban és a koztemeto mellett egy 

halottas kamara. 

VI. 

Mentöhim\ö-oltás 
Ilékes · vá;rbegyében 1843 és 1844-ben. 

Dr. TOBl'IÚ.SSY L&~os, bék~smegyei föorvos és táblabiró~ 

Mi történt a mentöhimlö-oltással Békes J~egyében' kezdettöl ~ogv~. egé.sz 1.842 _ végei~' szer:ncsé~ 
ar orvosok és természetvizsgálók 4-ik nagygyülésen eloadm (lasd az emhtett na"ygyu 

::~aM~~~r:tainak 21-24 lapjait); - folytatásul az utóbb lefolyt 2 évről ekképen számolok: u. m. 

\1 D e o l t a t t a k. 

· 'A többi 5 orvosdoctor és \ 
A főorvos által 11 sebórvos által. . ~ind-

.. ossze 
Esztendö Foga- 1 Foganatl Össze- Foga, 1 Foga~atl Ossze-

nattal nélkül sen nattal nélkul scn 

1843 1 686 5 691 14054 126 4180 4871 
1844 612 6 618 4073 98 4171 47.89 

11 1309 8127 224 8351 9660 
összesen 1298 

Köllségek . \1 

peng. pénzben. 

fr. 1 kr. 

1 

448 l 30 

448 -
. 896 30 

-·E szerént tehát világos, hogy azon 120,832 kisdedhez, kik·1802-1847 végéig ezen me~ 
gyében beoltattak, hozzáadván az utóbb lefolyt két év alatt beolta~tak~:. 1s:~::~,7~.5~~e~

6~~~a!~ 
összes száma lesz a 43 év alatt beoltattaknak 130,492 ;· - levonv n e o év lefol ta ala~t beol-
elsö 11 évben elödöm néhai Rigler Zsigmond alatt oltattak' az alattam' 32 yl b lt . 

' ll áb .1 23 864 et tulajdon kezemme eo am ne-
tattaknak összes száma lesz 113,128: ~e y summ . o i' • - ' . f"bb mint minden 5 kisded ál
kem jutván a szerencse, világos, hogy mmden 100-bol 20 i;,,„ es 1gy 0 

talam oltatott be. . tá t entö himlö-anyag 
Föntebb érintett elöadásomra hivatkozTa, mi azon ke~ .. ~~~a ' a m • . á d-
. · · h · b' l" d szerzeseroh gondoskodást, es m so 

idönkénti megujitását vagyis eredeti fns te en 1m o-ne v meg . 
tt 1 b lt t t k k évek multávah beoltásának , a revac ... 

szor a már egyszer kisdedkorokban fogana a eo a a na 
24 
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cinationak·, országs~erte l~endö rendszeres munkába v~telének elr~ndeléset illeti: bátorkodom jelen 
alkalommal e következendöket rövideden elöte1jeszteni: · ,., · · 

1. Békes megyében nincs tigyan jelenleg okunk ·a mentöhimlö-anyag erötélenségéröl pa-· 
naszolkodnunk, mert az 1841-nek végével nyert eredeti fris anyag folytonosan s szakadatlanul mind-

. · eddig kívánt sikerrel basználtatik; de kérdem, valljon dicsekedhetik-e minden megye illy szerencsé
vel? bárha igenis - és akárhol is, de több évi tapasztalásomból okulván, se.mmit nem kételkedem, 
hogy mint egyebütt, ugy Békesben is nem lesz ez mindvégig igy, s majd eljö az idö, melly az el
gyengült anyagnak megujitását ·sürgetöleg kivánandja, s azt elkerülhetet~enül szükségessé teendi. 

2. A revaccinatióra nézve : . noha ezt tárgyazó hivatalos jelentésemet s Temesvárott kinyo
matott rövid érte~ezésemnek egy példányát .Békes megye (1843 J. K. 2570 sz.) kedvezö..ajánlás 
mellett a nm. m. királyi helytartótanácsnak fölküldötte ; noha Temes megye mult évi september 11-én 
tartott k?zgyüléséböl költ körlevele által fiinte.mlitett ért~kezésem egyegy 'pé.ldányának melléklete 
.lllellett' e . tárgynak pártolására, s az ajánlott .revaccinatiónak m_unkába. vételére egyenként minden 
törvényhatóságokat hathatósan fölszólita: mégis nem tudom ' de nemis hiszem' hogy ugy ennek 
mint amannak eddigelé sikere lett volna, mit fájdalom, én _legalább mind addig nemis reménylhetek, 
mig csak ezen olly annyira fontos tárgy fránt f~Hsöbb ~elyeh kellő figyelmet ge1jesztcni ·s onnan czél
szerü :renaeleteket nyerhetni szerencsénk nem leszen. - Ezen erös meggyözödésem biztat és báto
rít engemet arra, hogy e tárgyat ez alkalommal ujra szóba hozzam s e részbeni tanácskozásért s 
czélszerü intézkedésért e jel(ln gy~Iést tisztelettel megké1jem. 

,. · Dr. Liebbald Gyula küldeményei. 
(Dr. Liebbald ur a természettannak hajdani nagynevü tanitója a keszthehyl gazdaképző-Intézetben, be
tegsége ~iatt meg nem jelenhetvén a gyiilésre, ·e következő, érdekes tárgyakkal kedveskedett az orvos

stJMszi szakosztálynak.) 

Nro. 1. 

Hepato~itb u s, sejunctis duab~s partibus, uncias octodecim p~nd~re aequantibus; in parenchy
mate hepatis caballae anglicae, signanter in medio sicdicto eoque magis quadrangulo illius lobo re
pertus. 

Analysi calculi protracta 1ransmissoris infirmitas obstitit. . 
. Lythiasis haec, unde unde ortum petens, in. equa semper sann, cholopeosi nnomala e me-

mona non Jaborante, multiplici respectu .momentum sibi tribuere visa est. · 
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Nro: 2. 
· U r o 1 i t h i metallice crustrati et splendentes, globulosi, ín utroque arietis rene inventi. 

Pondus specitlcum reperi: 21 301.. .. 
Analysi chemica prodiere : . 

Calcar. carbon 
Magnes. -. 
Carb. Fe~r. Oxyd. 
Mater. organ. 
Humor et Jactur. 

84, 8. 
10, 0. 
o, 6. 
1, 6. 
3, 0. 

100, 0. 

Obvenere mihi dentes metallico splendore conspicui. Lanigerorum erant adaquatorum e 
rivo copiosum pyritem secum !erente. 

Nro. 3. 

E n t o z o a n e ma t o ide a in glandula lacrymali bovis detecta, qui 
Typho dysenterico contagioso prostratus jacuit. 
Num hae~ F il a ri is num S t r o n gy li s admlmeranda ? - defectus omnis apparatus , 

quo visus organon acuere consvevi~us , det~rminare cohibmt. 

Ehhez mellék-elt levele pedig ez : 

Sinistra , quae me inde ab uno et quod excedit mense, parietes , ut dicunt, domesticos 
custodire práecipit valetudo, impedit, _quominus illustrium ac doctissimorum viro~m qui Quinqueec
clesiis celebratur congressui, memet adsociare valeam. 

. Hu~anitate, quae Tua est prorsus singulari factum, ut inter advenas coetus participes, 
viro .cxcellentissimo' cuius auctoritate et muniftcentia concilium Quinqueecclesüs regitur' mediocri
tas quoque mea recenseretur; 

. . Fac etiamnu~ quaeso, ut absentiae non minU:s meae ; quam levem omninó lubens agnosco' 
causa, excelso Praesidenti innotescat. 

Fmt - ni rerum adjuncta vetarent - vohmtas sessione publica : 
De .menti s humanae in vitam physicam· ratione · 4isserere. 
Cupiebam in sectiopibus congruis: 
De vita telluris ; 
De viribus · facultatis imaginandi therapeuticis; . 
De naturali, quae Epidemias et Epizootias intercedit analogia; . 
De legum in pecorum venalium morbos sonticos latarum insufflcienti moi:nento ; 
De Lythiasi et Helminthiasi brutorum cum ea, quae humano generi est, comparata. 
De simplicissima, tuta ac vili pretio veniente abductorum fulminum architectura. . . 
be clarissimi condam Hungariae Botanophili Jac~bi Wernischek systematico vegetabilium 

secundum corollae limbum felici sed neglecto digestu 
vocem mittere. 
Volebam: 
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Horam meam Keszthelyensem ; 
Plantas rariores Cottus Tolnensis · 

' Ornithologiam .; 
Ichthiolbgiam ; 
EI!tomologiam ac 
Helminthologiam lacus Balaton · 

' 

. 
'· 

. ·. 

Commentarium anorganicortnn Fossilium Cottus Znladensis . · 
. . : Physio~aphiam .Cecidomiae Destru.ctoris tritico · exitialis Dip;eri ut qood er H ariam 
1gnotum m praedio Baracs Cottus Albensis a me pervestigatÜm est exhib' p · ung 

H l 1 . · , ere. 
ere e . quanta, haec et alia volebam ! - at beu ! quantus 'homuncio totus 0 ·1 

Provebor longius, ac intendebam; quare, pace TlÍa, solum hoc unum . unc DI sum. 

rum iterum~~::~~~::u:o;u~:~s__almae Cybeles et saluberrimae Hygieae filios ~lvere et valere ite-

.... . · 

. Scribi faciebam in oppido Dombovár, v. non. Augusti MDCCCXXXXV. 

Julius .Lieb/Jald, · 
. . 

Philosophiae, Medic~ae et Chirurgiae Doctor, 
I. Cottus Tolnensis Tab. Jud. bonorarlus 

ac DiBtrictus dominiorum Celsissimi Ma]oratu1 

Eszterházlani Ozoraensla ord. Physicus. · 
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ii. 
. , . . . 

BBl.I llVA~I, · &all&ISI, 
{111& & Á8íl&l11 

ÉS . 

JEGYZŐKÖNYV. 
Gr. Kemény József' a magyar tudós társ.as ág tagja' ö méltósága' röviden üdvözölvén az összegyült 
szakosztályi t~gokat, a tegnapi közgyül~s é.rtelmében mint a végett kineveztetett ídeigleni elnök, 
fölszólitá a tagokat, hogy rendes elnököt és titoknoko1 választani sziveskednének. Alig hangzottak el 
siavai és legott ugyan ö méltósága egyező akaráttal s közlelkesedéssel -rendes elnöknek kikiáltatott, 
ki is elnöki székét azon kikötéssel · elfoglalá, ·ha megengedtetik, hogy öt~ míg más szakokban tettle
ges részt veend, az elnökségben más valaki ·segitendi. Ez is elfogadtatván, helyettes elnöknek Jed
lik Ányos egyetémi tanár é~ titoknoknak Jónás József ez. kanonok és professor szinte fölkiáltással 
megválasztattak. ·1gy alakítva levén a szakosztály: 

1. Fölolvastatott e szak rendes tagjainak becs.es nevspra azon fölszólÍtás Ínellet;t, hogy 
mindazok, kik az ülésben valamelly tárgyról értekezni kívánnak, 'szándékukat kijelenteni szives-

kednének: 
Igennel válaszoltak: t. ez. Kovács István, erdélyi kir. kormányi tiszt, Vizer István, táblabi

ró, Jedlik Ányos, egyetemi tanár, Wimmer József Eduard, zenetanitó, Enz Ferencz·, orvostudor, -
Wenzel Gustáv, bécsi tanító; - később jelentették magokat: Haas Mihály, professor és Madarász 
Endre, táblabíró urak. 

2. Elnökileg elöadatván, minő rend tartassék az elöadásban és fölolvasásban: 
Azon rend meg.tartatni határoztatott, mellyben az érdemteljes értekező urak magokat be

sorozták. .E szerint. 
3. Kovács )stván fölolvasá illy czimü értekezését: „A természet kincsei Erdélyben, jelen

korunki,g tö.rténeti~eg elöadva." Ennek végeztével elnökileg figyelmeztettek a tagok, hogy minden 
fölolvasott értekezesröl meghatároztatnék, valljon az érdekesnek találtatik-e hogy e szakosztály 
részéröl 

.. 
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1-ör, a közgyülésbeni fölolvasásra; vagy r.sak 2-or az orvosok : t · · · · 
kálataiba kinyomatásra ajánltassék. . · „ · ' es enneszetv1zsgálok mno-

Mire végeztetett: · 

jelesen az 1-söre, hogy minden tag figyelemmel kisérv~n .az érteke.zÖ elö~dása't e··n nek · · · 1 „ · 
leményét egyed··1 f I"l • 11" k .. · . . ' vegeve ve-u a e o . va JOn ozerdekü es hasznu munkának · · k.. ·· · · · ·· · · alk lm k: t t' . 

1
„ • es igy a ozgyulesbem fololvasás-

ra a .. asna · ar Ja-~ az~ oadott ertekezést, - e_gy czéclulácskára írott ige n vagy ne m által ·e-
le~t~~ ki, -. h~gy ~zt 1~. t~tkos szavazat uiján, . annélkül hogy a munka különben talán jeles bel~e-
cse1 ol vagy s1la~ysagá~o~ itelet mondassék ki,, - · lehessen meghatározni. . 

. ~ 2-i~r~ t;i~z~e · ~e~ig vélé a szakosztály, hogy a nagybecsű, de teJjedelmesebb és i a 
fololyasásrn a rov1d ido k1melete tekintetéböl nem ajánlott munkák tár · · : · ~ · 

. fölvételre a közgyűlésnek ajá.rÍitassanak: a sasag munkálatai koze 

. Ezek ut<in Ko.vács urnak fönérintett mun.kája feföl a titkos ~zavazat eredménye Iön , 

róloÍvasás ~;;:tt~::i::~!~l~a:e ~~~~~::é~:att' ~int egyébként s~m köz~i·dekü a közgyülés~ek 
· · 4. Vizer István Mindenhatósá t . · · · · · · '. .. „ ." g , nagy ermeszet ,„pa_rany1 ember" czim alatt tartott szé 

szerke~etu s tartalmu eloadása, melly ámbár köztetszéssel fo ... adCat tt · · · p 
ism~rtetett, - mégis titkos szavaza~ által . 

0 0 
es .

8 
maga ~~me~en Jelesnek 

A fölolv.asá$ra _min~ nem közérdek~ s haszntl ~~m ;jánltatott. 

. .' 5· _Az.~n ~lnöki. !)szinte kebelböl e~·edett kívánat: mis~erint kéretnék meg ö excellentiá ·a · 
:.p:csi. megy.espuspok • mmt a magyar orvo.sok és· természetvizsgáiók ez évi elnöke , hogy a közg~ü: 
h:~~:g1;~: :a:.~:~~u~· !el~t e

1
s beszédé.t mihé~elöbb, még ezen gyűlés alatt, kinyomatni engedné 

. . . a ~ny ~ en a~t mmdaddig nélkülözni mi ... az a társasáa munkálat~' ko·· t · ' 
Jel~nend, · · ~ ' 0 

· o . Ll.l z meg-

nak szánd~~~::s~~sgseeln~aopg<Tt;ud~datotát éts az elnök és titoknok :ura~ megkérettek, ·hogy Ö excellentiájá-
om s szer.ezzenek. · 

. .fi. _Wimm~r József Ecluard zenetanitó ur „A . víszhangról" (Qut ~r:.eotie be~ ~..J.o"") · · . 
met nyelven ertekeze-tt · mell · l ' ·t k · . <'-' . 1;1 ~u; Q ne-. , · Y. Je .~s. e1 e ezes , mmt a hangnak te1jedését és hatását viJáaosan ma-
gy arázo . előadás 1 szavazat által ko_zerdekünek találtatván , · 

0 

Az közgyü~ésbe1ú föl-Olvasásra ajánlhatónak ítéltetett. . . 

7. JedlikAnyos eo-yetemi tanár ur A T · . 
. lásról kiUÖnösen" oll . 1 · e . . : " y1 :agsugár:tás .tüneményeiröl átalában és a sugárhaj-

habo o' él . . k Y_J~ esen e1tekezett . . hogy a .világosság terjedésének és tüneményeinek eddiaelé 
z Y emenye re epltett mao-yarázatait vilá 1 kb"l · . · · 

0 

deritö és i . közérd k .. . .. - ~ . ' gos e ve o .feJtegetven ' mint a tudományra uj fényt 
. lgl Y . e u ei tekezesét az eges.z szakos~tály minden szavazás· nélkül a· tudós értekező 

szereny e enzese ·mellett is . ' 

Közgyi.üésbeni fölolvasásra ajánltatni kéré. 
Ezután épen kedvezö Iev · · d" d · · · · · · · ' 

Iétei által, t. i a vilárr . .. ~n. az. 1 o, a tu . os tanár azt' mit szóval előadott, önalkotta készü-
nök ugy mind~n j l f os~ag tune~enyeit tet~leg is mutogatá; s valamint ö excellentiája a püspökei-
.. . A e en ~vo a te11neszet ezen titkának szemlélésében valóban gyönyörködhetett. 

ugustus 13-kán. . 
8· F~lolvasván Wenzel Gustáv bécsi tanár ur e czi~ü 

mennyire fekszik .a magyar orvosol, . e's munkáját: „l\'.ebány észrevétel, 
-1\. természetvizsgálók gyülekezetének föladatában az ar; 

J 

1i>3 

chaelTlogia t" miután abból elég ~ilágosan földérült , hogy a természet buvárinak eredménydus mun
kálk.odásait több esetben egyedül a segéd archaeologiának lehet köszönni. 

Közegyezéssel a jelen értekezés , mint azon ·tekintetböl i.s igen érdekes , mivel" az a köz
gyűlésben is· megpenditteteti és vitatkozás alá vont illy tárgyu kéJ:dés megoldását igen könnyíti, a 

közgyülésbeni fölolvasásra ajánltatni kívántatott . . 

l 

·9. Enz Ferencz orvostudor ur „Az ásványvizek hévmérle.ge eredetérö1" irt munkáját olva
sá; melly mind azért mivel inkább földünk eredetét s alakulását fejtegeté ., de azért is, . mive~ nem 

közérdekű' . e dicséretre még is érdemesitetvén) 

Fölolvasásra nem ajánltatott · 
· 1 o; Rumy Károly esztergomi tudós professor ur archaeologiai értekezésével: „De vasis 

etruscis" „'Hb~anblung übet bie fogenannten etruelif cPen ~afen'' állott elő: melly derék mun
ka még érdekesebb leendett, ha a találtatott edények Ieáb~ázolt képeit is elömutatja. 

Azonban egyébiránt is mint jeles tudós észrevételekkel töi:µ.öít értekezés a társaság mun

kálatai közé fölvétetni ajánltatott. 
11. Elömutatá és fölolvas( tudós _Petényi Salamon ur a görlitzl természetvizsgáló tudós 

társaságnak a µiagyar orvosok és t~rmés.zetvizsgálókhoz, jelesen a csillagászat barátihoz intézett 
levelét; mellyben ezek kéretnek: hogy sziveskednének határozott idötöl kezdve, naponkint, hév
és légmérpi s idöjárási tapasztalatokat tenni s azokat a nevezett társaságnak megküldeni: 

Lelkes örömmel vevén a szakosztály , hogy már külföldi tudós társulatok is ·1evelezési 

kápcsolatba kívánna~ jönni a magyar orvosok és természetvizsgálók társaságával, teljes készséggel 
oda nyilatkozott; miszerint'ajánltassék.a nagygyülésnek e;ien érdekes levél fölolvastatása, azon alá
zatos kérelem kapcsolatában, méltóztassék hatályos intézkedést tenni , miszerint a magyar orvosok 

· és természetvizsgálók s jelesen a csillagászok hirlapok utján az egész levél tartalma felöl ~rtesit
tessenek és fölhivassanak arra: hogy a meghatározott időben a kijelelt hév~ ·és légmérök szerint 
ki,vánt pon~os tapasztalataikat megtevén, azokat az illetö helyre beküldeni s ez által is a külföldi 
tudósokkal kötendő szorosabb barátságos kapésolatot elősegíteni ne terheltessenek. · 

12. · Ezen. kérelemmel összhangzólag elnökileg tétetett azon tokon · tartalmu indítvány: 
miszerint igen k~vánatos lenne Magyarországban is azon ohajtást teljesiteni, . mellyet már többször 
több tudósok nyilvánitottlik.: hogy a futócsillagi tünemények , - m~llyek fökép és leggyakrab
ban october hó végén éiJ november elején mutatkoznak, - szinte gondos té!pasztalatok alá vétes
senek és milly időben , milly irányban, milly· számmal történnek azok; szorgalommal följelelfesse
nek, mivel csak illy adatok nyomán reménlybetö a futócsillagok természetének s okainak fólfedezé· 

se , miben mindeddig kielégítő eredmény nélkül fáradoztak a tudósok. 

Tekintetbe vétetvén: hogy sok természetj tünemények okának fölfedezése csak ugy si
kerülhet hamarább, ha világszerte több tájon tétetnek ugyanazon időben tapasztalatok , tehát a 
természettudományok érdeke kívánná: hogy a fuiócsillagok körüli tapasztalatok gyüjt-ésére és össze
gyüjtendett a~ataik beküldésére is a nagygyÜlés által a magyarországi tudósok hir~apok utján, az 

elöbbi szám alatt említett fölszólitáshoz ezt is kapcsolván , fölszólittassanak. . 
13. Haas Mihály professor ur „6aranyának római, magyar és török régi~_égeiröl" irt 

munkálatát, - melly a fölolvas§sra már kijelelve vala~ idörö.vidség miatt visszakivánván, ~bból 
csak nehány adatokat emelt ki; jelesen: fölolv~sá a Szigetvárott találtató keleti, (török, persa 

• 25 
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és arab) igen étdekes fölirásokból némel~yeket, inellyek mind eredetiben mind fordításban le vagy. 
nak másolva; egyuttal indítványozván : méltóztatnék a t. nagygyűlés a magyár academia figyelmét 
ezen és még minden egyéb s·zigetvári fölirások h.ü lemás,olására fordítani.: 

Mind azért mivel a nagyhirü vár becses l!laradvanya könnyen vagy az időnek vihara által 
leromboltathatik, .vagy az emelkedő s mindent h11$zoni·a fordítni kiváhó ipar által más , anyagilag 
basznosb czélokra fordittathatik, ·szolgáljanak l~galabb ezen fölírás ok . szomorü e~ékül, hogy: ott 
vérzett el ~ halhatatlan magyar Leonidás , hol azok találtatta_k ; de azértis, mivel az eredetiben és 
fordításban előmutatott fölirások valóban érdekes tartalmuak is: igen óhajtja a szakosztály azokat 
a jelen gyűlés munkálatai sor~ba fölvétetni. · 

14. Ugyan azon tudós professor ur ohajtá meg· egyuttal · ~ magyar academiának' figyel
mét azon öt", a dresdai kir. könyvtárban létező igen érdekes török codexre is fordíttatni, mely
lyekben Baranyának és Szigetvárnak török. korbeli történetei fölvilágositására bizonyosan legérde
kesebb adatok foglal~atnak ;. ·végre még · ~zt is igen czélszerünek vélné : ha az archaeologiai szak
osztály a pécsi székesegyház rajzát és pontos leírását Klenze, Viebeking és Gaertner europaihfrü 
müncheni . tudósokkal közlené, kik honunk ezen egyik legjel~sebb épületének keletkezési "idejét 
bizonyosan .meg fognák határozhatni. 

A tudós professor ur megkéretett , hogy a nagygyülésen ezen tárgyakra vonatkozó irás· 
vagy szóbeli előadásában .indokait bővebben kifejtvén,· érdekes ohajtása teljesítését eszközleni tö
rekedjék. 

15. Madarász Endre ur benyujtá ugyan fölolvasás v.égett· illy czimü munkáját : „Pécs 
környékének jö.vendöje természeti, ipari s kereskedési teldntetből" - de mivel önmaga ~eg nem 
jelenhetett, _-elolvasása "késöbbre halasztatott, ~i utóbb megtörténvén, ugy találtatott: hogy érte
kezése , mint Pécs vátosát és .környékét jelésen az ipar és kereskedés tekintetéből jellemző, tehát . 
közérdekü a jelen nagygyűlés munkálataiba kinyomatás vége~ ajánltassék. Végre 

. . 
A második ezévi közgyűlésben meghatároztatván : hogy szakonként ajánltassék egy · kér-. 

dés a jövö évi gr.ülésen megfejtel!dö: e végett a term~szettani szak részéről a követkczö ajánlta· 
tik: Vitattassék meg, egy-e lényegileg és .mib~n áll a· meleg és világsugárzásnak tárgyas oka ( cau
sa objectíva)? 

Es igy elvégezvén· e szakosztály ezévi működését az elnökök . és titoknok gazdagon ju
talmazottoknak vélnék magokat : ha .mind az illető szakosztály bizodalmának, mind a t. közgyűlés 
várakozásának csak némileg is megfelelhett.ek. Gróf Kemény József; s. k. szakelnöke, Jedlik 
Ányos, s. k. mint helyettes szakelnök , Jónás József, s. · k. ez. kanonok,. professor és természet
tani szakosztályi ezévi titoknok. 

• 
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... . 

VIII. 

PhilosophÍco· cosmologiai s astron?mico· physicai értekez~s . a ~ind·~~-

1 .t, , fönségéröl a p.agy természetről s ez értlekdus targyalast fol
ia osag ' . . 'l ) 

fogni s méltatni tudó ki~ded emberről, a kis világról (~icrocosmosro • 
VIZER ISTV ~· 

Z i Din„e erfüllen das Gemüth mit immer neuer un.d 
we e • ··r d 
unelimender Bewúnderung und Eh!furcht '. JC o ter un 

z 1 d . ·ch ilas N1>chdc11ken d;lmit besc!tiiftiget. anha ten er s 1 • 

D t . te Hímmel über mir und das morahsche · „ er ges 1rn • . . 
Gesetz in mir !" 

Kant. 
(Kritik der pract. Vernunft.) 

. . . . ' O'l r 1 mindenha a kisded ember érzék.fölötti 
A mindenhatóság véghetetlensege • ~ . n?g~. ~sz~e fo;' a ~i:ei hÓl e .yszerü s egyforma' hol változé-
Iényét. A nagy ter~nészet, mell! .:egn.~lk:~h . ~une~~nreszünet néfkül munkás , pompás csodákban 
kony alakban ' .de változhatlan orok .torve~yei bs~e1 e~ kis világnak ama mindenható hatalom 
hirdeti e kisdedalkatu , de balhatlan lelku em erne , e ' 

fönségét s dicsöségét ! , : . bá' ló méltósága aI~éÍkodásra és belmeggyőződésből a mm-
. A nagy termeszet s e taigy JO . . . , . .· . . . 
· . · ·· ~ · ád · · él tán gerJeszt1 a parany1 emben lényt. 

llenhatóság iránt v:egnelkuh im. asi~. m , "k , 11 t többi érzékeink is föJfognak' egy ré-
E "lá Ily szememk elott letez1 es me ye a . . · 

. v1 g, me . , • . . tlenül és me foO'hatlanul mint. az égi leg' melly-
szecskéje a mindenható örök teremtesenek. Meihe . . á gk .. ~ül. benne s fölötte leng az erök-

. . k 1 ták s az égi testek a lathatos g 01 ' 
nek t~re1ben forogna a P ane . . . . lemek ebböl erednek ·a természet 
nek láthatlan vil~ga. Ebbe~ r~Jlenek ~- l~nyek ke:~~::i· eaz ~áthatla~ lélek gondolkozási~ak kö
mozdulati a sze.rent, valammt_ ~z embe11 l~~y mm:i k:resztülg;ör egy. erös márványsziklán, ugy hat 
vetkezményei. Egy magnes hatasa keresztul hat, . . . , k tul 'lkül hoO'y 

.. „ , l' h tl ·1: s hatása a lathato lenye . en . ' ann~ o 
keresztül most a folsobb erők at .a a.n vi aga . . .'. á iklákon átható maO'nesi erő a ke-

.. · k · máskor ismet : valammt a ma1v nysz o 
bennok valtozást o ozna '. . · dit" O' (l "bb erö a testiséget art.nélkül, .hogy ma-
mény" s erős vasat érdekit; ugy vonJa s moz ila e:::.Y 0 so · 
uát előtte testiképen fölfödözné . . ~5 * 



196 

. . Na~ e~óvel .bír a .ne~ézkedés von~sa, melly minden földi lényt planétánk középp.ont-
ja fele vooza ~s .. s1et.t~ti ! de meg n?gy?bb ~rovel bír azon vonzá:s 1 melly a láthatóság életét a lát- . 
batJan kezdet Qrok vllagahoz von.za es sietteti. Ezernyi ezer fokkal hatalmasb ezen vonzás a láthat
Jan utá?, .mint a testi vHág~oz. Erzi a lélek e fátyolba burkolt titok valós~gát és egy láthatlan min· 
~e.nh~to . leny rem~k · ~~kasságát, 1?elly„ a . látható világot szünetné lkül környezi : melly elrejtve. 
oröm.ot alkat a mely fa~dalo~ s.zeml.elhe~o kó~nycsöpjeiböl, melly uj eröket nyujt a diadalra egy 
szegenynek, egy gyengenek tortent viadah legyozettetése u~án, melly mennyei érzelmeket s magasb
ra törekvö lelket teremt gyenge , de kimivelt szellemi tulajdonainkból ! 

. . • Oh mind~nh.~tóság imádandó ereje f ki ad a pabzó tenger hulláminak áthatási eröt, hogy 
a Jotevo. napsugarrut folfoghassák, mellyek át világithassanak? ó nálam létezik és én nem veszem 
és~~· 0 f?If?~ engem és én nem tudom. Én általa vagyok és ö benne vagyok: Hol én, ott ö is. 
Meg1s a nµt enntek, ott nem találom, a hová behato,lc. , ott testi szemeimmel nem lelem. Ha kere
s~m. ~ mé~ységben, m~lyebbe? van ~int a melység; ha fölemelkedem a · magasságba, magasabban 
lelez1k mmt·a magassag. A tiszta leg kristálytiszta kutató vizsga szemeimnek· de ö viláuosb tisz

t~~águ . ~ tisztas~~ál. Ha nevezem öt. v~lág?ss~~ak ;. ö ~em az; mert neveze~ teremtmé:yét. Mit 
bolcseseg alatt eitek, az csak sugárzo es kihato tulaJdorunak egyike. Kezdet elött vala ö és végután 
is leszen ö: ki létezett, létezik és örök idöre létezni fog. . 

.• „ Mint ~red a minden~ató ha~alomtÓl és e minde~ lét örök alapjából a láthatóság ·halandó 
torzsoke olly hamru· elhervado leveleivel ? Látjuk a természetben: . hogy babát ez hirtelen is elher
~ad, ~e ismét ujra föleleven.~di~. ugya~ az alap · alkotó erö által és ha a törzsök elenyészik, még- . 
1s .magvában megmarad a torzsok faJa. Mindezen egyesek, mellyek elenyésznek, egytöl 'Veszik 
kezdetöket , melly erősen fönnáll. Mindezen egyesek - külöµ ugyan töredékenyek, gyeno-ék s 
hiány~sak-. ös~zesen kép.ezik az ~röt, hatoságot és egeszletet. A mindenható.mive az, melly al„ 

. kat leteke.t es lenyeket; es ez ama fönséges tulajdona! 

. . Tap~szt~lun_~ a látható vil~gban egy szünetnélküli mozgást, mellynek éjjel nappal .nincsen 
nyugaJma .. Ny1lsebessegge~ siet az élet, bölcsöjétöl kezdve egész enyésztéhez, S· ismét enyészté
böl egy UJ kezdethez - mert a látszató vég c.stipán egy ·beb.urkolt kezdete egy szebb fölkelésnek 
s korábbi vég egy siettetett keresésnek. A vizek sietnek.a tenger mélyeibe, mégis ez teljesb nem 
Iesz~n ; mert ujra ismét más alakban vissza térne~ azon helyre, mellyböl jövének. Egy legtisztább 
fo.~~ nap után ~gyszerre bevQnó~ik az ·égi · lég, egy irtóztató zivatar a légkörünkben egész a lát
kor~g eresz~~dik alá , du~ a szel, fö!forgat minden emberi mivet, a századoktól fönálló tölgye)rnt . 
a. földre teríti; .. lec~~p ~ ~~Hám s. gab~a"'., .éll.eUeli táruilkat, majmjainkat megemészti s ime nehány 
p~lanat után foldernl 1smet ~~ eg: k1sugarzik n nap s jótevö sugaraival új életet alkot s pompásb 
letre' s dusa~b állapotra emeh a Slfánkozó halandó elvesztett reményeit! Ellenség s háboruk. dü
h.~ , dö?halál mérge, ~ett~ntö földrengések, repedések, egyko~i földi zűrzavarok ( catastrophek) -
tuz s v1z által megemeszt:ek nemcsak egyes ház népét, egyes tartomány és orszáu népesséuét . de 
az e~~sz e~berinemet (?) : hogy .a most élö annál dicsőbb fokra emelkedjék, vil'ág~zván az :nyé'szet 
rOmJai~. ~nr~en egyes lény eröködése magában gyenge s hivalkodó, mert alig tűnik , föl .iz élete, 
már J.IJra 1smet ·elenyészik, hogy föltünte az uj éle·tre annál dicsőbben történhessék. 
. . Ho~ a bátorság a veszélyes dagály · habjai közt? hol a ny1igvópont, melly annyi .. mozgások 
e~ d~asok kozt föntarthassa a természet lé.nyeit s elemeit ? A víz Iezuhog a fÓld mélyeibe , keres
v~n földnek urát' hogy lábaihoz boruljon, s megnyugodjék; a tüzne.k lángjai elhagyják a földet s 
folemelkedne~ az egekhez, hogy láthassák ~ egek urát és ott nyugalomban nekie tömjénezzenek ~ 
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a föld rettentő sziklákat és felhökig emelkedő hegyéket nyujt föl a fóldi lég urához, hogy mennyei 
mindenhatóságával az aether tisztaságában frigyet köthessen. S ime mindezeket látja az eszmélkedö 
kisded ember, kinek lelke képes egyedül fölfogni mindezeket;. mellyeknek látható templomában az 
ember halhatlan lelke képes· egyedül megismerni a nagy térmészet láthatlan mindenható alkotój~t .és 
ennek a~a Iáthatlan öröklét·templomában helyezni.képes egyedül n~galmát, bátorságát s örök bol-

dogságát I . . • , . 
. ." ·Egy belérzet ·s elöérzet van az emberre nézve_a nagy természetben. H~ oda fönn, ~ol a 
fölto~yosodott alko.tási hegy fölnyiltan, a nagy rónaság fölött fölemelkedik, az égi lé~ fölhöi~el s 
viharaival egyesül és a csendes magány hajnalhasadtát várja; a sziklai sas, a többi sz~rn:y_as, labas 
s csuszó, mászó állatok reggeli szürkületkor uj ·élethez ké.szillnek és ha nem sokára· a fölk~lö nap 
az ~g kék mélyeibe elhatván, az est. és éj verhenyeges szürkületével frigyet köt s pompás dia~allal 
Iövelvén suo-arait, a magasság füszereinek elemi illatával egyesül; Karpatinkat, magyar alpesemke~ 
gyönyfüii n~~énye~vel s virágival -ébreszti, .rónaságin~at termesztméqyeivel emeli: akkor ébred, a~
kor tűnik föl a nafYy természet fönsége, mellyet a parányi enibér értelmes lelke es.zrevesz, egy elo
érzettel fólékesit;e melly a mindenhatóság dicsös.égének föltünenciö nyil~ánitását nek.ie hirdeti.· 
Ezen érzet mindinkább fölébred, ha délkor az élet gyÖnyörinek teltekor, a dus mezö , a virító erdö 
nyugszik; akk~r tűnik föl egy ~rzet a békében, melly csupán nehány ártatl.~ m~h · :,u~~gb.~1 méz~t 
gyüjtö munkássága és ártatlan zengedezése által· föl ébresztetik: ekkor cuhµmal latk.oru~on az. el
tetö természeti - De .föl ébred· akkor i~, ha a nap pompás nyugtához közelit, ha ·a s~elid pacsirta 
a kövér telkekröl az illattal kellemes szölök fölé emelkedvén, a lég tisztájában énekli a remekter
mé"szet énekét . minden mozgó állat elmondani lálsiik a természet imádságát! - ~a végre a fénylö 
nap lenyUgta ;tán az éj késöb_b óráiban föltűnik a gyönyörű csillagos ég és az Ori~n fölkel~s~~ ind~ 
látkörünk fölött, - milly fönséges elöérzet ez, melly valósággá ~es~en a varázsval?s~ás k..épei s k1-
vánása által az emberi lélekben. Ime lássad most a mindenható lakhelyét e láthato világban, lássad 
~béke, nyugvás és szabadulás özÖnvizi jótevÖ bárkáját a halandó kivánatok és világi kere.setek hab„ 

zó tengerén ! · . · . .. 
· A nagy és Önfényü csillagzatok sugarai keresztülhatnak az égi légen ( aetheren) anne\kul 

hogy föltetszö sugarai kézzel foghatók volnának, a planéták és zivatar fuvatán~I s~besben. hala.dnak 
a világ térein át, és mentök testi füleinkkel föl nem fogható; de a hol a dul.o s~~l ~uv\}tI ~ sziklák 
meredek falaira hatnak, akkor amazok éreztetnek, ezek haUatnak. Igy !eszen a foldon a mmdenhp"I 
tó hatahµa iátszató s dicsösége föltetszö fönséges hatásának ereje áUal az embe~ lelkében. 

. A mindenható alkotó éltetö s az érzékfölötti lényt a miveltség magasb fokára emelö hata-
lom ellepte a láthatóság egész ;ilágát és senki sem V?lt, ki azt egész m~ltóságba~ ~egism~rni képes 
lett volna, mig az ember teremtetése meg nem történt. Ez sziklája ~ mmdenhatosagnak es templ~
ma azon mindenható hatalomnak, mert az ember természetéb~n kettös világ tükrözik ki: a mulando: 
ságé és az öröklété. E két világ határa az ember, kinek ~elkében rejlik olly egy törvény,· mellye~ o. 
átvisz e látható világba, s mellynek gyakorlati ismerete öt miµdig ujabb s· szebb csodálkozással tolt1 
el a világ elsö· philosophusa Kant szerint, ki kritika philosophÍájában erröl igy szól: · 

Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunebmeoder B~wunderung und 
Ehrfurcbt,"je- öfter und anhaltender sich das Nachden~en damit beschiiftiget:„ „~er .ge.st~rnte 
Himmel über mir und das moralische Gesetz iu mir"-„KettötoltlelmmdiguJabbs 
növekedö álméikodás~al és tiszteletérzettel az emberi lelket, mennél gyakrabban. és huzamosban vi.is· 

/ 
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gfiló1eszmélkedés„foghflja eLiényét: · ,'A csillagos ég fÖiötteín 'és az ér.zékfölötti eré-
nyes ' törv.ény.l;Je'n'ném!'t ~ , • . . ~~· ii„ , _· ·,1r 11„ ' ':;·· „,1-.:., ., ·:J. , ,, 

· . .,.„, A lélek, ' ai ész ; a 'bi)lcses4g a mindenhatóságtóli:veszi ieredetét, nelmélkedésii vonala pe-' 
dig . a_~ teremtmények fölött•ra mindenbatós-ághoz. vezé'rli. Kivánod-eiembari' lény. 'ennek jeleit 'valóságrá• 
emelni'? Csak pillantsa J11eg a végnélküli világokát, menyek .egymá,st fiöntártván nehézkedésökkel 

' egy fő napirendszernek alávetvék - Tekints a csillagzatokra, mellyek mozdúlata és fönma1·adásá 
viszo~os mozdulatoktóhis1fönmaradásoktól függnek. - A.föld sziklái~ kövei a nehézkedés erejétől 
kö:rillkari:ilva; mufa~ják..a nagy i·end és természeti szépség .remeknyömnit, melly a te.remtés erede
tiségér~ m11tat ! A ta~asz , ékessége , a virágok bájoló gyöny:öre s a gyüfilölcsök · kedvessége mutat
nak a· teremtés szebb' s még ujabb miveiI:e ! A föld ·szárazának sulyát és tengerhullámin'ak. zivatarait 
ki tudná rendes arányban tartani, ha nem lebegne fölöttük ama, legföbb,hataloin, a· végtelen időnek, 
térnek s e végbetlenségi niinden .erőnek öröklétü l.vezéré á végnélk.illi mindenhatóság: hogy még a 
földi :zürzavarok s a tenger ,h'ullámin.ak, a nag~ viz-ek.r:áfjainak. kiöntései' is sokra és gyakran egé~z 
(artományokra· ten?'észeti élt~ö eröt és áldást terjeszszenek, s uj elemeket ·s olly egy összekötö erüt 
alkassariak' , mellyek v~lamint a kisebb tényeket ·, ugy· a világokat, ama mindenható hatalomtól 
kítüz.ö1t · r·endes pályáj9k teljesitesénél , öszbruigban, · hármoniában föntartsák ! - · Teljes a világ a 
mindenható 'lelkével s erejé-vel ! · r i . · · · . . 3 " • • _ 

· ·· Megfogb'atlariok a teremtö magas m!vei! ·E ;J;Iiérhetlin "vÚáO' üfe,,.ében létező számnélküli 
. • . . . . 0 0 

csodákon s tiineményeken álmélkodni és elmésséggel ezeken g-Ondolkodni · a testek összes életét 
s öszhatását ~ ereaetöket 'és; létezésök tárgyait' okait kutatni és nebány: titkaiba. behatni' ez az 
~mber boldogító rendelte_tése s magasb örömeinek legnemesli kutfeje. Ezen öröm a természet rén
d.en s ~zepségén kiszikrázik inár a gyermekből; és el nem hagyja az éltesb, . épeszÜ s illy ártatlan 
de n_agyszé1ü. ~árgyakkal foglalkozn~ vágyó embert 'is: melly 'gyakran egy öszfürtü agyban s öreg~ 
b~n._fiatali tüzzel 'megujul és siljáig kiséri. De valam~nt a gyermek a tennészét örömeivel játszván, 
ennek ritkaságain és ritkább · alakjok, f01foájok különbféleségein és válfozékonyságain nyilván örö
mét jelenti és ez által a látható világ szépségeit hirdeti, de a mellyek ált~l egy középkoru eré„ 
nyesen kimivelt ember a mindenhatóság fönségés miveit magasztalja; .:__ ugy ai elhervadt ö"regnek 
is fölvidit~a s fölemeli lelkét az öröklét különféle szépségű, dicső munkáinak nézete azon öröm 
teljes b~kéyel; melly egy illy megérett emberi lény keblét földeríteni s hasonlitl;tatlan magasb elö
érzetek.hez képes fölemelni: piellyek ama látha_tlan világ, melly reá vár, föriségesb örömeit s tö
:kélyét elötüntetik, földi pályájának leteendö ad&ja utan. . 

Bájoló tehát ~on Örö·m, ·meJlyet a · végnélküli természet nagyságának. egyszerüségében 
tisztaságában és re~dében)írujt ml.nd a fiatalnak mind a: középkoiunak mind az öregnek, ki hozzá el~ 
mésséggel és .kutatással közeledik~ ki öt összhasonlit~ssal vizsgálJa, hogy egyszerűségében s méu:is 
viszonyos összefüggésében·· ezáltal változékonyságaiban megértse ·s megismerje. Szakadatlanul O';r
jeszti a természet bája ·a vizsgálót „ hogy tüneményeinek öszhangzását és . ezek okfőit ·rnlkere;se: 
hogy ezek által mindfokább szentségé~ek beburkolt titkaiba hathasson. ·Fönséges a nagy természet; 
melly mindenütt az örök'val~Ság magVát hintette el r A gyönyörü természettan végnélkül:Í mezöt nyit 
föl , az emberi lélek előtt e szép tudományi pályán a haladásra! 

. .. .. Milly :arázs vonza az ember lelkét a csillagos éghez., s valahányszor ·eltávozik, ahhoz innét 
UJ_ gyonyo~·re~ visszakívánkozik? Miben létezik azon különös nagy szellemi éldelet, mellyet minden. 
mivelt s erzekeny emberben már a csillagos ég bájos tekintete alkot? Ama varázsalkotta vágy, 
melly Kant szerént az ember érzékfölötti lényében rejlik, ama belöröm, belérze( s tiszteJetérzet , 
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melly az öröklét s az eréi1ytörvénye iránt az ember keblében létezik s magasb ideákra emeli s 'fön
séges fölfogás okra s tis'ztábban láthatásokra , . s ama nagy idealunk, a vég szent czél, az örök élet 
élvez.endhetésére ragadja az ember érzékfölötti lényét, az a csillagos ég fölöttünk! Varázs hatása 
van ennek az erényes s kimivelt ember lelkére ; mert az ég dicsö tárgyairól alapos esz~élkedés 
és lelki szemeinkkel ezek közelebbi vizsgálata alkotják azon varázst, melly magokhoz a!lnyira 
vonza lényeinket és melly mindig ujabb s nagyobb · szépségeivel e.fönséges tárgyuk. titkait ritkább 
tüneményekben födözi föl elöttünk. . 

E magas eszmélkedéshez ujabl,> s ujabb alkalma~ s nagysierü gyönyört Il:yujt a fönséges 
astronomia minden ágaiban, melly .a legnagy.obbat és legfenségesbe~ tárgyozza, -mi csak képes le
het az ember >vizsgáló lelkét ' b.étö.lteni.'1 ~·Ez 1.tánitjd ; az 'embert: „m·1kép-az. egek annak tisz
teletét hirdetik, ki.őket alkotta" Lehetnek-e illy m·agas fölfogásoknál már fönségesb ér-
zelmek és dicsöbb élvezetek a· parányi em'b~r halhatlan lényére nézve ? , 

Világok világok fölött s égi · seregek végnélküli é-gi seregek fölött tűnnek föl a vizsgáló 
kis ember a természetvizsgáló tudós szemei elött? Bátor-e· e kis ember -tudo~ány fegyveréveJ\ s ' . . 
tudós analyticai számaival az e()'ekig emelkedni? - Ez bátor keresni azt, mellyet ér:tiékeivel fölfog. 
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ni nem képes , s ezeket fölfegyve'rkezven, bátor az égi ugynevezett téjutba fölfegy~erzett né_zetével 
ereszkedni, ott millio, milliomnyi világokat megismerni, bátor,; a legtávolabbi csillagzatok ködébe 
hatván ott ·ezer me()' ezei· naprendszereket fölfödözni. Egy Herschel , még az égböl tüzet lehoz.ott 

' 0 . 

Prometheusnál is bátrabb a végtelensé()'be szemeit ama roppant t-ávcsöje által beereiztvén, az ég 
' 0 . 

olly csodateljes alkotását alapos rendszerben vizsgálni, mellyet ezer év óta az ember .nem ~yani.tott; 
s mit az égen puszta téreknek v"élt, ott most már myriadnyi világok léteznek, és mi ~ sze~nek: min~ 
ködot rejtö fény tüne föl, ott most már elrendezett világok alkotása lepi meg az em~er álmelkodo 
lelkét és uj 'csillagos egek tünnek elö ! . Bátor„e a· párányi ember vetélkedni a végtelen oktatással? 
üvegeket, homoru és domboru üvegeket, .majd szintelen, achromaticus üve~eket önt, _s k-Oszörülve 
készít, mint .· Herschel és Frauenhoifer s müszereket alkotván, szemeket szemek fölé helye.z; hogy a 
végnélküli világ mélyeibe hasson. Egy darab üvegen át, ez \lgy _.tetszö gyermeki játékon keresztül 
cberub villámlángszemével fölnéz s vizsgálja . a nagy természet alkotójának szentséges ~veit; 
pókfonálon át kisded szögmérőjével, tükröcskékkel ellátott müszerével, sok millio mért:óld~!iI:e 
méri, számlálja határozottan a napok milliomnyi seregét, inellyek az ég végtelen boltozatJát folv1-
lágitják ! De hogy merészlünk mi porszem, melly tán holnap-elenyészik, a mindenhatóság magass~-' 
O'ihoz· föh'epülni és· kezünkben a hatalmas számitás fegyverével a mindenható örök templomához ko-
o ' k' zeliteni? De fölohajt, fölvágy ahhoz a mindenhatósághoz .az öröklét, a halhatl_anság hasonlatos 1s-
ded szikrája, a parányi ember lelke, ki már ezzel is bebizonyítja érzékfölötti lényének ha!batl.an 
rendeltetését: hogy seraph érzelmivel a nagy alkotás, a bájtermészet _végnélküli tü~e~enye~~ , 
csodáin és örök törvényein ~Imélkodva gyönyörködvén, bátor a mindenhatóság reme~ muve~h~z f~l
emelkedni az örök hatalomtól olly tiszta észszel fölékesittetvén: melly által a mindenhatosag tit_
kaihoz a 'szentek szentj éhez közelíteni' s az ész elható ereje 'és következményei által a teremtés 
végnélküli országihoz tudomány szárnyain fölröpülvén, a mindenható ör?~ mi:e!hez is. leborul~a 
juthatni, szent. remekeit vizsgálni, nehány alkotási titok felfödözéséhe~ ferhetru es a mmdenhato. 
ság fönsége elött buzgó imádással hódolni merészeljen! 

,· 
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• x. 
N~hány szó a viszhang (echo) elméletéhez. 

~DDIEB .JÓZSEF EDIJ.&BD, r. nyil. · zenetanitó a pécsi tanitóképzö-intézetben. 

Mélyentisztelt Gyülekezet ! 
,, 

Oszintén megvallva, némi elfogultsággal lépek e~en szószékre· és pe. di<r e 1 0~ s ·· · t · l 
• • • . • ti zor azer , m1ve a 

nemet nyelvet kell használnom, miután mmden szorgalmam · daczar' a mm· dedd" t· 1 . . . . . _ ig a nemze 1 nye vet 
nem tehetem ~eg ann~a maga~eva, hogy azzal illy tudós gyülekezet elött fölléphetnék; m á s-o d-
s z.or, mert foladatul tuztem k1 magamnak, olly . tárgyról értekezni meJly m· d r·· öbb t · 
t · ·1 · d d' 'd" k" . . . , · ' m ons ermesze
. ene .mm pe ig I , o- s olt~.~gr~~lo ki_serl~teinél fogva a tetmészettan kevésbbé müvelt ágaihoz. 
tart?zik .. - ~ zenesz~k legtobbJe1_ kevesbbe természettudósok és a · természettudósok Iegtöbbjei 
ke:esbbe_ zeneszek '. hogysem. acu~ticával foglalkozzanak; és azok ; kik a physicai tudományokban 
szmtolly Jártas~~- ~t _a zeneszebekpen, ritkán szentelik idejöket arra, hogy illy, látszólag hála
datlan .tárgy ko~ul ~serletek~t ~ észi·evételeket f.egyenek. Szándékosan mondám: „i 11 y 1 át szó
la g halad~tlan targy .körul", mert az acustica magában, sem mint a természettan egyik 
ága? sem mm~. a zene val.oságos alapja,_ nem háladatlan ~ a .tadományrai s müvészetrei befolyása 
P.~di~ ollyszeru, hogy erelyesebb mµvelésére több figyelmét kellene fordítani mint sem eddi 
torte~t. · . . . . g 

. . Vessünk csak ~gy te~intete~ az '1CUstica irodalµiára, s olly hiányt tapasztalandunk , 
mdl~e·t· a tudomá?yok egyeb ágaiban luában keresünk. Chladni volt GaUlei, után az acustica valódi 
:~a~toJ~. „~n{ettung. 3ur Ufuftif •. 1!et.p3íg 1803. ~e~ ~reitfo~f unb {'drtel" czimü munkájával; 

ang epei ( Jtfongfig~re~) olly nevezetesek, hogy az ezekhez szükséges készületek kellöleg 
rendezett m~se~m~~n ~hg hiányozhatnak .. . Némelly zenészeti tankönyvekben találpatni ugyan igen 
helyes acusticai torndekeket, azonban mmden rendszer és mélyebb cathegoricai ítélet nélkül. Pél
~ul~ Blumenthal ~ he~edü mell~khangjairól {Aliquottöne) külön tanrendszert adott ki; de hiány
zik. _1>enne az elemi tall)tás ollykepen' hogy az csupán hegedüre és semmi egyéb hangszerre va
la.mmt. az e g Y h u r o s r a ( monochord) sem alkalmazható. Szint igy áll a dolocr physicai munkákra 
nezve 1s A t' ( · · ti 

b ) 
• z acus ica meg nagyobbszerű munkákban is, mint például Neumann Ettincrshausene·1· -

an többny· ak · · t · d · ' 
0 

k k
. . rre cs mm _ve v a legrugonyosságához s mint a mozgó légnek az emberi hallóérzé-

e Iel befolyásának okadata te ·· t tik l" l ·1 · · · ván elö. · IJesz e e o, egfo ebb is csak nehány acusticai kísérletek adat-

. Ezekböl kiderül , hogy acusticá~ól értekezni nem könnyü föladat· az arról értekezónek 
kenyes áJlása azonban el · u • • t 1 t t'k „ ' . . egoe JU a maz a 1 azon ontudat által hoo-y olly tudomány müveléséhez já-
rult, melly mmt a term · tt ik · . ' 

0 

esze an egy resze ep olly szükséges , mint az optica, aereostatica s 
' 
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több más része ; mclly egyszersmind a természetbuvárnak szint olly tág mezőt enged elmélkedésre 
és vizsgálódásra, mint bármelly más tudomány , mellynek irodalmával könyvtárakat tölthetn.i meg. 
Ezen vezéreszme bátorít engem is a fölfogott tárgy további fejtegetésére, meglévén győződve, 
hogy a tekintetes gyülekezet elöadásomat türelemmel és kegyes elnézéssel végig kísérni szi:ves-

kedenc\ik . 

Az acnstica egyik . legnevezetesebb jelensége -a visz hang , me~t ·ez az avatlannak ugy
mint a szakértőnek egy~ránt érdekes. A gyermek ép ugy szeret .vele mulatni , mjnt a komoly férfi; 
a legközönségesebb, egyéb te1;mészeti jelenetek iránt legközönbösebb pásztornak szintugy nyujt 
élvezetet, mint a· természet leglelkesültebb csodálójának; és mégis nem so.kkal tudunk · többet a 
viszhang elméletéről~ mint egy határozatlan .értelmezést ; mert azt, hogy a hang bizonyos · tárgyba 
ütközvén, általa visszaveretik, ID:indenki tudja, · kivevén. ázon gyermeket ; ki csufolódó szavakat 
kiáltozván az erdőbe, a viszbangtól mint valamelly ott létezö személytöl magát megsértettnek érzé. 

. - Mindenütt , hol természeti tünemények födö_ztettek föl , azokból olly észrevételek merittettek , 
mellyeket a vizsgáló emberi ész a t udományos tájékozás alapjául° használni: igyekezett. A termé
szet-tünemények létezése és (hogy kölcsönzött kifejezéssel éljek) az azokkali viszony, siük
ségkép vágyat támaszt az emberben kifürkészni ~ m~gtudni eredetöket, azaz kikutatni azon törvénye
ket, mellyek szerint támadnak és hatnak. Mert a külső tünemények összege közvetlen a termé
szétnek s ezen tünemények összefüggésének vizsgálatára ébreszti és vezeti az embert ; a bölcsé
szet azonban ·, mint legfölsőbb lépcsője ezen tudományos vizsgálódási vágynak, ,nég a tüneménye
ken tul, a lét alapját s törvényeit nyomozza. Ép ezen okból forditám viisgálódá~imat a viszhang-

" 

. ra , minden anyagi .tekjntetet mellőzve, egyedül azért, hogy arrói némi tudomást szerezvén, a visz-

.hang fogalmát megalapithassam. . . 
A viszbang ( echo, ~xw, ~ie'oet~(lU) ismétlése egy eléggé erős hangnak; és akkor tá-

mad, midőn a valamelly csengö t~st ~Ital mozgásba, hullámzásba bozoft (rezgö, vibrans) légré
zehcskék kemény. tárgyakba, például épületekbe, . sziklákba stb. ütközvén, ezek;töl is~ét azon 

selyre , honnét a mozgás kiindult, visszavezettetnek. . 
A csengő testet, valamint azon helyet is, hol az. létezik, genitornak (nemző) · .- azon tár-

gyat pedig, mellytöl a hangsugár.vissza_pattan, refractornak (visszaverő) fievez~ndjük. · 
Ha a genitor állása a refractoréhoz ollyszerÜ, hogy a han~bullám~k a refractor fólületé

vel egyenes szegletet képeznek, akkor a viszhang mérsékelt távolról, például 40 bécsi ölnél, két 
szótagot vagy Mülzl metronomja szerint 86 fokot egy idörészböl egy· hangot viszhangként ad vissza. 
Minél nagyobb azonban a: távolság, annál több időt igényel a viszhang utjához, s annál több szó
tagot vagy hosszabb hangokat ad vissza. Léteznek . viszhangok, mellyek egy egész hexametert 

ismételnek. . 
Máskép áll a dolog, ha a hanghullámok és a refractor föl_ülete nem képeznek egyenes 

szegletet; akkor a viszhang vagy elveszti érthetőségét vagy az elsörendü (primarius) hangot több
ször ismétli. Szinte elveszti érthetőségét, ha a"~kor egy második refractorba ütközik, mellyről a 
genitorhoz vezető ut bokrok, fák-vagy más tárgyak által akadályoztatik; ha pedig göröngyös vagy 
lágy testre jő, egészen elenyészik; mert különben egy, a lég ruganyosságához mérsékelt erös 
elsőrendü hang mindenütt viszhangot szülne. Miután azonban positiv ruganyossággal bíró test nem 
létezik, következöleg a légrezgésnek gyöngülni s végre elenyészni kell; csak -oJiy helyeken talál-
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tatható a viszbang, hol a genitor a refractorhoz bizonyos az elsőrendű hang erősségéhez mérsékelt 
arányban áll. . 

. Ha ·a viszhan~ vagy ha.nghullám egyenetlen, például 60 foku , szegletet képe.z, akkor a 
refract10 rendszere szerint, a refractortól ismét 60 foku szegletben vezettetik · tovább s ha azu
tán ismét második, harmadik refractorba ütközik, a hang ezen irányban mindaddig to;ább halad 
~g a lég r~zgé~e megszün~. Például a pontnál egy pisztoly elsüttetik, a hanghullámok minde~ 
1r~nyban szetterJednek; ·egyik azok közöl b pontba ütközik s ennek fölületével 60 foku szegletet 
kepez, akkor a hanghullámok ellenkező irányban, de szinte 60 fokot képezve, tovább terjednek s 
akkor e testbe ütközik, annak területén ismet visszahatást szenvedvén , mellyel 30 foku sze"'letet 
képez, ismét ellenkező irányban, 30 foku szegletben tovább terjed d e f pontokig s így to~ább 
h?~nan.,.basonló ~ódo~ tová~b vitetik ~i~daddig, ~g a távolság a lég rezgését annyira nem gyen: 
g1t1 me0 , hogy az a fülre nezve e:enyesz1k. E szerint az a pont a genitor, b a refractor e d e sth. 
~ásodrendü re.fractorok . . Mint~ogy pedig minden másodrendű refractortól egy egyenes b~nghullám, 
v1szbangot kepezve , a gemtorhoz visszaverődik , az elsörendü hang sokszoros viszbancrban 
hallatszik. 

0 

Innét magyarázható, hogy a magos havastájakon gyakran ·Sokszoros viszhangok találtat
nak, mivel az ott levő örvények és völgyek számtalan· első és másodrendű refractorokat képeznek 
mellyek ezen természeti tüneménynek különösen kedvezők. ' 

Ha az utazó a Salzburg környékén levö .„királytó"-hoz jut, el ne mulaszsza ma.,.ának az ott 
található csodás viszbangot · ;i hajósok által megmutattatni. Ezek pontosan kijelelik a 

0

genitor he
lyét, hol az elsüt~tt pisztoly kör~lbelöl két másodpercz alatt. délröl, egyszerü ·és tiszta viszhangot 
ad, - .~már csalo.dott~.ak ?ondol3uk magunkat várakozásun~ban, midön körülbelöl 10 másodpercz 
mulvn e~sza~keletröl d.orgeshez hasonló s egy másodpercznél tovább tartó moraj hallatszik visz. 
hangul es mrnden utazot meglep. Ezen viszbang genitora az elsőrendű refractortól igen távol esik· 
ellenben a másodrendű . refractorok egymáshoz aránylag közel állnak s azért minden másodrendtt 
refractortól az egyenes . hanghullámok majd ugyanazon egy időben érkeznek vissza. 

. . Enn~it a viszhangról ~ennyiséges tekintetben. Minőségére nézve, más, nehezen magya
rá~a~o Jele?~egre bukkanunk. En t. i~ azon észrevételt tevém, hogy a viszbang zené
szetileg JOval ma gasabb, mint azelsörendü hano- és pedig különösen kisebb 
azonnal visszaadó viszhangoknál. 

0 

. . . . , Ennek ~e~fejtését egyik fötadatomul tűztem ki magamnak; és bátorkodom ebbeli vizs
galodasi~ .ere!lmenyet ezennel a tek. gyülekezet elibe terjeszteni. összefüggés tekintetéböl azon-
ban kénytelen vagyok, némelly már tudvalevö dolgokat ismételni. • 

1 
.,. .. ~ h~ng haII?ató rezgése ~ lé~ek, melly magassága és mélysége tekintetéből zenészcti-

e.o megkulonbo~tethető, azaz megmerheto. lgy hangzik. közönségesen ezen szónak han.,." értelmo
:~s~; melly azonban jófo1:"mán. tökéletlen, mert a lég ok nélkül nem mozoghat, kö~~tke;őleg a va
osag?s hang nem a mozgásban, hanem n mozgást okozó tárgyban keresendő· például a harang 
ha~gJa ~em a lég ~ozgása, hanem a harangöble oldalrészeinek mozgása, meny' a lég, mint hang

. ler3esz~o (@)á)a~Iettet) által a fülnek hallhatóvá ·lesz. Ha a mozgásba hozott lég volna a hang , 
ugy m.~g a~kor 18 hallható fogna lenni, midön a harang rez.,.ése lágy test érintése által rögtön 
me.,.sz1mtetlk mert a le"g u.,. · · 

0 
' • • • · "'o : • ', .. • r eanyos es mozgasa egyszene meg nem álhthato. Ellenvethetm ugynn , 

h0oY positiv l.egures terben a hang ne.m hallható ; de épen ez bizonyítja állitásom valóságát mert 
hogy a már fölhozott példánál megmaradjunk, a harang mozoghat a Iégszivatyu alatt, köv~tkezö~ 
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leg csenghet is ; azonban a léghiánya miatt nem terj~dhet a hang az embe: füléh~z: az!án légüres 
térben nem élhet ember, következőleg nem tagadhatja a harangnak ottaru csengeset. Es a h~ng
nnk nem hallhatósága nem zá1ja ki annak valódi létezését. A hang hallhatóságánál számos sub
jectiv mellék vények tfumek föl: a siket, mivel a hangot nem hallja, annak létezését nem ta-

gadhatja. · .. · 
Hiszen még a Ievegön kivül más hangte1jesztök is vannak; a vizben a hang lehetséges , 

söt ··négyszerte még sebesebben terjed, mint a levegöben; következőleg a hang nem a leve-
gönek, hanem más, többet vagy kevesebbet ruganyos testnek ·~ozgása. . . . . . 

Ezen ugynevezett csengö test (például egy .harang) · mmden oldalárol kis legreszecskek-
kel vétetik körül;·· csengésénél (mozgásba hozatalánál)" ezen ruganyos régrészecskék ré

.s-zesülnek a '- mozgásban, ezek .a ruganyosság töi:vényeinél fogva részesítik a legközelebbie
ket s igy tovább az ember füléig, és ez a hang tárgyas fölfogása a fülben és velöben ~em tarto-
zik az acustica szakmányához, hanem a pbysiologiához. · 

Minden ruganyos test mozgásában hangot idézhet elö, s alig maradt el egy, hangot elö-
idézhetö· anya.,. minek hangszerek készitéséhézi alkalmazása meg nem kísértetet~ volna. Az .agyag
fazéktól kezd~~ ·. az ezüstig; a kenderkötéltöl a legfinomabb aczélhurig, minden fölhasznál~atott 

Zen· szeti eszközökhez több kevesebb szerencsével , a legkülönféle alkalmazási és használati mód 
e ' · · d f szerint. Han.,.ok előidézéséhez föleg a levegö is, mint ruganyos test használtatik, mert mm . en u-

vószereknél 
0 

akár szájjal vagy fujtatóval kezeltetnek, a légoszlop, melly Jl sip testében vagy hang
szerben fOgl~ltalik, mint csengő test mozgásba tétetik; s ezen mozgás az ember füléig hat, a már 

föntebb megil't mód szerint.. · · · · 
. Mint már emlitém a csengö test ezen mozgása közösül minden azt körülvevö lég-

részecs'ké.kkel, következőleg elte1jed a hang vagyis a hanghullámok i;ninden lehetö irányban; 
azonban ezen hanghullámokat nem kell hangsugaraknak képzelnünk, mint sokszor történni szokott , 
hanem hullámidomu rezgö mozgásnak, mellynek közép átmérője képzeltetik hangsugárnak. 

Minél sebesebb a csengö test mozgása, annál magasabb az előidézett hang, vagy a hang 
magassága a csengö test mozgásának sebességével egyenes arányban. áll; ~ h~ngok pedig egymá~
közt egyenetlen arányban á1lanak, mellyek némellykor igen szép antbmetica~„ ~so~ortozat?k~t ke
peznek. Némelly aestheticusok szerint: az öszbangzó hangközök (Intervall) ~tolotti aesthet~ca1 ~et
szésnek az arithmeticai arányok szépsége szolgál alapul; én azonban nem erthetek egyeJ velok, 
minthogy az emberi birllás ítéletében is ezen számaránytól eltér, péld~ul: a decime aránya a~~~
baug:jához ugy áll, mint 10: 2; és azon tekintetben, b.a a decime hangJa_a lágyhangnemben az oto-
dík lépcsőnek emelkedő hatodik lépcsöje, akkor ugy áll, mint 400: s.~· . . . .,. 

Ezen alapeszm~nél fogva ·az eredménynek forditva kellene kovetkezru es .a v1szhanoP.~ 
az elsörcndü hangnál mélyebbnek lennie; mert az mindenesetre világos, · hogy a ~1sz~ang sugara 
vagy hulláma a kiinduló hanghullámnál sokkal gyengébb. Azo~ban a dolog ~em 1gy all. . , 

Mint már fölebb mondatott, nem kell a hanghullámot az opticai sugarhoz hasonlo sugar-
nak képzelnünk , hanem mint egymáshoz csatolt légrészecskék lánczolatát, mellyek mo~gás~ 
által a hancrot tovább te1jesztik; minthogy azonban a levegő olly ruganyos , hogy mozgása r o g t? n 
é s egy s z: r re meg nem szünhet; igen valószinü, hogy a hang fölfogásán~k elenyészt~ után 15 ' 
még tovább is fönmarad a fül által észre nem vebetö légmozgás, s ezen mmtegy negat1v mozgás 
eszközli azt, hogy a viszhang az elsőrendű hangnál magasabb. 
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Minden erő ellenerö által nyilatkozik; minden ruganyosság" nyomás által, minden mozgás 
ellenmozgás által. . . . . · . 

Bármilly testben csupán relatív physicai tulajdonságokat lelhetni; mert. átalán minden test 
bir nehézség , ruganyosság és mozgással; de minden test más arányban és ezen tulajdonság aránya 
csupán egy más tárgygya}i összehasonlítás után derül föl. . . · . 

Söt minden erö ellenhatás által erösbül; minél nagyobb a nyomás a ruganyos testre an-
nál erősebben nyilatkozik a ruganyosság. · ' 

Miután pedig a föntebb érintett és a fülnek észrevehetlen mozgása a légreszecskéknek , 
a genitortól a refractorhozi irányban még förunarad, midőn a viszhang hulláma a refractortól a 
genitorhoz visszavezette tik' összeütnek a ~égrészecskék s az ugynevezett rezgő csomót cecbwin· 
gung5fnollen) képezj.k, mellynek hatása által a levegő ruganyossága szaporittatik. Ekkép ma,,.ya
rázható vélekedésem szerint azon tünemény, hogy a viszhang az elsőrendű hangnál magasabb.

0 

. ~zen állitásnak bizonyításául szolgál azon körülmény is, hogy nagyobb viszhangoknál, 
azaz a gemtornak a refractortóli nagyobb távolságánál a különbség kisebb, filia nagyobb távolsáa. · 
-nál pedig alig ész~evehetö. Mert ha a lég mozgás.a , a ·hang hallása után, ne~ ma~·adlla fönn s 

0 

a 
hang emelkedése más esetleges körülményektől függene , akkor nagyobb viszhimgoknál is azaz 
ollyanoknál, hol a genitor a refractorhoz igen távol e~ik, szintaz~n esetnek kellene elöfoi:dulni · 
hogy t. i. a viszhang az elsörendü hangnál magasabb. Ennél fogva ezen tüneményt illetőleg követ~ 
kezö igénytelen nyilatkozatom: 

A viszhang kisebb távolságnál magasabb- mint a valóban előidézett s illetőleg a visz
hangotszulö hang , mert a genitortól a refractorhoz kiinduló hanghullám az emberi fül által már 
föl nem fögható rezgéseket szenved, mellyek a másodrendű hanghullán;iok mozgását (azaz azon 
hanghullámokat , mellyek a refractortól a genitorhoz visszaverődnek) erősbíti ·s ugyanakkor a ma-
gokban megkisebbült hanghullámokat az illetö · arányban sebesebb rezgésbe hozza·. ' 

. . . Mik~p már értekezésem elején megjegyzém az acustirai tanulmányok igen kényesek 
s.u?hm1~suk es rendszeres irodalomuknak hiánya t~kintetéből ~ ha tehát° valanielly hypothesist ál
htek föl, melly a tekintetes gyülekezet helybenhagyását meg nem nyerheté, a tudomány érdeké
·ben igen lekötelezettnek érzendem magamat, ha azt megjobbitva vagy épen eldöntve látandom . 
mert sapientis est consilium mutare in melius. Ha pedig ezen eset nem fordulna elő és észrevéte~ 
leimmel , bár milly csekélyben is, az acustica te1jesztéséhez járultam volna, ugy czélomat elér-

. tem, ~s n~mes ~űszkes~gemnek tartandom, ha a magyar orvosok és természetvizsgálók legkö
zelebbi 7 -1k gyulekezeteb~n az accustica némelly. még eddig meg nem vizsgált tüneményei köMil 
teendő vizsgálódásim eredményét, ha lehetséges leend; nemzeti nyelven, terjeszthetendem eJö. 

.· 
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~ .viiágsugarok .tÜ.ne~ényéröl átalánosan és a sugárhajlás-
. ról különösen. 

Ha figyele~mel
1 

szemléljük a roppant természetnek szünetnélküli müködése által mintegy el~va
rázsolt tüneményeket, ezeknek élékeny és soha fönn nem akadó folyamában legkellemesben. s .leg
jótékonyabban a világsugárzás ·tüneményeitöl lepeti\nk meg. Mi volna e nélkül a különben báJolá
sia szép természet ? Vil~g nélkül földgömbünkön nemcsak minden n?vényi s állati élet azonnal meg
sz~nék, hanem az egész földgömb tömege a folytonosan növekedö hideg által egy szilárd és örö
kös sötétségbe burkolt rideg és holt testté változnék~ - A vagy melly szomoru volna állapotunk 
a gyönyörű természetnek közepette is, ha a benne Iétezö világsugárzást l~tszerünk által nem érez
he~nők. Azon magasztos fogalmak, mellyekkel az égi testekröl és az egész· teremtéstől bírunk és 
mellyekben magunknak öntetszöleg gyönyörködünk, .világoss~g s láthatási tehetségünk nélkül soha 
meg nem születtek volna _; a földi testekröli ismereteink pedig nagyobb r.~szint .~sak a t~~i~tási és 
hallási érzékeinkkel volnának. szerezhetők .. Ennél fogva a bennünket komyezo testekroh ismere
teink tömege világsugárzás érzete nélkül parányi mennyiségre olvadna és biz?nynyal még ar~a is 
-elégtelen leendne , hogy nyomoru . életünk fönntartására a szükséges eledel~ s rubázat~t. m~~sze~e~
hetni képesek lennénk; mert ámbár nem ritkaság látni világtalanokat, kik felebarati gy~ohtas 
következtében némi foalalkozásokat ügyesen és . hasznosan végeznek s azáltal magoknak illendő 
téletmódot biztositanak.; mindazonáltal miképen lehetne képes egy világtalano~ társasaga teljesség
gel magára hagyatva részint élelmi szükségeit pótolni, részint magát az ~rtal~as b~f~~yáso~. ell~n 
biztosítani , azt mégcsak nemis képzelhetni. Elgondolván a világsugárzás erzetenek letunkre1 e~ le
tünk kellemesbitésérei megbecsülhetlen befolyását, alig Ielhetni a természet tüneményeinek veget
Ien ös~zegében fontosb s nem kevesbbé elmélkedésre, mint gyakorlati kutatásr~ ·méltóbb tárgyat 
a világsugárzás tüneményeinél. · 

Ezek sokkal naayobb terjedelmű vizsgálódási tért képeznek, mintsem hogy azt könnyeden 
megfutni lehetne. -Ugyan Js már csak a világsugár eredése módját s mibenlétét vagy haladásának 

, gyorsaságát meghatrirozhatni ol1y bő készültsége.t igényel, mellynek megszerezhetés.e a fürké?-ö 
. észnek századokig tartó megfeszített fáradozás ha került. Több ezer esztendönek kelle lefolynia az 
emberinem fölött, mig megszületett Newton, ki a napsugarai fölbontá~ával tudományosan 1664 
körül foglalkozván, egyszersmind a világosság lényegéről a közönségesen is.mert kiömlési véleményt 
vagy rendszert alapitá és ebböl az addig ismert világtüneményeit megfejteni inkább bámulandó ész
tehetségén~k és kitartó szorgalmának. kitüntetésével, mint szerencsés sikerrel törekedett. A 
kiömlési véleménynek elégtelenségét H u y g h e n s érezvén, helyette 1690-ben mély belátással a rez
gési vagy hullamzási véleményt hozá létre, mellyet utóbb E u I e r a 18-ik század közepe táján a 
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fónnebbi ·a mennyiségtan segedelmével bövebben kifejte és a megrohanók ellen derekasan védelme
ze. - Mindazáltal, minthogy ezen idöszakban részint a hullámzó mozgás eszmélete kevesebbé volt 
kifejtve , hogysem H u y· g h e n s messzevágó rendszerének biztos támaszul szolgálhatott volna ré
szint épen a~on szembeszökö tünemények, ni~llyekböl a hullamzá~i rendszert a világsugárzás~a is 
alkalmazándon~k ellenmondhatlanul következtethetni, vagy teljességgel ismeretlenek vagy nem ele
~endö szi~onís~g~al vizsgál_tattak valá~ak., épen nem csudálhatni, misz~rint a természet~izsgálók, 
igen csekely kivetellel , Newton tekmtelye által elfogulva ~s az anyagisághoz ·kelleténél jobban 
ragaszkodva a legujabh idökig· a világsugárzást a·világitó testböl minden irányban páratlan sebes
séggel kilöketett világanyag_ ~zétömlésében véghez menni állitották. - CS'ak korunk leve szeren
csés a világosságróli világtalanságtól megszabadulni; mert minekutána Yung Tamás Londonban 
1800-ban fölfödözte , mikép két egymáshoz köz.elesö kis lyukon vagy keskeny nyíláson átmenö és 
egyfaju világsugarak a nyílás után helyzett fehér . fölfogó lapot nem egyenlöen, mint a kiömlési 
ren~szer szerint kellene, világositják meg, hanem a nyílásokon átható világosság az ömletet föl
fogo lap_on fekete . közökkel elkülönzött világos szalagokat· képez, szükségképen azt kelle következ
tetni, hogy a kél k~sken~ ~yiláson átmenö és egy lapon összeesö világsugarak bizonyos helyeken 
nemcsak ~agyo?b világos1tast n~m o~oznak, hanem ott egymást tökélete~en megsemmisítik ; mi
vel eze~ ~unemeny.~z egymást atvágo sugarak okozata, azt sugá.rvágásnak ;(interferentia) ne
vezhetru. - A v1lagsugarak ugyan ezen ·egymást megsemmisithetö tulajdonságát következtették 
Fr8osnel és Arago Párisban Yung kisérletének általok tett módosításából. Az imént emlitett 
férfiak alapos és könnyen végbezvfüetö kisérletei a hullámzási rendszer valósáO'á( taO'adhatlanul 
bebizonyitják; mert csa~ e szerint lehetséges, hogy valamint két eO'yenlö naO'yság: ecry~ást átvá-
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go v1z u m izonyos helyeken egymást tökéletesen megsemmisíti, ugy két összeesö viláO'suO"itr is 
világosság ~elyett sötétséget, azaz minden világosság távollétét eredvényezze. A, hullamz~si ~end· 
sze~_11ek a ki~mlési re1~clszer. föl~t~i gyö~e~'.11e kétségen kivül levén, annak több még fejtetlen ol
dalat az emhtett termeszetv1zsgálokonk1vul Fraunhofer Herschel Cauchy Ne . . .. . . , , , ... uman n , 

_ ~1~y, I~am11ton s _m~sok szilárd lelkesedéssel részint elméleti részint gyakorlati uton annyira 
kikepez~e~.' ~ogy a szer~~t ~~mcsak a közönségesen elöforduló világtünetek könnyen s minden ha
bozá~ nelkul. ertelmezhetok lonek; hanem elméletileg olly tünemények is födöztettek föl, mellyek
nek ISmeretehez gyakorlati uton, kiömlési rendszerhez raO'aszkodva vagy soha vagy csak ·cr k · _ 
• · h k 1 . . · 0 o 10 en e 

son ~ut attun . volna. gy peldául a kiömlési rendszer értelme szerint teljességgel meg nem fog-
hatm, hogy a v1lágsugarak, bár melly különböző anyagu és tömeO'ü testekböl eredj. enek is · l~ r b · l d · 0 

, IIllncllö egyen o s~ .essegge . hala ~ak; ~uvel ebböl következnie- kellene, hogy a különnemű és nagysáiru 
testek a vilaganyag U"ánt mmrlen körülményekben egyenlö kilökési eröt gyakorolnak· mi tekintve
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különbözö testek müködésében tapasztalt aránylagos változékonyságot, egy eset v~lna ~ maga ne
~ben és az ismert termész~ti törvényekkel épen ineg nem egyeztethetnék. Ellenben a lmll~mzásí 
r~~~sz~~ ~zerint ~zen megfejthetlen. tünemény nagyon egyszerű és érthetővé Iön; mert valamint a 
kulonbozo hangzo szerek által gerjesztett hanghullámok a közlégnek minden hanghullámra nézve 
ugyan azon rugékonysága miatt egyenlö sebességgel haladnak, ugy a hullámzási rendszer szerint 
a minden téreken elte1jedt a e tb erb en, mellyet ezen rendszer szükségképen föltételez és S ch irk
bu b er tanár helyesen lebegény-nek nevez, bár mennyire különböző hosszusáO'u és tömöttséO'ü 
v~~ghullámokna~' míg a. nevezett l~begény rugékonysága változatlan, egyenlő gy~rsasággal te1~cd
mok kell. - Osszevetven a hullámzó rendszernek már csak a mondottakból is kitünö elönyeit a 
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kiömlési rendszer hiányaival méltán hihetni, miszerint nehezen találkozandik természetvizsgáló, 
ki jelenkorunkban a kiömlési rendszer akadékosságával tovább is bajlódni kivánna. 

Ha a lebegényben eredett világhullám ·csak lebegénynycl telt térben, melly tágabb érte
lemben üres térnek neveztetik, terjed, annak minden sugara egyenes irányu; de mihelyt valamelly 
más anyagot foglaló térbe , egyszóval más közegbe hat, azonnal többféle változatokon megy keresztül 
s különféle tüneményeket okoz. Neyezetszerjnt minden uj közegre esö világsugárnak egy része az 
elöbbi közegbe visszaverödlk, más része az uj közegbe merül; a visszahajtott sugárnak iránya 
egyedül csak a beesesi szögtöl függ ; minthogy ez a visszaverödési szöggel mipdenkor egyenlö , de 
erössége (intensitas) a beesési szög nagyságán kívül még a visszaverö közeg minemüségétöl is fölté
teleztetik~ A sugárvisszaverödés törvényein alapszik a majd sik, majd hajlott fölületü tükrök készi
tése és azokban értelmezhetök mindezen tük1:ök nemeiben tapasztalható tünemények. 

Az uj közegbe beható sugár, azon egy esetet kivéve, midön ~nnak fölületére vagyis a bee
sési pont érintöjére mérőleges (normalis) irányát változtatja, az _az megtöretik ~ nevezetesen 
az anyag sürüsége vagy más to.lajdonaiboz képest vagy a beesési ponton. hozott me~·öleges v~na~hoz 
közelebb vagy attól távolabb esik. ·- Néme1ly jegec~esedett anyagok, peldául a szensavas meszeleg 
a beeső sugártenéset. vagy sugárcsomót (fasciculus lucis) k e tt ö s törés . által kétágra osztják és 
mindegyikben azon különös módosítást létesitik, melly világsugár sarkitásának (polarisatio) nevez
tetik. - l\Iegbecsülhetlen értékű a sugártörés törvényeinek pontos ismerete , mert ezek szerint a kö
tönséges világosság háromlapu üveghasáb által különböző gyönyörű színezeiü világfajokra fölosztható, 
számtalan előforduló sugártörési tüneqiény értelmezhctö s mi különös fontossága, csak a sugártörés 
törvényei vezérlete mellett sikerülhete több láttani készületeken, domboru és homoru közönséges 
üveglencséken kívül az ugynevezett szintelenitö lencséket késziteni, mellyekböl majd távcsöket 
majd nagyitókat olly dus eredménynyel szerkezhetni, hogy midön az elöbbiek segitségével a ~öm~rd~k 
távolsá«ban raO'yoO'ó écritesteket mintegy megközelítjük, azoknak mozgását nagyságát s egyeb almel
kodásr~ r~gadÓ t\tlajd~nságaikat pontosan meghatározha,tjuk , az utóbbiak által a bennünket környe
tö testek parányait, csodálatraméltó szerkezetét kimondhatatlan gyönyörélvezettel kémlelhetjük, 
szóval mind a távcsövek mind a nagyítók eredvénye olly meglepő, ·olly szembeszökö, hogy nehéz 
meo-határozhatni mellyik bir a másik fölött elsöséggel, valamint ezt a kifejlett csillagtan és Ehren
b e~"-nek a bár~sák körül tett álmélkodásra méltó fölfedezései bizonyítják. - Ha már ekkoráig is min; elméletileg mind gyakorlatilag olly megbecsülhetlenek az üveglencsék hasznai, mennyir~ növe
kedhetnek még ezek, ha fáradhatlan és mélygondolkózásu hazánkfiának Petzval urnak, k1 magát 
a pesti egyetemnél a tudományért buzgó Wolfstein tanár ur részint hiv.atalos, rész~ntb~rá~sá~ 
gos vezetése s utmutatása mellett a fönnebbi mennyiségtanban kiképezvén' Jelenleg a csa~zári .. becsi 
egyetemn~I ugyan azon tudományban tanárkodik , ha mondom ezen kitünö hazá~fiának ~1ke1:~1l~nd , 
mint biztos adatoknál fogva nem kételkedhetni, az ekkoráig készíttetni szokott uveglencsek tokelet-

lenségét elmellözhetni. 
Továbbá a világsugarak nemcsak akkor mennek át módosításokon, mikor valamelly közeg-

re esvén attól visszaverödnek vagy azon keresztül hatnak; hanem akkor is, midön azok valamelly 
test szélét érintve a mellett elhaladnak. Ezen esetben tudniillik. a test párkányaiv~l érintkezésbe j1ltt 
viláo-hullám nem különben, mint azt a folyadékok szabályosan ge1jesztett bullámaikban tisztán szcm
lélh:tni, akkép módosul, mikép a párkány körül egy másodrenclü világ~ullám származik.' mellynek 
középpontjául az emlitett párkány szolgál. - Az ekkép történt sugármodosulat sugárhaJlásnak ne
veztetik; mert a test párkánya mellett elvonuló sugarok már nemcsak eredeti irányukban haladnak 

• 
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tovább, bane a plirkányoktól az azok körül táma~t másodrendü hullámQk érintöire meröleges irá
nyokban is mindenfelé szét~zóratnak s ekképen eredeti irányuktól elhajlanak. Midön a test párkányai . 
egymáshoz ·nagyon közel.esnek, mint például egy finom sodrQny - mit inkább huzonynak kivár~ok 
nevezni - vagy keskeny nyílásnál történik és ezen finom huzonyra vagy keskeny nyilásra egyfaju 
világsugarak bocsáttatna~, az egymáshoz köiele'sö párkányoktól mindenfelé elhajlott sugarak és ·~z 

ezeknek megfelelő világhullámoii részint egymást, részi.nt az eredeti ir.ányuakat átvágják, melly át
vágásnak azon következménye vagyon' hogy minden vonalban' mellyet két·, egymást !gen hegyes 
szöglet alatt átvágó ülághullám átvágása képez, a világosság tetemesen növekszik, ha t. i. az ösz
szevágó hullámok süi'itett vagy ritkított részeikkel esnek össze ; ellenben azon átvágási vonalokban, 
mellyekl'e az egyik hullámnak sűrített része a másik hullám ritkított részével érintkezik, a világos
ság vagy gyengül vagy teljesen megszü.nik ; és ennél fogva · keskeny .nyi~áson áteresztett és egy fe„ 
hér lapon fölfogott világos térben vagy ugyan azon lapra esö vékony huzony árnyékában egyenlö szé
lességű az eredeti világossággal egyenszinü és sötét közökkel elkülönzött világos szalagok láthatók . . 
Ezen szalagok és sölét közök viszonos szélessége az elhajlást szenvedett világossághullám hosszusá
gátöl függ s minthogy a hullámzási r~n~szer megalapitott állitásai szerint a vörösfaju sugaraknak meg
felelö hullámok hosszusága csaknem kétszer nagyobb a viofaszinü világhullamokénál, a vörös vilá
gosság elhajlás és ezzel mindig együtt járó sugárvágás által legszélesebb, a violaszinü legkeske
nyebb, a közébök esö világsugarak pedig illetőleg középszélessegü világos . és sötétes szalagokat 
adnak. - Ez így levén, ha a sugárhajiás nem egyfaju, hanem többfaju sugarakból álló fehér vilá
gossággal történik, akkor mindegyikfaju sugarak különböző szélességű .egymást fölváltó világos és 
sötét szalagokat képeznek, mellyek, minthogy egymásra esnek a nélkül, hogy különbözö szélessé
gök miatt egymást tökéletesen befödbessék, szükségképen több szivárványszinü szinképekriek a· 
környülményekhez képest rövidebb vagy hosszabb sorozatát tüntetik elö. . 

Az eddig értelmezett sugárhajlás tüneménye kellö tisztaságban csak alkalmas eszközök, 
és czélszerü kisédetek által tétethetik szemlélhetövé. Legegyszerűbb kisérlet ekképen történik: a 
nap sugarai igen keskeny n~iláson sötét szobába bocsáttatnak és a nyíláson általment világkup fehér
papir va~ félhomályosra c_siszolt üveglap által fölfogatnak' ezeken azonnal láthatókká lésznek az 
em,itett szivárványszínű szalagok. De sokkal nagyobb .elevenségben, mondhatni szinözönben szem
lélhetök. a.sugarhajlás tüneményei, ha Fraunhofer .módja szerint a napsugarait átbocsátó és g9mb. 
vagy henger domborodásu lencsével ellátott nyílásra egy szintelenitö távcsöt 'akkép · irányozunk, hogy 
az említett nyilás tisztán látszassék. Ekkor a távcsö elejbe ·helyzett egy vagy több fölötte vékony s 
aranyzott üveglapolua karczott nyíláson, avva~y gömbölyű, három vagy négyszögletes tök segitsé
gével szabályosan átlyuggatot lemezeken keresztül nézvén, a sugarhajlás tüneményét teljes pompá
jokban, s a nyílások változatosságaikhoz képest csakném kimerithetlen módositásokban láthatni. · · 

· Czélomul tüzvén ki a sugarhajlás tüneményeit többekkel e tisztelt gyülekezetből, kiknek 
e csinos és érdekes világsugár módosítást valódiság.1Jan láthatni alkalom hiányzott, kísérleti uton 
eien alkalommal megismertetn{, azoknak hosszadalmas leirásat, rajz é.s festett képek nélküli. untat. 
ható értelmezését mellözöm, azokat a természettani "szakosztály elött gyakorlatilag elömutatandó. -
Legyen ezennel szabad emlitenem, hogy a sugarhajláshoi megkivántató finom s tökélyetesen egyen
közü nyilásokknl ellátott lemezek vl,lgy táblácskák elegendö módosulatokban még a nevezetessebb 
ll\~mükezesekuél is vagy épen nem' vagy nehezeµ szerezhetök ' m~lly kellemetlen környülménytöl . 
k~nysz~rittetvén Nust pestf erömüveszünk által egyedül evégre készíttettem osztóg~p segítségével 
kulönfele válloz~tokkal vékony ón- vagy l'é~emezeket sza~ályszerüleg átlyuggattan, arany levéllel le-
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vont üveglapok.i'n . finom késecskével, vagy puszta üveg táblácskákra gyémánt túvel. ~~e-~körü ~s 
czélirányos sürüségü nyilásokal vonalilztam. A Iegsürübben vonaloz.ott lapokon e~~ ~JJ_~y1 te~en kö
tel 2000 .. egyehk.öiü·nyilás létezik. Ezen 'készítmények által szemlelbetö ·sugárhnJlas1 tunemen7eket 

jelenleg !eszen szerencsém elömutatni. · . . 
Az efféle kísérletek szemlélése u~an már igen könnyü a természetben számtalanszor, azon-

ban soha a kellő tisztaságban ·elöforduló sugárhajlási tüneményekre ismerni és 87:0knak okát a kör
nyülményekhez képest kipuhatolni. - Igy tudjuk, miszeri~t ~zon ~zivár~ányfé~e szinek, mellye
ket fekete pallakö föl'iiletén, fekete posztó vagy kal~p szorem ,. pok.hálo szálain vagy ~~.ablak
üvegtábláin csiszolás. által eredett finom knrczolatokon lát~nk ~ mi~ön ~z~kat a na~sugarrutol meg
világosítva figyelmesen szemléljük', a sugárhajlás · tünem~ny~1. M~g ~1feJ~ettebb allap~tban vehet
ni ésire a sugárhajlási szinezeteket, 'midön kalapunk kar1máJán kl~llo szörszáloko~, kisebb ~ad~
rak tollain, fino~abb szöveteken, fák levelei közt létezö keskeny nyllásoko.n keresz~ul a nap fele. n~
.zünk. _ Söt' azon kellemes színjáték. is, melly a gyöngyházakon é~ egy.eb kagylokon. vagy_ cs1g~-

k · elly pillék s több boO'arak szárnyain tündöklik, nem egyeb mmt a sugarhaJlás eredme-on, nem o · 
1 

· 
, . ert mindezen tárO'yak 'fölületét igen finom és sürüen helyzett vonalokkal ellepv_e enm a na

Il) e , m o . . . 'k · · t h · k.k.el ·t 'k által tett vizsgálódások bizonyítják; mi leginkább abbol is k1tetsz1 , m1szerm a szme 
gyi 0 1 t „ h' 'ho hason tündöklö gyöngyház finomabb fekete pecsétviaszra nyomatik, a. enyoma. a g.!ongy az-e . z . -

· ló színek.kel játszadoz.. _ Végre a sugárhajlási tüneményeknel mege.mhtendok a hold. es fenye-

bb ill · k körül is látható kisebbszerű s bágyadt vörös s.árgás szmekkel mutatkozo udvarok, 
se cs ago . k tt . á . . k ·att 
mellyeknek eredetét a légkörben létezö gözböl megbülés .által ~elet ez~ es pa~ n~1sagu .. m~ 
a légben lebegö viz csöppecskék párkányai körül történt s~gárha~lásn~~ b1zto_n t~laJdomt~.;~tm, mmt-

h · d vilá,,.itó test körül illyféle udvarokat k.isérleh uton 1s elotuntethetm, ha t. i. azok kor
ogy mm en o . f" d··tt .. 1 ken né

p.afümaggal ( semen lycopodü) behintett vagy lehelettel igen vekonyan o o . uveg emez~ 

zetnek. · 

Nehány észrevétel, 
magyar orvosok és 

x. 

mennyire fekszik az archaeologia a 
természetvizsgálók gyülekezetének 

föladatában. 
Prot Dr. WENZEL GlJSZTÁ.VTéL 

Nem tagadhatom;· hogy némi aggodalommal lépek föl önök clött. _Ha o~lyan tudomá~y~ól szó van' 
melly mind rendszeres alakítására' mind tárgyának anyagi kivitelere ne~ve .már a .tokel.y nag~obb 
fi k „ k' f · tve annak ki illy tudományról avatott szaktársok elott ertekez1k, tiszte több-
o a1g i van eJ , ' . l 'k ól 

nyire abban áll, hogy közönségét uj találmányokról, uj fólfedez~sekrol vagy ezekhez hason .o r ~ 

t d · 't E. • v· e'teleim tárgyával nem vagyok illy szerenrses belyz~tben. Az archaeolog1a áta u os1 sa. n eszre. . 27 
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lában ujabb ill81'ben megint átalakuló félben lenni látszik. Ki !l régiséghuvárok njabb munkálko„ 
dását ismeri, az tudja, hogy itt is, valamint a történettudomány majd minden ágaiban, ugy szól
ván ·naponta uj meg uj föltaláJások történnek' mellyek .által . uj meg uj eredttu~nyekbez jutnak a . 
vizsgálók. Bizonyitják fökép az angol és német archaeologicusok jelesb uj munkái, hogy ezen· utori 
nem ritkán a tudományban nevezetes ~öt sarkalatos váUozások töi:ténnek s ._ugy látszik, h·ogy a 
19 század hivatása archaeologiai tekintetben; is igen hasonló .a 15 és 16-kéhez. De ha e meUett te~ 
kintetben még veszszük azt is , milly állapo_tban ·v~n jelenleg Magyarországban buvárkodási és iro
dalmi elözményeinél fogva a régiségtudomápy; milly kevés elömeneteit hazánk archaeologiai meg„ 
ismertetésének mutathatják föl az utolsó évtizedek; ha meggondoljuk, ,hogy ennek következésé- · 
ben az archaeologiai irodalom hazánkban a külföld ugyan ezen tárgyu liieraturájához képest milly 
te.temesen hátra áll : még ke.dvetlenebbnek mutatkozik nálunk annak Allása, ki tudós közönség 
e.Jött emel' szót az archaeologiáról. Mindazon nagyszerü érdemek .mellett is, mellyeket szereztek 
magoknak ezen téren Schönwisner, Szalágyi, Katancsics , Haliczky s· nehány más jeles régiség-. 
hnváraink, kénytelenek vagyunk mégis megvallani, hogy nálunk bölcsöjében még fekszik a régi
ségtudomány s hogy fökép hazánk archaeo1ogiai megismertetését illetöleg annak nem csak egyes 
szakai, hanem magának a tudományo~ fé;lfogásnak alapirányai is vannak még kérdés alatt. · · 

· Ezeket elörebocsát:va s· tekintetbe véve, hogy ·nekem természetvizsgálók elött van sze
rencsém szólani; hogy tehát nemis történettudományi és müvészeti, hanem természettudományi 
szempontból tartozom fölfogni tárgyamat : észrevételeimet ugy vélem Iegczélszerµbben kifejthetök-: 
nek, ha elöször megmutatom, mennyire fekszik honi természetvizsgálóink érdekében az archaeolo
gia virágzása és tudomtí.nyos kimiveltetése; azután ha azon álláspontot megérintem, mellyböl azt itt 
tekintetbe veendönek gondolom. · . 

Átalános tudományos szempontból véve a . dolgot' azt tartom-; nem lesz . senki~ ki az ar
chaeologia bensö és tudományos , habár csak távoli összefüggését a természettudományokkal két-. 
ségbe vonni hajlandó volna. Nem akarok tehát ezen átalános. és theoreticus 'összefüggésröl itt szó
lani. Csak azon oldalá~ az archaeologiának tartom- kiemelendönek, melly azt mintegy practicus mo
dorban is teszi érdekessé a természetbuvárok elött. ·És illyen volt névszerint chemiai tekintetben 
azon jelentösége, melly elsö alkalmatosságot adott arra, hogy az 1842-ben Beszterczebányán tar
tott magyar orvosok és természetvizsgálók gytilekezete archaeologfai kérdésekre is kiterjesztendó
nek ítélte nill.nkálkodását s me11y ·még tökéletesben kifejtve, ~ tavali kolosvári gyülést arra bírta, 
hogy az arcbaeologiát névszerint Is véve föl munkakörébe, azt .azon osztályhoz csatolta, melly elöbb 
már a természe~tan, csillagtan és földtan számára létezett. A kérdés , melly most innen támad, az , 
ha valljon tul nem lépett-e ez áltl!l a gyülekezet munkakörének határain? - Mire én legbensőbb 
meggyözödésem szerint azt merem k(mondani: Hogy áz archaeologia virágzása hazánkban s ez. által 

boni i;égiségeink alaposb és bövebb megismerése természetvízsgálatainkra nézve is bir érdekkel, -
s hogy épen ezért nem látszik elöttem hatáskörén tullépettnek a magyar orvosok és természet-vizs
gálók gyülekezete, midön az archaeologiára .kiterj.e.s.z.t.ette figyelmét. 

Allitásom igazolására hivatkozom· mindenekelött azon tömérdek sok archaeologiai kin
csekre, ~ellyeknek birtokában van .Magyarország és Erdély és mellyeknek nagyobb része csalhatat
lan jelek utmutatása szerint el van még rej!\re a két h·aza földe alatt. Ennél fogva egyátalán véve · 
lehetetlen azoknak akár mennyiség, akái; minemüség szerinti becsét jelenleg már meghatározni. 
S épen: ezért mindeddig még sejtelmiink sem lehet' arról, ininö jelentöségök van nekik s minö vilá
gosságot vet~etnek azok még hazánk mult, sőt jelen mindenoldalu állapotjának., · tehát némik.ép a 

„ • • • . • annak hogy - midőn a honi archaeologia tanul-
természettaninak. is megi.s~eres':1'e. ~s ez·~~a·Bk.ra bézve forog szóban - semmi eset~·e taga-mányainak jelentösége haw termeszetrusga a ai • . 

dó 1 ag nem felelhetünk. . . .. . 1 'ofai-· tan~lmányoknak végeredményét jelenleg eszünk-
Azonbaa, ámbár iilynemu arcliaeo. oo . . os indokok mellyek ige nl ege s fe-

kel még sejtelemkép~n sem 'érhetjük utól' t~~ m~g1s nyom ' . . .. 

leletre,jogQsitani látszanak. . . 'b l .. ,.~n~seinknek összegét. S pedig ne csak a 
V .. k m ··i.-.,.;.e efulitettem arc aeo ogm1 .l!l..l • • • k t 

- egyu sze uöJ-' . ~ . . . ii. on számos réO'i különféle anyagu edénye e ' 
pannoniai· és daciai görög~~ét es roma~_akát' 11 an~mk~z .. séO'esen a ~azánk földén nélia .tanyászott 
fegyverekef s más illynemu tárgyakat IS' l ~el ~: 'Itt:~::k ~lmellözve mindnyájoknak kétségkivüli 
Ur D. barbar Jiép.eknek igen hatá.rozatlanu U aJ :ák. ésak '.közvetlen jelentőségjjket a természettU• 
igen nagy közv.etett ér~ekét: .leg~en szabad azo . 
dományi vizsgálatokra nezve·Itt szoba ho.znom. . . . 

. S itt kezdjünk az ásv~nyors.zaggal. . . r· niekböl ' van készitve. lllyenek a pénzek' 
A régiség maradványamak ~gen n~gy ~eskzeAet ondolom ho()'y ezen tárgyaknak .meg-

k , há . érszámok es a feO'yve1e . z g ' o . 
számos edénye es . z1 s~ . . . o.~ , ·1 ()' hanem. természettanilag· is igen .tanul_ságos. 
ismerése nemcsak történettudományllag es· muveszi eo, hni . e' i·okra ·ro„ldolcroztatni s hogy kü-

. . k f t · nem szoktak tec ca1 ez 0 Tudva van' ~ogy az egy~s feme . isz_.an . t ki tetben vannak szokásban. A régiekrrél ugyan 
lönféle chemiai vegyitékeik. (~egt~ungen). ezen . e n()' •t 'k .k tetemesen különböztek . a mieinktöl. 
ez divatozott: Söt bizonyosan tud~~k ~zt ~s, :~~Y. ;::yi .:e::rny év eIŐtti nagy pénzraboltatásának 
(Ez adott alkalmatosságot a pans1 k. penzoYUJt~k . y ezetes fo()'Ialatossá()'a levén . ezen che
fölfedezésére.) Az alkalmazott vegytannak. e~y1 igen. n~v ·nt t·apas~talás ré~int combinatio ut-

· 1 ··bb · O'hezv1tele m1 resz1 • 
miai· vegyitékeknek minél cze szeru .. veo . 'k k 'k t ·mészettani megvizsgálása is sokat tehet 

· -1 á h y ezen femveO'y1te e ne e1 . . t . 
ján elérhetö, nyi v ~os' og ,, . ~ . 10' n szembetünönek mutatja e részbem mos am ' 
természettudományi tanulmányok el01~ozdltasá1~.. o_e . k az u. n. korinthiai réznek létré-
hiányunkat' hogy eddig még. a le~.~rlresebb reg1 femne1;11ene ' . 

szeit és vegyitékmódját sem ism~rJük„ . á k.. k.et I·lletölecr ki vizsgál-
. t . . zve is p. o. dr ga ove o ' De az ásványország egyes tes eire ne . . . . · . k ·· .·· kön s más tárcrya-

. • . k k k miket mi reg1 eksze1e en' gyum ' .. ~-ta még meg némi 1Igyelemmel csa azo na .' .. . . nem vette volna ; miszermt elottunk 
kon már" jelenleg ismerünk ' nehányait, annelkul ~o.gy eszre . k . m' ertek hanem az élet külön-

. . tl ellyekét a .i;ecrzek nemcsa is , . . 
sok ásványtest egészen ismere en, m . 0 t ... · · és állattestekröl már· azert IS 
f éle haszonvételére i~ fordították. ? S ámbár ml1 ugykanl e zii ln~,s~~~os évszázadok pusztitó befolya-

.1 . m vehetjük mive azo a e o Y . ar öntapasztal~sunk.bo e~zre ~e . cr 'l nt nem állhattak: bizonyítják mégis számos ugyan -
. sánnk organicus termeszetoknel foova el e . . h ·nd a növény- mind az .állat-

kr ·utott szobrászati kepezetek, ogy nu . . 
cllaeologicus_ uton kor~ a J . . . ak mell cket mi ma nélkülözünk. · 
országban a. régiek sok _ismeretekkel but , y . d t k t fö·~Ihivni. lehetne hivatkoznom 

k fö l" 1 még számos mas a a .o a ' . Lehetne a fölbozotta on ° 0 
• • . tomi mind emberi mind állati 

azon jeles természettudományi eredményekre' mellyeklr ehatregh1 ·ev~::Oznom azon tudo~ányos nye-
. · sO'álása már vezetett· e e ne 1 

1
. á 

mumiák. bonczoltatása es megv1z o . . . n'a· edén ek és üveges tárgyak megvizsgá as -
reséO're. mellyet a vegytan várhat meg a regt mure . - y . . d én önök türelmé.vel annyival 

11 ' · · os más adatokra hivatkoznom· e . . 
ból; lehetne, mondom, me? ~zam. ondolom ho y az elörebocsáttottak után is k~k1 meg-
inkább vissza nem akarok elm, ~uvel .azt~ .k k . , ·O'e: jeles tanulmányi tárgyakat nyuJt az ar-
gyözödik arról, miszeriilt .a termeszetv1zsg o na is I::i . 27 il< . . 

I 
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ch~~ologia ; miszerint teb~t é.rdekökben is fekvén ezen tudománynak. elömoiditása· a m „ 
k 

· t · t · álók k 1 · · , ' agyar or voso es ermesze v1zsg o osvár1 _gyüle~ezete korán sem lépett .tul munkaköre h t · · ., 
ink 

'bb · · · d a aram , so 
a 1gems a termesze.ttn omány hasznára vette föl egyik osztályába az_ árcbaeologiát. 

. . A~nb~n b~rm1~t legyen ez, _annyi mégis igaz_ , hogy a természetvizsgálók, midön az . ar
cbaeolog1~ 1s ~1terJesztik figy~lmöket, ezt nem határt_al~ul , hanem · csak önszempontjo.khoz ké
pest tehetik. ~zt ugyan ?~m k1vánhatni az arcbaeologiától, hogy az egészen szolgájáyá lealázza 
magát ~ ter1qe~zettu~oman~a~: ~z. archaeologia valódi ·tudomány s e tekintetben egyenlö rangn 
~ te.rmeszet~udományo~ ~kar~~lly1k~vel; me~lyeknek tehát növére és nem szolgája. De azt igen 
1s kivánh~tm, hogy termeszetv1zsgálok elött se nem történeti, se ne~ művészeti tekintetek hatá
rozzák el a~ archae.~logi~ kutatásokban itt követendő irányt. A term~szettudománynak meg van a 
maga s ne~ e~edul. saJat~á?os ~u?omá~!os alapja; meg van ebbő~ kifejlő neki · egy~dül sajátsá
gos állás- es nezpon~Ja. Meltan k1vanhatJak ennél _fogva a természetvizsaálók hoay 'd" h • 
l 

· · '· · k ·i t·· ( · k o , o m1 on arc aeo 
ogiai 1argya ro or enne elöttök értekezések és közöltetnek tudósitások ez a m. · · t tt t · ttud á · . . . · . , egerm e er-

mesze om. ny1 á~las~ e~ nezpon~~~z k~pest. tö.~ténjék; -:- hogy tehát uj találmányok ·s másféle 
nevezetes folfedezesek mmden kulonbseg .nelkül s k.imeritöleg legyenek n ·t k' t tb · . . . gyan e m e e veen-
dök ; de -~ogy mmden tov~bbi_ eszmélkedések azután a természettudomány éi'dekében történjenek.' 

. . ~zek ~talán~e nezeteim, mellyeket minden polemiai ezélzás nélkül a magyar orvosok és 
termeszetv1zsgálok gyulekezeteinek hivatásáról archaeoloo'1·,;,1 kutata··sokra e' s · ál t k . . . . • . . • . o . .u . v1zsg a o ra most 
k1~eJtem. b~!or. akarta~ lenm; .fonntartvan magamnak. a .jövő évi· gyülekezetre azokDak. egyes ese
tek szermtl ~ovebb k1~mtatásat. - Kitetszik ezekből a természettudomány és arc· ha· e Io · k " 1· · t 11 • · . , . o g1a oz 1 
szm o Y szoros viszony , mmt a termeszettudomány és astronomia és a természefodomán · h. k „ t ll Y es geo-
~rap ia oz , me yek . annakelötte foglaltattak már a gyülekezet munkakörébe; s· azt gondo-
lo~, hogy ezekben megis nyugodhatik minden, h~ bár még olly lelkes barátja a természettudo-
manynak. · 

. . . . · Más tekinte~~kröl , mellyek. a ~agyar orvosi és természetvizsgálati gyülekezetek hiva
tas.~rnl az archaeologiaho~ netalán meg fölhozathatók, p~· o. hogy ez által utat lehetne törni a jelen 
gyulekezetek~~k e~etem1 tudo~~~~os gy~lésekké való áta~ak,nltára; ~ogy a tudományok átalában 
n~~ csak.. bar. a tok, h~n~m e~y R.oz~.s ~nyJoknak, az emberi észne_k . gyermekei s így . s;z;ellemi test• 
ve1 ek l~ven, 1l~ő h9_gy ~nde?1k a. tobbiek fölvirágoztatására kezeket. nyujtson; hogy tehát a ma
gyar o~vosok _ es ~e1me.szetv1.zs.~álo~ gyülekezetei i:> .ápolgassák mindaddig az archaeologiát., míg 
ez sze1.t ne_m tehet neki _e~edul sajátságos tudományos egyesületre: _ illyen ·tekintetekröl, mon
domJ 1~t választott siem~o~tomból, mellyet én szorosan természettudományinak állitani merek 
ne~ szolhlrtok. E~en . tekmtete.k nagyob~részt a termésiéttudományra nézve csak külféliek, s a t~ 
gyule~eze~ne.k ?ela_tásara · hagya~d~, ha valljon a·~okat. is tekintetbe venni é8 ezen esetre milly szem
pontbol meltanyolm tanácsosn~k tartja. 

„ 
-- ~ 

· · Aréhaeolog"i~i 

j , 
11 

1 f 1 ~· • J 1 1 

Nem mindenikére e diszedényeknek alkalmazh~tó . a .hetruri.ai elnevezés, miután ~zeknek-:
mellyek átalában hetruriai edényeknek µeveztetnek - csak nehánya találtatik Fi;Hsö-Olaszország
ban, hol Hetruria létezet~, s csak nehánra ~zánµazik a hetrnscoktól; nevezetesb része az. ugyne
vezett hetruriai..edényeknek nem egyéb görög~ edényeknél, mellyek Alsó-Olaszországban találtat
nak. Helyesebb leendett .ez edényeket _:_ a találás színhelyét tevén kjilönböztetö jelijl :- föl s ö
(hetrufiai) és a 1 ~ ó - o 1 a sz o r sz ·ági . ·re.s te t .t di szed én y e k neve~ettel kjilönbi;tztetni. Söt a 
fölső-olaszországi - hetruriai -- festett diszeciénye~ sem mondhqtók mind betruriaiaknak., mivel. ott 
hajdanában görög gyarm~tok i~ valának, megtelepedve; ugy anQyira_, mikép 'az emlitett festett dis~
edényeknek egy harmadik nemét is ~lithatni föl, mellyekben hetruriai és gö.rög művészet van 
összevegyitve. E három nemei a nevezett diszedépyeknek sem egym~s~al kellőleg ö_sszehasonlitva , 
sem egymástól megkülönb.öztetve nincsenek. Egyébiránt tettleg nem sok függ at~ól, , ha valljon eme. 
festett ó díszedények (ez volna legpontosabb- elnevezésök) a rómaiak korából hetruriaiak-e, görö
gök-e, félighetruriaiak vagy féliggörögök-e; itt a művészet jö fötekiDtetbe. Siciliában szinte tal~
tattak görög diszedények; azonban más stylben és alakzatban. Ezeket_ grüjteni, is lehetett volna 
nagyobb mennyiségben: ·azonban ezrenként tétettek inkább semmivé haszontalan~ t~rgyak.ként, s 
egyedül a 18-ik században nyere e gyűjtés kellö tlgyelmet." A szebb sici~iai diszedényekből - nem 
is levén azok még rendezve. - keveset birunk. Olaszország keleti partkörnyékeiröl szinte igen 
kevés diszedényeink vannak, noha azok ott hajdan igen terjedt használatb~n ·valának. Ta,rentnál 
egész dombok alakultak. hasonló edények töredékeiböl, mellyek közt épekre i~ t~lála_µdna a ke
resö. ·A francZiák a forradalmi háboru idejében e tájon kisérletet tevének, s a legszeQ.b . diszedé
nyekre akad~nak. ·A helleilek (a görögök) s·zinte birtak szép disz~dényekkel;" igy a samos-szigeti 
edények magasb művészetnek valának példányai; . igy készültek Athenében.- stb. ~s csudaszépségüek 
a legjelesb művészek által igen szép s finom agyagból, korunkig azonban fönn nem mara~tak, mint 
az olaszországi festett dlszedények. V.égre, ásott illy diszedényeket Görögország i?irboltjaiban egy 
angol és egy franczia - Hawkins és Fauvel. r , H 1 , · 

Magyarország- és Slavoniában is találtattak már ugynevezett, hetruriai diszedé,nnk a ró-
maik némelly fölfedezett sirboltjaiban, s ez adott. alkalmat ez arcbaeologiai értekezés irására. 

Az említett díszedények körül e következő tulajdonok igéuylik a vizsgál9 fö~gyelmét: 
. _1-ör-Azoknak anyaga (massa). Vannak tájékok, mellyekben a legszebb agyagföld ta
láltatik, igen lágy és nyulékony minem\iségben.„ EbJ?" 1 eleinte· az egy ~erü, gerencs~r készite e~~
nyeket, meilyekhez késö~b ~estheticai izJé~ és ~esté~ .. is jányt. A legjobb agyagot az ·edénykészi-
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tésre azon tájékok nyujtják, mellyekben az. agyag bizonyos ásványnemüek.1,lel van összevegyülve. 
Ide tartozik fökép a különbözö fo}\,ozatu vörösagyag, u. m~ a halványvörös ·, sárgavörös, ·vérszinü 
és sötétvörös agyag. A .vörös agyagnak e nemei találtattak Fölsö-és Alsó-Olaszországban és a gö-
r~g földön, jelesen Samos-szigetén. A törökök napjainkpan ebböl készítik szép .vörösagyag-pipáikat, 
mellyeket ök tajtpikáknál is töböre b'ecsülnek. A régiek. agyagfölde · (térrae · ai·gillaceae) különös 
czikkét teszi p természethistóriának ;. miböl elléggé világos , mikép azon tudományok közé, mely
Iyeket 11 ma~t -~'r ze z 0 IJk toglafkoz sui tárgya ·1asztottak, méltán számittatik az 
archaeologia is. Czélszerü volna Ola.szor ~ g jlZQlt és eiben, mellyekben festett díszedények ásat
nak ,. az ottani agyagföldet megvizsgálni és azt · a mondot~ edényekkel s cserepeikk.el összehasonlí-
tani. - Kiválóbb :figyelmet igényel e tli$zedényekfie"K' . . · 

2-or K ül a 1 a kj a. A-régi gerencsérek igens,Zép alakot tudtak adni műveiknek, ügyelve 
egyszersmind a leghívebb arányra ~ J:!lüvek külsö képalakjail:ian és festvényeikben; miért is valódi 
müvészek voltak az ag-yagmüvek ~észitéSében. ·Követték r zt az angolok is·a wetlgewoodi edények
nél, 'mellyek 'tteki k szálffi alán' tÓnÍia ara ynyal 'Kafu.atoztak.' S~ép kü1aiakkal díszelegtek szinte a 
legkö:Íönséges~bb· ' líetrűt'iai és \ görög edények is. 'Az utatok bizönyitása szerint Olaszországnak 
azon vid-ék..eiÍl ; . hol hajdan gyárai vóltak ' ez l~dén éknek' jefenleg is a íe"gjobb ízlés mutatkozik az 
agyagedények ' készite~~öföt; jélesen C~ pá.gfüátiail-;i 'bovA gerencséTlegényehl .szép sikerrel ván-
dOl;Oll:iatnánaR'.Í Leg'rontosb tulajdona · éz' edenyek'nei{ 0 ~ .,, • •· . • • - · · ' 

· '. 3-or A'.zokna~ fe .stései,· honnan ' is re~d(ett' 'di -szedénye·k nek neveztetnek. Tulaj-
dónképeni ~ajzolatoknak nem lehet e festményekét monda i, ha'1íem jnkiíbh váz"olatoknak. 

·Egy része ezeknek J rendesen árnyékÖzVa és rrétl.a kiÜö.nféle színekkel festve . is van; s 
illy disiedények a le,gszebbek: Fö)).ecse• tehát ez .edényeknek a festésben van, melly . becsök a · 
szérfnt ' válto"zik ' . IIt~nél jelese1Jb' kot•ából l szárináú1ak 1 ll' ;ÍD.üvé$zetnek . kíÜÖnféie ·tartomá~ yokban' s 
minél jelesebb müvészek · kezeib_öl került~k.. · 'Néinellye"k.t ·a müvészetilek igencsekély fokát tüntetik 
eIÖ , s ezek részint liétmríai - részint pedig ·ó göí:qg készitésü~k. Külkifejezései e képeknek ha nem 
is ' müszabályosak., minl\enkor e~·ös~K:~, néha szertelehek (exaggerat).· Idomzataikban nincs meg 
mindenkor az l.lletö kellem~ sÖt" ellenben az eröfteLés~ A· kifejezéseknek e ·keménysége a müvészet
nek haladtával sem maradt el e,15észen, atok· tulzotC szertelensége .levén egyedül lassanként mér
sékelv.e. Végre, a k.ésöbökori i'est~it diszedérlyeken ·a··görö3 müvészet sz~mlélhetö már, mellynek 
irányszabálya á szép sz ég volt. Á szep d·iszedények legnagyobb része Alsó-Olaszországból került. 

Legszebbek s legkifunöbtlek e. diszedényeken a rajzolatok. A müvész rajzolatokkal 
diszesité ez edénye~et . - árnyék s ilágvonásokkal, noha ne ni ama pontos szabatossággal , · meÜy 
egyedül · rendes· festményeken (Gemiilde) lehetsége·s.„ ·A· régibb cliszedényekbeni képkifejezések 
erösebbek, a ' késö~bi'eken 'már mérsékiettebhek:,. a·zon korbelieknek pedig, midőn a ·görög muvé
szet szelleme kézdé átlengeni a szépmiivészeteket, k'ifüjezé~ök szép. - Korlátozta a művészt 
hasonló edényfestéseknél ·leginkább az agyag; melly csak n'el)ány nemét ve'szi föl az ásványos szi
neknek, .különösen ha az agyag inég. fris vagy égette tik:· A mai müv.észek vagy IJeégetés által fes
tik a diszedényeket', mint az a porczellánedényeknéi történik ; - vagy pedig . zomáaczozás ( emaille) 
által. A régi diszedényék 'nem így festettek; ezeknek külsején ugyanis sem ·a porczellán fényes
sége_ nepi tapasztalható, sem a· zomán~z simasága. A festés. ezeknél igen sajátságos módon történt. 
A színek az agyag természeti színé· szerint választattak, u. m. vörös, .'sárga, bíborszín stb.; ezért e· 
festésmód a monocln:omekhoz (egysiínü festés) 'hasohlitható, mellyekben a kép csak egy,-· de kü
fönbö.zö világosság fokozatu ...:... szinnél ·festetik. - Emez edényfestés "iránt · ké~ rendszert állitánalt 
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2J 
föl a J11üvészek. 1 Az egyikn.ell ]f.övetöifris agy,agr~ !efité.u,ek, s ILhi~11yo)j.~t fe.1\ete !elité ~l t" é~ R._i 
A képalak egyes részei a stjpnek kijlijpbö~ö i'uY,fok_pz a· l\lt{ll- tiPl_tettek e).~ , ~z Agy.~g J411j1J1,é~zc;tj. 
.színének tehát ~Qlé glö k.aJlet {ünnie. Ai g~edüi · 111üszer e f.es1~ó~Yl ~gy Jle8)'eze t esz-Jtjj1í iVal,a 
mellyel n (eket,e ~zin 1rkiv.ánt h_elyeke1' ie1Yii1Asztatv.án, J1. agy~g sime=l,&th;l!QvA l~(it ;E ~ fe~,- 1 

tésnek azonban sok ne]lézséggel •van öss:i~k.apcS.Dlva„ ~ ~ másik rie.ndszer·sie.rint égÖ em~pc_zéb~ 
tétetett az edény,_ ezután berajzoltatvtt é_s isJQét · é_gettete.tt„ ·, Eg)I harmadik randszer-J~ föl41Utliat~ 
még; mellyet a ré,giek .követtek a-:dmz.edények .tajz@WJJit.é.sében. E szerint feketére, festeték be . az 
egész edény, mellyen ezután kivaka1·ás.s.al t~tetett elö a szándéklott képidomzat. Bill ö mindeneset· 
re,· hogy némelly diszedenyel\. a festésnek e· módj- ~· sze11int tiajzpltatta~ ·11\rkét elsö .. rendsier Jilin~ 
azáltal természetszerübb, jelésén ha a i:ajzolá~ nedves agyagon történik , , J v r i 

A dis.zedényekuek· iméntmondott festésén mindenkor szabad kézzel keHett a. müvésinek 
dolgoznia, következöleg nagy rajzolási ügyességgel 1 bírnia ; titt ugjy,anis iSem . a nedves „, sem az ége
tett agyagon valamit igazi tani . nem. lehetett, mintho~y abba a festék ·:111ályen bevette 1 m~gát. F;zért 
tapasztalható annyi rajz.hiba a. diszeilénye~en, mivel t. i. a művész szabad .kézzel rajzoliii jól nem,, 
tudott. Föltünö, hogy ez edények csúepein a.képalakok mindenkor ülnek' és állnak; ok& ennek az ; 
hogy a müvész ily festésnél az e~ényt .sóba tö~életes.en nem érinthette.:a Szinek ÖSS7.l'fUtásfu:lak ·ve..-
szed-elme nélkül. _ .L • „ , · , 1 .111 , Jl•J 

A tárgyak, mellyek•e idiszedéllyeken elöJönek, d genigen különbözök, iuindeUiel1fJ_t·azpn" 
ban három osztályra ·soro.zb1;1tók: először, mythologiaittárgyakra a mesemiivészetböJ ; m.á.sodszox „ 
történetiekre (illyek azonban gyéren van~ak); harmadszor, közéleti .tárgyakra. ·1 1 ' · • • 

Legszámosabbak e diszedényeken a mesemüvészetböl (Künstler-Fabel) vett mytbolQgiai 
ábrázolatok. Ezek a régi edényeken sokkal inkább el vannak te1j_edve, mint ~ görög.mesék vagy hit
regék~ mythusok. - ·Söt a görög mythnsok is máskép vannak ezeken kifejezv:e s ábrázolva ; ugy
annyira, mikép· világossá válik, hogy az. alsó-olaszországi görögöknek egészen. különbözö mesemü· 
vészetök és bitregei fogalmai voltak a· hellasi görögökéitöl. Bizonyságai ennek nénielly ösmert mythµ 
sok ' mellyek aii ó diszedényeken ki.ilonbözö módon . önek elö; illyenek p. o. számos homeri tárgyak ' 
mint Orestes regéi, ·a thebai két testvér, Polynices ~s ·Eteocles, lphigenia áJdozata, Cassandra 
megszeplö sittetése, Hercules hÚregéi. ·Láthatók továbbá ez edényeken ba.iai hitrege-ábrázolatok is, 
mellyek a e:öröo- műveken nem jőnek elő· idetartoznak különösen· az ugynevezett fabulae bacchinae 

...., 0 ' , . 

és a sacra bacchina. - E képtárgyak néha felét fQglalják e a di~zedériyeknek. A· sokféle· bacchusi 
hittitkok ·- mysteria - részint közönséges ünnepek voltak, részint ollyanok, mellyeket egyedül az 
e.czélra fölavatottak ünnepelhettek. Ez ünhepek Giirögo~·s..zágban csakhamar megszorittatti:tk., mig az 
oiasz fÖ!dön igen is elterjedtek. Itt t. i. mindenfelé "léteztek bacchusi hittársulatok (Orden) .mellyek 
annyira elfajultak, mikép e gyülekezetek nemcsak mindenn~mü kicsapongásoknak, u. m. buja . tán
czoknak , fajtalan tetteknek volíak sziqnelyei: söt mü)lelyeivé lettek számos orgyiJko.sságllak , ba~is 
végrendelet - és szerződések koholásának. E kihágások okozák a római tanácsnak egykori rendele
tét, mellynélfogvást a bacchusi1 társulatokat ·é~sz Olaszországban. a legszigórubb. vizs~o-álat. alá vet· 
teté; melly alkalommal több történt ezer V:égrehajtásnál. Késöbb ismét é.rkezett illy tanácsi rende.,. 
let - senatusconsultum - egy rézlapon, mellyröl d..iviusn.ál olvasbatní. A nápol;y" Matt~i unkát irt 
e tanácsréndelet.tárgyában, hol ez rézmetszésben elöadva és fölvilágositva van. - li~ccijusj társn· 
latok ·több fokokra voltak fölosztva s egész ünnepélyök jelbeszedben - pantomim -r 4llott. Ennek 
személyzetét 1pilldkétnemüek tevék; ;i nők valának a Bacchák., a fériiak részipt Satyroj. - r~zint 
Faunokként-· ez volt az osztályok legföbb fq~a' ._ o~tak. öltözve.; ,az ötege_bp~1 mint ,~ilen~1'', a 

·, 

\ 
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Iegröbbet pe~ mmt Bacchi barbati, Illy> öltözetcltben tarták meneteikefs vad bacch u. 'k · 
Atö.W'tel t• sul t kb külö ö •nfd' · · · · uswinczai at.-
á ~dön e ~ ..... a .o .;b r n s k ~ Ltá~aI1 ~en~ ve~~~z a fölavatásnak ; a·z'ifjak 'akkor lehettek tagjaí-

v , . m1 . po ~„n JO~o - . a _e~t~ \:15 ~ evko~kföl egész a 18-ig)J Föresze ai 'ifju fölavattatásá- .. 
ban anYJának volt, k1 fiat beJelen1ette es oktattatta ?A fölavatotta'k bóldogabb. · t· 

1
. ··· dö 

hitt k · · 1h tni · · t .. . s1ron u 1 Joven t 
e 1genye e mm sem azok , kik e Uirsulatokba fölvétetve nem valának-· · · t b · h · k · · ".......,-•.i. 1 di . . . . , -ezer acc us1 ep-: 

t .... oJCUUla szesttett edeoyek állíttattak föh biZonyos rendben a me°'holt tairtár ak · · ·b· . v ak. • 11 ~ • • . o e s SirJaI an. 
. . ann m~g o ~n~u-re~~s.kel>tá:~akk.al ékesitett...:_diszedények is, mellyek egészen 

.betmr1aiak. Ennék11gazolo adatául elomutathato~ ·tlém~lly festett edényeK mell ek ·d 
1 · · á láth t · ~ · 1 • A. • , , Y en 1 egen nye v, 

es Ir s a o.l .. 1: a beuuriai nyelv, ~elly .eddig-. · fájdalom - kifeitve és ma ya á · · 
· A á d · . :..r g r zva nmcs . . 

. ~ · m ~ o 1 k oszt á 1 y a e f~stett diszedényekn~k hetruriai tárgyu történeti képábrázo-
Iatokat tuntet elo ; mellyekröf azonban mit sem tudunk. Horváth István szerint a" ~ · lt k 

h t · k · t b. k · m oYar 1aJ vo a a e 1 usco mm a sa mo is ; Kollár János szetint pedig tótok. . · . 

.. . • A „ha~~ad_ik oi>ztál!án e diszeuényeknek olly képtárgyak szemlélhetők, mellyek a 
kozeletbol kolcsonozvek , u. m. diadalmenetek áldozatok vadászatok stb M' d ·k · 

1 
k 

k · . ' ' . · m eru ·e e Je enete -
ne .. - meg az áldoza~okn~- is - sajátságos öltözetekben tünik elö; mindenikén n.emtök _:_ "enii 
- . vannak alkalmazva, ~epülö v~gy .;nem :epülö alak~an. Olaszors_zágban egészen sajátságos f~ga
lomnak kelle~t ura~odni a nemtokrol, mmtán ezeket a művészek semmi képábrázolatoknál .ki 

11 
m 

hagytá~ ; ha ·p. o. aldozatot vagy egy diszöltözetében levö nöi ábrázolának stb. A rómaiak k · et 
~egvoltak- n~mtö~' s hitték' hogy nemtője minden embernek . vagyon' melly véle él és ::1. ~i~e~ 
to, hogy e hitfogal~at a hetruscoktól vagy pedi.g az olaszországi görögöktől vevék. 

,magyar és török régiségeiről 
értekezik . . 

1 'IL-l.ü 111•_ní1..y, pécsi föisk . professor. 

Bevezetés. . . . 

~~opá~~ ~án. se~o! sem i'itkáb~ak · a hoJ1i elökor eml~kei ~int édes hazánkban. · Ennek okát 
szülőföldünk.. e~raJza1bol a.laposan ki lehet mutatni. Nem'is emlitve a hun és avar dulásokat már 
~ első l~p 18

' mellyre Clio följegyzé dicső eldödeink Pannoniába jöttét rombolás · posztitás' tüz 
es kardrol beszél. A m- · t k · · · 11 k · · ' · · ' ' . . . uvesze eves nyomai, me ye reszmt Byzancz·, reszmt Olasz- és Német-

. ?rszá~bol SZIVáro~ át az á~d?tt földre, megsemmisittettek a bóditók hatalmas karja által; a ker. 
. ~stentisztelettel egyu~ kipusztittattak a templomok és oltárok, n képek és emlékek, a kolostorok 

es barátok' az irás es a képzö~müvész~t ritka .mesterségeinek eme gyakorlói és őrei. Mit késöbb 
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n. István mondbatlnfi fáradozással hozott létre, annak .ugyszól.ván egy pillana~ ismét véget vete; 
midön I. Endre némi kénytelenségböl megengedé a pártos-oknak a _pogányságrai .visszatérést és a 
kereszténység kiirtását, s. ezzel a papok, idegenek üldöztetését, a ker. istentisztelethez tartozott 
épületek, képek' és edényeknek szétrombo~ásat. Alig csillapult le e- szörnyü vihar,_ és. azonnal kez
dödtek a királyoknak testvéreik, néha még fiaikkali szüntelen czivódásaik s pusztító harczaik; a 
szomszédok berontásait nemis említve. A r~mületes dulás és emberölésben páratlan tatáljárást csak 
emliteni kell, és egy szóval minden ·meg v~ mondva; minthogy ~gyezöleg állitják a ·honi és kül
földi irók, hogy az'on szörnyű csapás után ujra kellett születnie az országnak. És reá, félszázad 
után, az Árpádiak ~iholta után , 111egjelentek a magyar földön csaknem az egész ismert világ vala
mennyi népei, fölosztandók magok közöt-t a gazdag zsákmányt. A bussita háboruk iszonyatossá
gát fölülmulák a félelmes és irtóztató pórlázadás rettenetességei; miket nyom~an követett a maJd 
200 évig tartott török kényuraság, melly tervileg rombolá szét a művészet és tudomány minden 
emlékét, még a holtakat sem k.imélvén meg. Igen, a török, e gonosz szomszéd, -személyt, könyvet, 
iralmat, épületet ugyanazon egy dühhel romtiolt össze, mint a mérgében szemvilágát is vesztve öl- . 
döklö barom. Hogy pedig a terjedeimes honnak még . legtávo.Iabb szöge se ·maradjon ment a rabló 
kezek vad dühétöl és minden mi az ösök emlékét képben vagy írásban átszállithatná a késö uno-' ' . . 
kák.ra, · elveszszen, a vállás- és belháboruk fáklyája még azon tájakra is _ elvitetett, mellyek nem 
görbedtek a félhold rab igájába. És igy dühöngtek rablások, rombolások, gyilkolások, gyujtogatások 
országszerte. A'L akkori fegyelmetlen és féktelen katon~kat átalánosan .szintolly rombolási ·düh bé· 
Jyegzi, :mint a pogány tnartalóczokat. Tört, rontott, pusztitott mindenki, és pedig á vallási és po
iiticai vak.buzgalom minden erejével. Csodálhatnók-e tehát, ha ezen évszázadokon át szakadatlanul 
tartott rombolás után az elökor n.linden maradványai. végképen eltűntek volna ? Valóban, irikább azon 
csodálko~hatunk, hogy azon kevés, mit még bírunk, a minde.nt elnyelö örvényböl megmentetett; 
fökép ha a mondottak mellett még tekintetbe veszszük. azt a tompa részvétlenséget 'is , mellyel 
még csak nehány évtized elött is viseltettek honfitá1:saink a legfönségesebb hazai régiségek iránt, mit 
sem tevén a . végre , hogy azok az idönek érczfogától vagy a nyerekedök kezeitöl m~gmentetnének . 

. Ha hazánkban valahOl, bizoRyára Baranyában számos régiség, honi emlék és az ~lsö ker. 
századok 'nem kevés müve n1eg vala menthető' ha olly isszonyu: sokan nem segitettek volna min
dent, mit e kies tartomány bírt, föidulni. Hi~ze~ Pannoniának a niai Baranyáná-1 jelesb r miveltebb 
és népesb része alig vala; aztán a rnagyar .történetekben is ' egész a mohácsi gyásznapig ' kitünö 
helyet foglal el Baranya nemcsak legsürüebb népessége, hanem számos ria?yszerü kölostorai, ne
tezetes . heiységei és egyéb jelességeire nézve is. Nem lesz. annakokáért, ugy hiszszük, érdektelen 
Baranyának .római, magyár és török régiségei és emlikeir~l rövideden érteke~ni. Lássuk tehát 
mindenek elött megyénknek még fönlevö római emlékeit. 

L A Római emlékek. 
. . 

A) · A pécsi széliesegY.ház. 

Kedves· hnzánkbnn n bajdankorból fönmaradt épületek között a régis~g, ritkaság és ne
vezetesség tekintetében a pécsi székesegyház kétségen kivül a legnevezetesebb. Faragott homokkő 
minden fala, két f>Ortaleja fehér marvány. Még legujabb történetírónk, a lelkes Honáth Mili~y is 
azt állitja felöle, hogy Péter királyiink. által építtetett volna, jóllehet a tudós Koller kétségbevon
batlannl bebizonyitá, hogy az µiár Péter elött állt és . Péiel' ·rövid é~ viszonta~ságteljes kor~ány • 
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Iata· nlatt"nemis épittethetett •) . . Szalágy.i volt azonban, mennyire tudjuk, az első, ki templomunkat 
római maradványnak· lenni állitá, állitáscit igen fontos védvekkel támogatván, többek közt . ekképen ~ · 
Az épületnek hosszas négyszögű alakja és a négy: torony arra mutat, hogy templomunk inár a· ró
maiak.. alat,t erösitvény ( castellmn) volt, mPJly késöbben a catacumbának hozzáadtával ker. tem
plommá változtatott át. És való~an ~ tornyoknak négyszögű, épen nem csucsra ügyekszö, söt cson
ka volta, fülsö szegél~eik és abJakjaiknak ivhajlásu boltjaik a XI századnál sokkal elöbbiek. Azon
kívül hogy az emliteit tornyok a~ épület 4 szegletén áijanak, mire az egész ker. világ templomai 
között alig van péld~, yalamint még az is, hogy a falak eleve mind egyenes menetelüek levén, fél
kerekdetségiit kellett a sanctuarium végett a templom keleti rés.zéhez toldani ~*): mindannyi meg
győző oJrnk azon áJJitasra, hogy templomunk már sz. fatván elött · a római tábori épületekhez, a 

millyencknek hason_Példáit a IV. V. századból Peutinger táblfiján és Pancirolusnál láthatni, tartozott. 
Mihez még az is járul, hogy számos ívei, mik templomra épen nem mutatnak, aztán földalatti vii
vezetései, mikre ujabb időben akadta~ stb. szinte .azt bizonyitják, hogy e jeles épület eredetileg 

. nem volt templom. Erösiti továbbá állitásunkat azon vélemény is , misze1int templomunk a római 
eredetű régi pécsi várban áll, és körötte számos fölirásos és fölirás nélküli római einlék találtatott, 
melly kétségen· tul helyezi' azt, miszerint épületünkben hajdanta rómaik Iaktanak. Ezen emlékek.- .. 
böl rövidség okáért csák kettöt akarok fölhozni. Az .elsö 1773-ban ásatott ki. Láthatni rajta. ki
vé&ve üdvözitönk képét és e fölött tiszta szép római , . nem goth betükkel e szót: IACOB; alatta 
pedig ESAV áll; és balról e szók olvashatók: NVLLVS. MIRETVR. VT. HVIC. CVR. BENEDICTIO. 
DETVR. t. Szalágyi és Koller ósszehasonlitván e jeles emléket · .máB hasonló ismert római emlé~ 
kekkel, megmutaták, hogy az valóhan. római mü, és mutatja, miszerint a rómaiak idejében virág
zott már Pécsett a ker. i·eligio. - A második római emlék 1818~ban talá'ltatott székesegyházunk 
~j~zaknyugoti tornya mellett. Áll pedig az llégyszögü márvóny áldozóoszlop_ból , mell)'nek magassá"a 
3 láb, és fölirása e követk.ezö : . „ 

VIRTVTI:. Olvasd: 
ET. 

HONORI. 
L. VLIIVS. 

lfARCELL'S. 
LEG. AVG. 

PR. PR. 
PANNON. INF. 

v: s. 

Virtuti 
et 

· Honori 
Lucius Ulpins 

· MarceIJus , 
Legatus Augusti. 

. . . 

Ezen emlék még Marc Anrcl előtt állittatott föl;. hihetön Traján vagy. Hadrián alatt Lncins által, 
ki akkor Alsó-Pannonia propraetora, ·azaz fökormáµyzója volt és Sopianában (a mai Pécs városá-

. ban) vagy ál~andóan lakott vagy legalább hálaá~dozatát muta.tá be az égi isteneknek,"és talán győ
zelmét (triumphum castrensem) is ünnepelt~. Az oszlop egyik oldalán a gyözele~ istenasszonya 
látható gömbön állva; a másikon római vitéz van kifaragva pánczélban, sisakkal és togával, jobb
jában lándzsát tartva és balkezével paizsára támaszkodva.; lábánál pedig egy meggyözött barbárt 

· pro Praetore 
Pannoniae inf erforis 

Votum solvit. 

•) Koller, Historia Episcopatns Quinqne-Ecclés. Tom. I. p:rg.' 112-128. 
0

) Hogy a kerekded sanctuarlum késóbben építtetett ltozzá, arrll minden. eptun ~gy0.1u\dhettl:, 
ha az& caak futólagosan hasonlitja · ÖHH tl tewj>lom egyé~ rén:eiveJ. 

„ - r ss~ök szemlélhetök, alattok pedig egy nyul rágódik egész 
tapoSTa. A liátoldal~n turtokkel szo ~~e . tőn ma;,.a Lucius· a lealáztatott ·barbár sarmata leend i 
kényelemmel az egy1~ gerezden. A v1t~z !1~e : lt f mecre~ösllett árany békére mutat:. az egész
ii nyugalmasan rágódo. n~ul a.nyert .g.yoze e :m a D:uá~ t~l lakott. barbárok berontottak a ró~ai ha-
böl pedig nem ·alap nelkul azt gyamtJuk, hooY a · . : . . . 

tá.rVidékre, kiket aztán Lucius. megalázott. . . '. h CY a écsi székesegyház ered!!-
A m·ondottakat összefoglalván azon eredvenyre JutunQk' odo~ b p. l *). volt ·Ezen álli-

. . d 't "ita va,..yis U"'ylleveiett ua ri u1 gun . 
tileg római castellum , arx qua r1. un ~" t .~k e· rresnek tartanám ezen hazánkbeli legneveze-

b " t · · emcsak erdemes so szu s o ak. 
tás tökéletes egyoz ere n ' h. . 't "k és az építés historiájában is jártas férfi 
fesebb épülefet .hiV rajzolatban ollyan. ~Ol~g OZ 11eI·k·O .d" be ke'szültek le"'yen ezen tempÍom falai.é~ 

· k.k "'t dnák itelm· me y1 l o n ° 
eleibe te1jesztem, a l . me~ ·. -~ . . . ; talán sehol sincs olly divatban.mint ~ünchenben . . Ezen 
tornyai? A mi időnkben az e~1te·s.· mes,te1s_eoe o« . Müncl;ennek europailiirü három. legn~vezetesebb 
oknál fogva azt bátorkodom rnd1tván) oz~1, . h. oY k' kkal közöltetnék a pécsi templom rajza. 
· . . . G . t er Klenze es W1ebe mg ura . . 

ép1teszevel, u. m. aern n ' ', . h . t" ·ténetek érdekében me"' volna, ugy luszem, 
némelly azt fölvilágositó jegyzetekkel. Ek~ep. a ~kza1 oryha' z 'l Va"'y talán tudós ohazá~kfia Dr. Henszl-

. 'k · "lt a pecs1 s.ze esecr · o · · 
oldható e kérdés:· Valljon mi or ep.~ . . . á t . ·i o i ezen épen nem. minde11 fontosságnélkülí 
mann Imre ur í.s képes volna folv1l.ágos1t ~ nyuJ an 
tárgyban. 

·B:) Földalatti róm~i ker. kápolna. 

. . . ·. . széke.secryház délkeleti .tornya közelében egy m~g . iµost. 'is ~pségb.e~ 
1780-ban a pecs1 „ •• . 

0 
„ ll különl'éle föstvényekkel ki van ·diszes1tve, m1-

látható római k~r. kápolna fodoztetett fol ' me y 11 IMP N bélye«ü római téglákból készült, és 
. ·á tt me"'. a boltozaton me Y 1 • • 0 • 

ket KoUer igy magyar zo o • .. ~. . X . p 1„ thato· Ezt Péter és Pál apostolok ke-. · az e<Yybefuzott es a · 
előrés~én l~risztus mo~ogrammaJa, . o ó mint a biírkábóf galambot bocsát ki: Mellette ~ három 
I>ei környezik. Az egyik oldalon Noe lá~hat . , . . u"ietett üdvözitönek. a másik . oldalon 

· · · · 'd kot visznek az UJOnnan .sz · ' 
király ván leföstve , mmt. aJ~~ 0 

„ . .A ká 1 közepén erös embercsontok találtattak; 
Jónás próféta történetéböl a foJelenet veheto ki. pokua .

1
k :ll "'yanitia hocry az üldözések ide-

. 1 f 1 honnan Koller nem o ne t o ~ ' 0 • • • 

külsö ajtaja pedig be va a a a~va' . ott be elevenen. Ugyan e kápolna mellett romai teg-
jébcn oda rejtezkedett kereszleny falasztatott k' . d . 'képen emberi csontváz találtatott. 
lákból kés~ült 13 ker. s~rbo~t is találtat?.ttkb·mellyn~ m~~~~a el~~:sztus monogrammája' melly azok-
Hogy keresztények. p~ra1 nyugodtak e su. o an ' az . 
ban látható volt. 

. C.) Római sarkophag„ 

". . . u~ evezett Aranyhegyén egy igen jeles római 
Még a mult században ásato~t k1 Pecsnek odynt t. . Jup1'ternek Ledávali szerelme vala 

· . ld 1 · G nymed elra"'a a asa es 
!nrkophag, mellynek kisebb o a am a oá • p 1·xenának Neoptolemus általi megöle-

bb k d'"' Helena elrao-adtal sa es o 1 . . b' 
kifaragva ; a nagyo a on pe 1

0 • 
0 

. : • d ostentationem antiquiss1m1 et no i-. . . lll duo mond a tudos Schonw1sner, a . . 
tése volt kikepezve. „ a .' . . e inevitabilem mortis necessitatem expn 

· · l. ad vanos vitae humanae casus a . . .. "k · 
lissim1 genens; re iqua . l .k 17-.3körül összedaraboltatott. Oldalkepe1 a_ puspo I-

d t sunt '' Ezen Jeles eme / . . · ·· mendam accomo a a · · . . , Kli . .. "k sit'irása vesetett ket más resze-
lakban vannak befi}lazva; födelé.nek egyik reszebe . mo puspo : ' . 

. · · •DRIBVRG" 
V . ai· t.1. P·"k mellyen e fölírás olvasható: „QU~ • "') agyon rom „g ..,.. • 
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r~ .~ n!ilv~nos kön~r föl~rása ~s sza~ályai vésettek; magába pedig a sarkophagba Klimó kopor
. SOJ& tetetett. Folyo ·1845 evben epen ·.1Ily sarkophag ásatott.ki Szegszárdon, csak hogy a pécsi 08• 

gyobb vala -és szebb márványból készült. Bár a pécsi is megtartatott .volna a nemzeti muzeumnak. 

D.) Egyéb római rég"iségek. 

Hosszasáknak k~Ue~e lennünk, ha inind fölakarnók ·számlálni a Pé~·sett és átalában Ba· 
r.anyában talált római emlékeket és régiségeket; az.ért még csak µe hány jelesebbÍ·öl fo1Yunk emlitést 
tenni; millyenek: a) . Azon római kapuiv, melly jelenleg is épségében látható a pol~. kórház át„ 
~llenében. b) 1841-ben a székesegyház mellett római fürdöre vagy római ker. kápolnára találtak 
melly ~eresztekkel ékesH_et~ mozaiktalajjaljeleskedett. Van szerencsém ennek hív i·ajzát ezzel be~ 
mutatni. Fnm~:urtban, mi.don Goeth~. emlékének alapját ástá_{{, a miénkhez hasonló mózaiktalajra 
akad!ak. A: 1~1enk :gondosan be vala Jol magason sárga földel.el födve. Szinte illy mozaik talaj talál
tatott t. PaJnady ur udvarában. Ime, belöle mutatvány. Ez is a fötemplom szomszédsárrában t'ek-. 
szik. - c) Ugyan a fötemplom közelében 1839 :római sirbolthan i;ómai pénzszekrén;ecske ta
láltatott, mellynek belseje czedrusfáböl készült, külseje pedig érczlemezzel van bevonva. E le„ 
mezen domboru mun~~ban a róm. birodalom. négy legfübb pénzverö városának, u. m. Roma Con• 
s.t.antinopoli.s '. Sis.cia és .. ~nti~chia nemtöinek képei es nevei láthatók. Öriztetik jelenleg e szekrény„ 
ke a Jan~owJChf~Ie ~YUJte~enyben. - d) 1838-ban Szekcsön 20 darab .igenszép római arany ta„ 
láltatott Constantmstol. Egyiken, mellyet . clömutathatni szerencsés vagyok, pánczélos vitéz kezé
b~n a 1 ab a rum látható e la tán fölirással : „H o c s i g no vi ct o r e ds." Ez nemde igen fontos bi
zonyítvány, hogy Co.nstant~n~a~ valóban a keresztnek szent jele jelent meg az égen·? - e) 177 4-ben . 
Bellye m.euett azon Jeles romai utvonalon , melly a keletet a nyugoital köté össze és Baranyán veze„ 
tett keresztül, mérröldmutató-oszlOp találtatott, mellyröl a nagytudományú Katancsics különös 
munkát · irt e czim alatt: „Díssertatia de. Columna l\filliaria ad Eszek.nm reperta." Eszeki 1782. _ 
f · Továbbá számtalan r. épületrom, sii'bolt, k~rsó, palaczk„ edény, ·házi bálvány · térrlánkint éire
tett négyszögű old~lt. kilyukasztott fürdöcsö és végtére számos részint fölirástalan ,' rés~int e bél;e

.g~t IMP. N. mutato teglák és szamosnál sZámosb mindenféle pénzdarab.· Midőn B.ellye· mellett csa
torna ásatott, legnagyobb ·mennyiségben találtait.ak a római pénzek . . Bár tartatnának melY a szeb
bek és jelesbek a tudomány~ak. Érdekes v.olna illyeneket egybegyüjtve és megmentve sz~~lélhetni , 
lgy, hogy csak keveset említsek, milly érdekes". _Iett .volna megmenteni ·zsidó kezektöl azt a római 
je.les ritkaságot, melly nehány ·év ~lött megyénknek .. Batina nevü falujában, mellyben hajdan római 
vegvár állott, talá.ltatott.. Volt pedig ezen ritka-sság egy, 80 aranyat ~yomó római hacljeli gömb, 
mellyre sas vala tuzve; es e .·drágaság zsidó kézre került és .- örökre elveszett. Mennyi jeles ró-
mai pénzdarab veszett már így el nálunk. · . · . 

Végre mégcsak azt akmjuk említeni, hogy· a pécsi vár és város falai római kezekre mu
t~tn~; azonkívül Szekcsön ,- Baranyayáron ~ Vöi'ösmru·'ton és Batinán is faláltatn~k még római erö-
s1tvenyekböli alapfalak. · 

II. Magyar ~égiségek. 
· . . ~zon páratlan dulásoknak daczára , _tniknek megyénk ki vala olly sokszor és olly huza

~os .ideig tev~, nem kevés magyar . régiség találtatik Baranyában. Illyen mindenek előtt a pécsi 
foegyház annyiban' hogy ha ~öbb nem, bizonyosan sz: . !Stván· alatt változtatott ·át templommá. A 

• 
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catacumba aligha sz. IStván idej.ében nem építtetett, hasonlítván a lpannonhegyi és veszprémihez . 
Aztán a keleti portale is sz. Istvá~ korára mutat. Igen nevezetes továbbá a föoltár föl&tt olvasható 
arabszámu kÖvetkezö fölírás: 1303. Labor e. M·agistri Demetri Lapidicide, minthogy 
Schönemann bizonyítása szerint arab számok csak · elvétve· jönnek elö még a 14-ik siázadbeli né
met okleveiekben. Egyéb számos jeles ritkaság is találtatik a magyar hajdanból a pécsi székesegy-· 
házban: u. m. a) Bálint . kárdinálpüspök síremléke ezen évszámmal. M. CGCC. VIIL - b) Hen
.rik püspök síremlék.e 1445~röl ·és még egy ismeretlen régi püspöknek emléke j - ~) egy gyöii
nyörü szép márványoltár a nagy hazafi.tói Szakmáry · püspöktöl: · Szóval „a pécsi székesegyházba~ 
melly fölött a boni történet szelleme leng., mondá Ferenczy, a honi szob1:ászat mindert phasisru. 
láthatók.'' . · 

A. püspöki lakban is . nehá1:1Y · régi magyar . emlék szemlélhető még, u. m„ Szakmáry é~ 
a .híres Csáktornyai Humpó Zsigmond püspök köbe vésett n.alYy czimerei stb., mik szinte azt tanu
sitják, hogy szépen virágzott már nálunk a mohác.si napok elött a köfarag~s mestersége." A P~~si 
várfalak bástvák és romladozó félben levö örtornyok is a régi magyar korba varázsolnak bennun-
ket viss~a. Bi\r csak legkisebb g1;md fordittatnék e tornyok további föntartására és valóban ép~n 
nem volna fÖlöslelYes nemes Pécs városát megkérni, miszerint gondjainak legkisebbikét legalább 
egyik régi tornyár: te1je:sztené ki, hadd maradnának fönn ezentul is mint emlékei azon számos vih~ruak, 
melly falai fölött vagy· elhuzódott, vagy azokon m~gis . törött; · hadd mondhatná még egykoron is ne
mes büszkeséggel Pécsnek polgársága: · E toronyból is vívtak atyáink hajdan a törökök · leghatal- ·. 
masb padischája ellen. - Pécs után Siklós bfr legtöbb magyar régiséggel .. Mindenek előtt emliten-
dö a sziklavár ·mellyben Zsigmond király az 1399 · év végére és az 1400-iknak ·elejére esö fOg
sáo-akor menedéket ·talált és mellyben a Garák ·és Perényiek hajdan fényesen -laktak. Különös 
fig;elmet érdemel. e várballi szép stylben épült góih kápolna ritka oltárképével; továbbá több a 

váron látható eddigelé ismeretlen czimer. És ki ne emlékeznék a hös siklósi leányokról? - Van 
továbbá Barany~\ban· még nehány régi templom, melly csaknem csodásan maradott meg a d~lások 
és rombolások közepett, illyen-a mánfai te~pl9m fehér márványportale-val, aztán ~hetvehelyi. 

Különös érdekkel.bír nemcsak a pécsiek, . hanem. minden magyar előtt Janus Pann.o
n i u s ezüst arczképe, . melly csak nei1ány év elött találtatott kuttisztitás alk~lmával. A kép igen 
finom ezü!lt táblán domboni. munkával készült."és e körülírással van ellátva. „JOH. CESINGE _EPS 
V. BASILIC." .Mellette a pécsi székesegyház· ábrája látható. Tübbek közt kétségbevonhatlan?-1 be
bizonyul általa· Jan~snak ponori Thewrewk ur által kétségbe vont vezetékneve. {Nézd .az egesznek 
hiv rajzát e Munkálatok végén.) . . .„ · 

Jrren-ilYen érdekeseknek tartom továbbá a következö. híven "') másolt leveleket mmt oly-
Iyanokat , ;eII;ek a hazai történetek egyik részére sok világosságot terjesztene~, ·élethön t. i. 
kitüntetök a törökök vasiárm.a alatt sanyru·IYó maa:yar jobbálYyok sorsát. Ezen eredeti levelek.et nm. 

~ 0 u ~ 'áll' 
Scitovszky János pécsj püspök volt szerencsés a posoni káptalan levéltárából piegnyerhetm; Ja-
nak itt mint lerrhitelesb tanuságok és aclalékok hazánk beltörténet.eihez a 17-ik században! Bara
nyának töszóni~zédságában fekvö Nagy-Mányok helység szenvedései, mellyek. be~nök rajzo~vák, 
fölidézik bennünk szeretett hazánk nagyrészének akkori legszomorubb áUapotát es foleg azon viszo
nyokat, mellyekben a tö.rökökn.ek magyar jobbágyai állottak magyar földesuraikhoz. Lássuk most 

n leveleket egyenként: 

· •) Könnyebb olvasáa végett csak a helyeairást váltoatattuk meg . 
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1. Le' é 1. Pécsy András, péési nagyprépost és posoni knnonoknak. 1641. ocfob. 25-én. 
A mi kegyelmes urunk ö fölsége parancsolatját mint ·a nemes kamara levelével efJ' ütt all\

zatosan vettem, a mellé Q fölsége keg.yelmes mandatumját, Turós .Miklós urnak merradta;y · l 
l · s á · k "" 1 . . o , ve em 
even. omogy_~ ~megyen.e J.Os~o gabirája Bornemis.sza András urammal ·és Jlécsei Mi.liály azon Yár-

. tnegyen_ek_es.~udtje. Vev~n . a_pö~-t Turós ?ram ő fölsége kegyelmes · paranc~olatját nagy becsülettel, 
engedven is o kegyelme es mindjárt azon Jobbágyot; a ki vasra volt verve,. elbocsátotta. A · d. 

"' l t ·11 t· bb ·1 · k · · Illl pe ig a ~a~ 1 e. ~, ·. a o .meg .. · e~et .. k1 sem v_ette, se!Il pedig nem veszi, · adván ezt az okot, kegyelmed 
mmt mformalta le~yen ö folsege t azon Manyok nevü falu felől „. ö fölséfJ'e is kerryelmesen ugy 1-ál • . - o o .. 0 reso 
v ta m~~at, .~e~~l~ed alázat~s i~s.ta~tiájára, de valameddig -é!z ö kegye.Íme evictioi ujabban ·meg 
n~m talalják. _o ~ols~get, produ~ál~1.1gerte azok~t ő fölsége előtt, addig csak ollyan simpliciter sem
Illl ':1ttal kezebol ki nem ereszti a JOszágot Turos uram. A niá~yoki polgárok . itt fönt voltak szintén 
akkor, ~ogy praesentáltam ő kegyelmének az ő fölsége parancsolatját, de a kit kiván Turós ur 
~ogy _ adjanak _neki és. jövendöben sz. Miklós napjá_ra, a nyargaló pénzzel egyiitt, többre exce:M 
300. for., a mit hogy en most hagytamJa polgároknak, hogy sietséacrel menienek föl kerry· el dh. 

. t d' ·t "k k IY d „ . oo " o me e1, 
es u. os1 sa . eoyel_me et felole, a ~ut hogy tudom el sem mulasztnak. Énnekem elég iniuriám va-
gyon, azt_ tudja Turos uram, ho_gy mmd az van tőlem, hogy ö fölségétöl hozott két paranc$olatot reá: 
Ce~eru~ en a kegyel~ed szolgáJa .m~radok. Isten éltesse kegyelmed.et sok esztendeig kegyelmed urai 
eges_zse~b~n sze1~encsesen. Datae K1s-komárom, die · 25 . . Octob. anno 1641. Admodum ReTerendae 
dommatwm vestrae - servus humiilimus , Nicolaus Kanisai. -m. p. . · 

2. Le v é I. Pécsy Andrásnak . . 1643. jul. .16-án. 
.. Adja meg .Isten ~egyelmed k:ivánatát ·sokjókkal. - A kegyelmed levelét szeretettel Tet

tem s nut ir kegyelméd 1:11egertettem. A donatio jóllehet elkészült, de taxát kérnek érte· tud·a k ~ 

gyelme.d nemcsa~ mag~m va~yo~ én itt a cancellarián' hariem előttem sok is vagyón é; másJok i:. 
A ta~ája ahhoz 2<> taller s Laszlofi urnak és a deáknak. Egyébiránt én a miben tudok, szeretettel 
szolgalok kegyelmednek. Tartsa Isten sokáig jó egészségben kegyelmedet. Yiennae, 16 Julii 1643. 

Admodum Reverendae Dominationi Vestrae paratus paratissimu.s. Georaiu.s Orosz 
~t Levél. . Pécsy Andrásnak.1643. sept. 8. 

0 

y. 
~ En kápolnaiLindvay János csásiár és koronás király ö fölsége györi harminczadosa stb · _ 

dennemu renden levőknek, főképen azoknak az kiket leginkább illet, tudtokia horry én az • IWn. 
nemes ma(}' k · · ··á · ' 0 posoru .oY~r _a~ara comm1ss10J t elvevén, engedelmesen annak cont.illentiája szerint Pécsy ·András 
urat N. pecs1 prepostot Poson nemes káptalanbeli canonicust az mi ke!Yyes császár és koronás ki ál 
urunk ö föl · d áf „ 11 t • 

0 

r 1 . . . sege · o~ IOJa me e t az pecsi prépostságba installáltam itten Győrött bátorságos hel en. 
( mlVel ?ttan a hol ~ vánt,a.tott volna·, az törököktől nem bátorságos) nevezet szerint ez· nemes sze~é- · 
lyek elot.t: Kun Miklós es Botló _Györ~y uraimék elött, Sigrai János, Zetyeky .Pál, Zetyeky György, · 
Zetyek~ Ferencz, ~ngr.a~o Tamas, Pechy Gerö1y, Balog .Gergely, Márton Lőrincz urail'nék előtt, ne-
mes gyorvármegye1 notarmsa Farkas András uram előtt, Tolna vármerry~beliek Kozáry Györ · 
llloky Fe ·1· · · 0 gy es . rencz: p1 1s1 vármegye . főszolgabírája Patajn lakozó Kovács Pál uráimék elött és enn;k na-

gyobb ~1z?nysagára adtam ezen levelemet, kezem irása és pecsétem alatt. Datum Janrini iD die in
staUatwrus 8 7-bris Ao 1643·. Idem qui supra m. p. 

_ ~- ~e vél. A mányok.iaknak Pécsy András . .1646. Sz. Iván. hó 15-én. . 
A~dJon meg Isten benneteket minden testi és lelki jókkal, jó atyámfiai mányokiak ! 

. Mmthogy császár és király urunk ő fölsége ez elmult két esztendő alatt az pécsf prépost
&ágot mmden hoz.zátartozandó jószággal kegyelmesen énnekem conferálta, és mivel hogy ahhoz a meg-
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neTezett pécsi prépostsághoz tartozandó Mányok is , ~okáért a.rra való nézve az ala.tt az icfö alatt 
egynebány ízben izentem volt .én tene.ktek mányokiak, most pedig ismég alkalmatosságom levén, 
ujabban .és derek~sabban izenek nektek, tudniillik ugy, mint decsi Orczy István, Bognár Is~ván és 

8 Nyéken lakozó Tótt Istv.án által, a kik az ö fölség~ levelét és donatióJát látták., hogy én nem álno
kul és hamisan, hanem igazságom szerjnt kivánom azt töletek, .hogy engemet ugy mint igaz magyar 
földes urat~kat isme1jetek és tarts.at~.· Annak okaért nektek hagyom és parancsolom, hogy nagy 
boldogasszony napjára, ugymint kisasszony havának · 15-ik napjára, bizonyos embereket hozzám 
Posonba fölküldjetek és bocsássatok, a.kikkel én ugy, mint a falu kép~ben az adózás és ~zetés fe
löl minden jót végezhessek és a mint az elöbb.eni magyar földesura~okna.k a vagy prépostoknak fi
zettetek és adóztatok, a szerint nekem is adózzatok és szolgáljatok, mert jóllehet most az .töröknek 
ndóztok és fizettek', de annak elötte cgyátalában, minekelőtte a töröknek igája alatt nem lettetek. 
TOina, régtöl fogvást a régi szent királyok engedelm~ből az pécsi prépost jobhágyai voltatok és at„ 
tói függöttetek, ·ugyan ezen dolog felől, hogy ha magatok közt beszélgettek, lehetetlen dolog, hogy 
olly idős ember ti köztetek nem találtatp.é~' a .ki arról jól nem emlékeznék' hogy annak elötle Jl!ind
nyájan a pécsi prépo~t jobbágyi· voltatok, egyébiránt tudom azt pediglen, hogy most is a török ura
tokon kívül, valamelly magyar urnak vagy végházbarr levö kapitánynak e~ztendőnként adóztok és ft

r.ettek. De hogyha én velem jó módjával megalkusztok, elejét vesz,em én annak, hogy u.gyan azon 
adót énnekem és llcm m.ás magyar urnak kell adnotok, mert hogyha tőletek megértem, ki lehet az a 
magyar ur, avagyis kapitány, legottan császár és kirá!Y urunkhoz ö fölségéhez folyamodom , hogy 
ö fölsége megparancsolja azoknak, hogy benneteket ennekutána ne háborgassanak és semmi adót 
rajt~tok ne v~hessenek, hanem egyátalában énnek.e~ mint igaz magyar földesuratoknak, a török 
uratokon kivül, senkinek másnak ne adózzatok és fizessetek. Ebben pedig meg ne ütközzetek , hogy 
llly t.ávolvaló földre kellessék bódolnotok és fizetnetek, mert a báttai apáturnak, a ki távolabb va. 
gyon Posonhoz , hogy semmint ti vagytok·, de mindazonáltal minden esztendőben az ö adójokkal föl 
~ell jönniök mint j.ITa~ magyar földes urakhoz; a szerint ti nektek is én hozzám mint igaz földes 
nratokhoz ~inden es~tendőben ennek.utána az szokott adóval együtt föl kell jönetek, mert egyátalá
ban császár és kiri.\ly urunk előtt, az mostani esztendönek folyása alatt is ujonnan föltalc:ütatott, hogy 
magyar fölcles uratok nektek nem más hanem a pécsi prépost. Azokaért megis ujabban hagyom_ és 
parancsolom, hogy ez mostani i~enetemet és i·rásomat. tréfának ne véljétek és parancsolatomat meg 
ne vessétek hanem ·az fölül ·merrnevezett napra -hozzám· Posonba bizon)'os két vagy három embereket 
az adózás végzése felöl bocsáss~tok és küldjetek, mert ha !<.ülönbet csele~esztek, és paranr~olato
mat megvetitek, azt bizonyosan elhigyétek, hogy olly tekintetes és nagyságos uri emberre .bi~o~ e 
mostani te.veletek való dolgomat, a ki mindenképen az é.n akaratomat és. igyekezetemet ~ t~ · fölot~~ 
igen nagy károtokkal végbe viszi: Ezeknek utána tartson meg ls~en beneteket_ s_f!_k esz_tendeig nag! JO 
egészségben. Költ . Posonban '· Sz. Iván havának 15 napján Anno 1646. A h JOakaro uratok Pecsy 

András, posoni kanonok. m, kezév~I. · · . 
. 5. Levél. A mányokiak .Pécsy Andrásnak: 1651 jan. 29-án. . . . 

· Az irgalmasságnak atyjától az m· Jézus Krisztustól kívánunk uraságodnak mmden testi es 

lelki jókat. . . . 
Levelünknek elsö rendiben mi ügyefogyott szegény mányokiak kicsinytől fogva nagyig ~~r-

jük, hogy uraságod megbocsásson , hogy illy )<.ésőn serkenünk föl kegyelmed levelére ; ~ert Jott 
hozzánk urasárrod levele, kiváltképen pedig decsi uraink, Orczy Istváu és Bogl\ár István aUal 1 de 
hogy ennyi idö~e baladOtt, hogy mi uraságod.hoz nem jöhettünk k.iváltképen való okai ezek: .- Elsö 
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ok ez: a török uraknak· azon felelete, hogy sem magunk személyében, sem levelet nem merttink. 
iratni, mert fenyegettek, azi jól tudja uraságod; de miveJ annyi idö alatt munkálkodtunk, fára
doztunk, hogy mi okon és módon az uraktól szabadságot és levelet vegyünk , hogy legyen szabad 
fölmenniink. uraságodhoz, most immár Istenne.k engedelméböl mint a magunk urától, mint az Olaj
l)égtöl levelet vettünk és ugy indultunk meg. - Második ok ez : hogy uraságod hozzánk a decsi
ektöl a melly levelet küldött, Komáromban .lakó Turós Miklósnak, a ki minket bir, hírével lett, ez 
minket.fenyegetvén azt .mondta, hogy meglátja, ki veszen ki kezéböl, ettöl is, uraságod megbocsás
son, féltünk, és félvén ·nem tudtunk hova lenni, mert mindenfelöl · tűzben vagyunk, csak a sok nyo
moruság között .az égre emelve, szemeinket sohajtottunk. - Harmadik ok ez országunknak fölhá
borodot~ állapotja, mert annyira jutott állapotunk a sok nyuzófosztó tolvajok miatt, h.ogy még há
runkból is rettegve m.együnk . ki, annyira elbo!itott a sok ráczság_, hogy. még marhát sem tartha-
tunk miattok, ezek okai késésünknek. . 

~anem kérjük uraságodat mint kegyelmes urunkat, hogy· cselekedj ék velünk atyaiképen, 
és végy szárnyad .alá, inert a mit uraságod leveléböl értjük, lrogy Mányok pécsi prépostsághoz 
tartozó volt, most is vann·ak köztünk olly öreg ell)berek, kik hallották atyjoktól, hogy ahhoz tar
tozó volt, és följártak a pécsi préposthoz ajándékokkal és ajándékos mán y oki akna k h i v t á k. 
Azért értj~k uraságod leve.léböl, hogy csúszár ö fölsége donatiója, és hogy uraságod akar hazájii-

. nak szolgálni is akarntja szerint . uraságod ~agához vette,- kiért az egekből ·urasagod fejére ·száll
jon áldás, ezt azért értvén, mi is fejenkint uraságodnak mint kegyelmes urunknak fejet hajtunk és 
szolgálunk, míg él~nk: ez kis ajándékot, mellyet most uraságodnak küldünk, vegye jó néven, ·ha · 
a fölséges Isten éltet, többel igyekezünk uraságodnak lenni. Ezek után Isten tartsa urasárrodat 

0 

minden hozzá tartozókkal együtt is egészségben. - Mi mányokiak szolgálunk uraságodnak mint 
kegyelmes urunknak. - Datum Januarii 20 die secundum vetus calendarium Anno 1651. - · .P. s. 
Tisztelendö, becsül~tes édes An.drás uram, én mányoki tanító Decsi János kovács fia István szere
tettel szolgálok kegyelmednek és kérem uraságodat, hogy énnekem kegyelmed küldjön egy hasz
nos könyvecskét, kivel tudom a kegyelmed tárháza meg nem fogyatkozik, niellyért Istentöl k.i
vánok uraságodnak áldást. 

6. Le v é 1. Turós Miklós a mányokiaknak. 1651 martius 29-kén. 
T~ mányoki jobbágyim csak ezt akarom értéstekre adnnm, mivel hogy vettem eszem

ben r hogy földes urat keresni mentetek, hólo tt tudjátok azt, hogy nem más hanem én vagyok s 
voltam az uratok, de mivel hogy· meg nem becsültetek, sem uratoknak nem l·éltetek:, hanem küvö
löttem idege11: urat; a kinek semmi köze nincs hozzá, kerestetek; de meglátom, ki veszen ki ke
zemböl ;· mert nem ingyen jött jobbágyim vagytok, hanem pénzemen szereztelek benneteket, va
gyon több száz esztendejénél, hogy a Bucsányiak bírtak, azoktól vettelek benneteket, meghigyétek, 
hogy ha Isten lialálomat halasztja, kikeresem közöletek az urker~söket, bizonyosan elhigyétek, 
ha ez levelemet vevén, s az adótokµt sietséggel föl nem hozzátQk, száz forint bírságot veszek raj
tatok, ezt el ne mulaszszátok, ha kárt nem ákartok vallani. Isten veleték •. Datwn Komár, 29 die 
Martii 1651. Az ti jóakaró uratok, Tilrós Miklós, hadnagy. 

P.. S. Csapó István erről találalok ·meg, hogy a minemű selyeniövet nekem ígértél, .sz.ent 
György napjára megkivánom, hogy meghozzad. · 

7. Levél. Turós .Miklós. a mányokiaknak. 1651 majns 23-kán. 
Köszönetem után, jó atyámfiai mányokiak, ezt akarám értéstekre adni, mivel hogy jött 

hirenire, hogy urkeresni mentetek volt én helyettem, noha ugy vagyon, hogy azelött a Bucsányiak 
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bírtak majd hetven esztendeig, és hogy ISte:r:t: a~kat ez világból kiszólitotta, én pénz~inen vettelek 
meg benneteket, s vagyon ugy hqgy bi.rlak 22 es'ztendeje , de az ti vélekezetek szerént mód so~a 
abban nem adatik , hogy éh helyettem más uratok lehessen , ha Isten halálomat halasztja. En 
ugyan magamban már ngy arányzottam volt, hogy ellenetek .való haragomat le tegyem, és veletek 
békeségben legyek, de lám• minél jobb hozzátok vagyok, annyival csak semminek véltek," de 
megmutatom hogy w·atok vagyok és hogy · nem más az uratok , hanem én vagyok, noha most is 
megalkudtam volt a vitézekkl'l száz tallérban felöletek, de még ngy esett hiremre r hogy az adó még 
köztetek vagyon, . hagyom azért s parancsolom„ hogy ez levelemet vevén minde~ haladék és. fogyat
kozás nélkül az adót sietséggel fölhozzátok, ha kárt nem akartok vallani,· mert ha föl nem hozzá
tok az én kevéS" adómat, bizonyosan rövid na1J megbánatom veletek~ Isten veletek. Datum Komár 
23 die Mali 1651. Az ti matok Turós Miklós hadnagy. 

8. Levél. A mányokiaknak Tur~s Mikiós. 165! Sz. Iván hó 12-én. 
Istentől kívánok jó egészséget mindnyájotoknak ! 
Csak erről akarlak benneteket megtalálnom, ti mányoki pt>.lgárok mind fejenkint. Nem 

az vala az fogadástok, Csapó .István, Mise János, Györfi István és a ·többi Mányokon levő polgá-· 
rok, hogy Nagyszombatba kerestetek urat, de afféle ur keresö jobbágyot bizony megbüntetek, ha 
az Isten egészségemet adja, megis próbálom:. ha az Isten éltet hogyha hírem nélkül Nagyszombatba· 
mehettetek volna-e avagy nem, vagyon itt a helyünkbe~ nyolczvan esztendős· ember az, kinek több 
vagyon száz esztendejénél is, hogy Bucsány urak bírták a mányokiakat nem a k.ápta1an; s jól tud
Játok magatok is, hogy Bucsány Eleknek piros bort hordta tok ide, meg annak is vagyon immár busz 
esztendeje, mióta megvettelek s bírlak benneteket. Az nemes ember pedig, ha harm!ncz esztendöt 
tölthet sz~badon, megtarthatja . .Más az, ·hogy vagyon száz esztendeje, mióta ide bírnak benne~eket. 
Megszünt vala haragom rólatok-, . de nem sokat fenyegetödiöm s nem szokásom a morgolódás , de 
bizony gondját viselem a mányokiaknak, ha meg nem halok , még elmenetelre török urat okkal 
is levelet irattatok Nagyszombatba káptalanpapoknak. De me.ghigyétek práktikáló beste kuraftak., 
hogy vagy által esem rajtatok vagy ti által estek én rajtam, mert azt hazudtátok papoknak. Nagy
szombatban, hogy én· hatal~asul foglaltam él Mányokot , de hatalmasul soha senki jobbágyát nem 
bírtam; hanem igaz pénzemen vettelek s azon leszek , hogy törvénynyel s igazsággal bizony meg,;. 
o1talmaz~m pénzen arra falumat, (sic) noha ti álnok praktikával éltek, de csak az igazsággal s 
törvénynyel én járok . . Ne mis római hatalmas császifrunk és koronás királyunk, egy nemes. embert 
is jószágában törvény kívül meg nem nyomorít, hagyom és parancsolom száz forint bírsággal, hogy 
a~ én árendámot sz. György napjára meghozzátok , mert ha meg nem hozzátok , bizony véndéget-vár
jatok. Csapó István, fogadásod szerént az övet hozd meg; Györfi · Istyán, te is az egy szőnyeget, 
te töled is meg várom, ezt ne mulassátok, én Isten elött oka ne legyek, ha. mi kárt vallotok, enn.ek 
előtte is a mi kár rajtatok ·esett, a magatok vétkének tulajdonitsátok, mert ha szófogadók. lettetek 
volna> kárt nem vaU~ttatok vo.lna. Isten veletek. Datum Komáromban, ·sz. Iván havának 12 napján 
1651. - Az ti uratok Turös hadnagy. P. S. Ila kell a jó pap uramnak, ott vagyon puszta Mányok, . . 
és birji:l ha kell neki, de a kii én pénzemen vettem, bizony megoltalmazom. 

9. Levél. A mányokiák Pécsy Andrásnak, 1652 martius 20-án. 
Az Atya mindenható Istentöl szent Fiáeri az ur Jézus Krisztusért ki.vánunk uraságod

nak. kedvet, kegyelmet és békeséget megadatni. 
Mi nagy ny~valyában, nyomoruságban levö és félelem alá .vettetett ügyefogyott mányokiak 

adjuk uraságodnak tudására harmadízben megír~ leve1ünkben, hogy a Turós Miklós és Petbö László 
29 

' ' 
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miatt nagy nyavalyára és nyomomságrá jutottunk, kik uraságod és az kamaraurak levelének sem
ini helyt nem adnak, azmint maga levelé.böl ura~ágod megértheti, hogy, mivel és hogyhogy fenye
get ,hogy megbánjuk. az úrkeresést, hiszen uraságod keresett.meg levelével, hogy a pécsi prépost
·Ság német császár ö fölsége donatiójából vagyon uras'ágod kezében, melly pécsi prépostsághoz tar
tozik Mányok is. Uraságod ez. felöl megírt levelet hozzánk küldte ·rrurósnak és Pethö Lászlónak is 
küldött uraságod, hogy ö kegyelmöknek hajdui még ·csak földünkl"e. se. lépjenek és kárt ne te
gyenek, de annyira elleptek, hogy falunk mellett levö kerteknél az czigányokat fölverék és egyne
hányat .bennünk levagdalnak és közölök egynehányat 16 lóval eg.yütt elvivének, kik ez napig is 
szörnyen ránk törnek és öléssel fenyegetnek, azután csak hamar az szölöhegyén egy embernek az 
fülét elmetszék, rétünkön törököt fogtak, falunk közepéről három ráczot elvittek, most egy polgárt 
szölöjében megfogtak, elvittek, de Isten engedelméből a törökök reájok ütöttek és elvették tölök. 

Annak fölötte szörnyen fenyegetnek, hogy négy polgárt elvisznek. Illy rettenetességet 
cselekesznek ugyannyira, hogy közölünk most egyet a hajduk miatt karóba vontak (a törökök), nem 
tudunk mit tenni, még szölöbegyünk.re sem merünk menni, hanem kérjük uraságodat az hatalmas 
Istenért, hogy lássacl, mit cselekszik uraságod, ha uraságod ez nagy .nyomomság alól meg nem sza
badit, vagy innen mind elmegyünk, el is kell mennünk bujdosnunk., vagy bizony mi uraságodnak 
soha többé adót nem adunk, vagy vétett uraságod vagy nem, hanem kéijük mégis uraságodat az 
·batamas Istenért vise.Jd gondunkat, megértheti uraságod Turós leveléböl, hogy azt irja, míg urasá~ 

god az pap ur kiveszen kez.emböl sok póór indul, de én is megeslek kezem addig rajtatok 1 nem 
kulcsos várban laktok: · 

A~ak fölötte ezt is adjuk értésére uraságodnak és tudására, hogy az melly polgárt most 
tölünk. elvittek volt, azt ·beszélték az polgárnak az utban (ezek voltak Pethö László bajdui és Tu„ 
rós hajdui, kiket jól ismert), hogy az meIIy két hajdut ugd Mányok körül az ráczok megöltek, 
azokért négy polgárt elvitet, soha addig nem nyugszik és valamig az két hajduért négyszáz tallért 
nem adunk; soha addig az négy polgárt el nem ereszti, ha ott megrothadnak is. - Mi pedig bi„ 
tűnk szerint ad mondjuk uraságodnak, hogy bizony azoknak itt való járatjok, bujdosásuk senki
nek közölünk hírével nem volt, - mert azt mondta Pethö László, hogy mi árultuk be a ráczok
nak, de mi hitünk szerint felelünk, hogy nem árultuk, hanem valamik épen a ráczok . sajditották 
meg az erclön, és ugy vették körül öket, és ugy ölték meg az két hajdut, az nagy zsibajra kifu
(ottunk mi mányokiak, hogy mi dolog 'lehet, de csak meg nem öltek bennünket az ráczok, nekünk 
semmi bűnünk benne bizony nincsen - ennek egyéb oka nincs, hanem mint Turós és Pethö László 
egyetértetteh ·elakarnak bennünk pusztitani. . 

Azért az hatalmas ur Istenért ké1jük ö nagyságukat ·a kamarás makat és uraságodat, 
hogy ne hagyon ; mi má.nyokiak az kamarás uraknak Ievelökhöz és uraságodéhoz ugy támaszkod
tunk és támaszkodunk is mint az erös k,öfalhoz, hanem az hatalmas ,Istenért kérjük uraságodat, 
legyen mellettünk, csak addig is, mig uraságodhoz küldött embereipk haza jönne}<.; mi esik raj
tunk csak az Ur h1dja, ne ·hagyon uraságod, kérünk, kit ha cselekeszik uraságod, Istentől 
ö fölségétöl veszi nagyságtok -és uraságod is jutalmát, ha mi meg nem szolgálhatjuk, de ha ura
ságod megment kezökböl, míg élünk, uraságodnak engedelmes és szótfogadó jobbágyi leszünk. 

.Ezekután Isten ö fölsége tartsa meg uraságodat jó egészségben minden hozzádtartozan
dókkal együtt. Mi mányokiak ·uraságodnak alázatos jobbágyi, míg élünk , szolgálunk. Dabam Má· 
~yokini. 20 die Martü secundum vetus Calend. t 652. 
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10. Levél. Turós Miklós a mányokiakhoz. 1652. · 
Adjon Isten jó egészséget, jó atyámfiai, István jól tudod , az 'mikor az bajduk elhoz

tak. „ mit és ·hogy alkudtál meg, jóllehet' fizettél, de még az alkuban a .mit velem megalkudtál 
egy selyemöv vagyon hátra, azért ha azt akarod, hogy fejed ezért_ tovább ne fájjon és többet érett_e 
meg ne busulj „ ez levelemet mutató Gyricza nevü rnbomtól küldd meg, a vagy bízvást magad is 
ez levelemre jöjj föl, senkitől sem !eszen semmi bántásod, ismét békével haza mehetsz, az adómat 
iS hozd föl magaddal, mert ~Ibigyed bizonyosan tudhatod is az utánom árulko~ó rossz embereket 
soha 'büntetlen neiu hagyom, hogy az én adómat másnak vitték, 'és kivülöttem más urat válasz
tottak, . azt is meglátom, ha az én adómat ez levelemre meg nem hozzátok, házatokban mfüt ma
radtok meg~ ti kulcsos várban nem laktok, vannak tnég Kis-Komáromban ö fölségének kalauzi, 
az kik ide tudják azokat rövid nap hozni; látatlan nem is hagylak benneteket, ha írásomat. 11iában 
veszitek. itt vagyon az Kis-Mányok az jó . pap m~nak, , vegyék meg dz adót rajtok, · de Nagy-Má
nyokboz 'nincs semmi jussok, eddig is csak az sok esös iclö mulattatá el, mert régen bizony r~á
tok klildöttem volna, e.l sem mulatom tovább, ha ez levelemre az adómat meg nem hozzátok, h1á
ban biztatjátok magatokat az papurakban , de elhitetem veletek meg az papoknak megolta~azó
nak, bizony meg adjátok az én adómat duplán, mert vagyon annak nyolczvan esztendeje mióta az 
Bucsányi urak bírtak, az kik énnekem · adtak annak is vagyon busz esztendeje, mióta én· birlak, 
pörrel jött bizony hozzá az jó pap ur, ha jut is az ki nem - - - - - még pedig job~ágyaival, t~iszen, 
gondot viselek én is addig reátok , ha pedig az· adómat szép békével meghozzátok embersegemre 
foO'adonÍ mint ezelött senkitöl sem leszen semmi bántástok, ismét hata mehettek, de ha-föl nem 

0 ' . . 

J. öttök hio-yétek meg rövid idö alatt kernitja (sic) fületeket és én reám ne vessetek, ba. a maga- _, 
' 0 ' . 

tok eno·edetlensége miatt mi kárban juttok, tulajdonitslítok magatoknak, az kik helyettem más 
urat akartok ismemi. Erre választ várok, Isten veletek. Iriam ma pénteken Kis -Komáromban, 
anno 1652. Az ti földes uratok Kis-Komáromi vice-kapitány.Turós-Miklós, m. p. 

11. Levél. Pécsi Andráshoz a ~ányokiak. 1654 jan. 12-én. 
Ez 'uj esztendőnek elejét , közepét a sz. Ur Isten végével együtt tegye szerencséssé .s 

boldoggá uraságodnak. minden hozzá tartozandókkal együtt és kéijük ö felségét'. ho~ több sok u~
esztendöket is egészségben, csöndes békeségben adjon Isten érni uraságodnak · es el is mulathatm. 

Levelünk rendiben elsö szónk uraságodhoz , mint kegyelmes urunkhoz ez, hogy urasá
god minekünk megbocsásson, hogy uraságodat immár egynehány izben levelünkkel '11egbusitottuk, 
mivel ho(J'v nem tuclunk senkihez uraságodon Jdvűl folyruµodnunk, hanem csak uraságodban Isten 
után · m=~·t mi ügyefogyott és sok nyomoruság alatt nyögö mányokiak semmi uton, semmi módon 
az T~rós Miklós miatt me(J' maradhatunk, hanem el kell pusztulnunk, · ha uraságod meg nem oltal
maz. Mert Turós Miklós bzjduit reánk bocsátván sehol szőlöinkberr . bennünket ~eg .n~m foghattak, 
mivel hogy nem is merjük munkálkodni ,. az makkos erdön pásztorink, kik örjztek sertés marhákat, 
egy ifjacskát megfogtak és elvittek és nagy sanyarú tömlöczi kinban és vasban. tartatja, hogy az, 
mint az ifju leveléböl uraságo.d· megértheti, az tetvek is megkezdik ölni és Turós Miklós is az mi
nemű levelet ide irt, megláthatja uraságod ; hanem uraságodnak , mint kegyelmes urunknak kö
nyörgünk, hogy uraságod ügyünket forgatván, ne hagya , _mert bizony nem tudunk immár mit ten
ni és mit gondolni hocry rólunk levelét, fenyegetését Turós Miklós el nem veszi, égetéssel, fegy-

. ' " verrel, rabsággal, · tömlöczczel fenyeget bennünket. Annyira jutottunk hogy szölöinket parlagg& 
kényszerittettünk hagyni. Annak fölötte Turós l\fiklós azt. irja, hogy ~agunk kerestünk urat, de 
megsiratjuk ~ urkeresést, mi nem kerestünk, jól tudja uraságod, . hanem uraságod levele jött boz-

29. 
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zánk és hozzánk jővén elolvastuk, melly uraságod levelében az is bele volt foglalva, ho~ nem hi· . 
szem ugymond, hogy köztetek plly ember nem volna, olly idős , ki nem tudná és neni érte volna 
hogy ez pécsi prépostsághoz tartozó nem volt volna. {Mányok) ·és pap urak nem birták volna. __: 
Ugy vagyon, vannak nagyságos urunk, nem tagadjuk azt, kik hitök szerint esküvés alatt megmon
dják, hogy ifju papok (püspök) számára voltunk, és hitünk szerint mondjuk, hogy sem Bucsányi Far
kasnak, sem. Turós Miklósnak semmi köze hozzánk nem volt, hanem nyitrai püspök birta és adta 
volt Bucsányi Farkasnak ispánságul, azaz ispánságul hagyta volt benne és hogy alá külclte ide Má· 
nyokra, kinzottak, vertek, taglottak az kinek csak két vagy 3 forintját érzették is , elvonták tö
Je, ha valaki valami kevés bort 1dadott is, elvették töle az árát, illy nagy nyavalyában voÚunk miat„ 
ta; ez nyavalya rajtu.nk levén, hogy semmi módon el nem alhattunk, két polgárt, nomine Péter Ko
vácsit '. Vad Jánost fölküldötilink az püspökhöz Nyitrába, ezek megbeszélvén nyavalyánkat fölöt
te szánakodott rajtunk és megbusulván Bucsányit kivetette az Jspánságból és menten alá' küldte 
ho~zánk Mányokra , Naszácli Mihályt és itt lakott- köztünk, az üzte el földünkről az hajdukat, hogy 
meg ~atát~kba s~m mert a„h~jd~1jönni. Szubasunk, azaz vajdánk volt Peruana vajda, ezek éjjel 
nappal egyutt leve-n, ugy onztek falunkat, együtt ettek ittak, .egymással barátsá.,.osan éltek é' 
mindaddig nálunk lakott Naszádi Mihály, mig az panclmság föl nem támadott addi.,. ~oha senkinek 
adót nem adtunk , hanem Rácz Gergely jött alá hódoltatni az országot és Bu~sányi° Márton izen«e. 
tett levéllel hozzánk Rácz Gergelytől, hogy ő Mányoknak ura és hogy sehonnan urunk nem támad~t 
f~ltünkben ugy adtunk Bucsányi Mártonnak kétsze1: ad.ót avagy háromszor, többé nem. Bucsányi 
Márton meghalt, ugy küldött Turós Miklós reánk levelet és annak keIIett noJie ve-Ile adónkat · ad
nunk. Ezt a~ért .értv.én uraságod, ké1jü~ mint kegyelmes urunkat , hogy forgassa ügyünket~ ne 
hagyon urasagod. Uraságodat nem illik tanítanunk, mert uraságod ebben az dolo.,.ban tudósabb 
bölcsebb sokkal nálunknál; azért uraságodra hagyjuk, lássa mit kelletik cselekedni, 

0

ha· uraságodéi 
vagyunk, mi uraságodnak fejethajtunk. 

Ezek után Isten ö fölsége tartsa meg maságodat is ~gészségben minden hozzá tartozók-
kal együtt. . · 

Mi mányokink Úraságodnak alázatos jobbágyi, mig élünk, szolgálunk. Datum Mányok, 12 
Januarii anno 1654. . . 

12. Levél. Kanisay Miklós Pécsy Andrásnak.- 1654 sept. 18-án. 
~dmodum Reverende Domine mihi colendissime , - servitiorum meorum paratissimam 

commendat10nem. 

A ~emes kamara levelét, mind Judex C~riae uram ö nagyságának ~ mind pedig a Pe;so
nalis levelével együtt · 1.4 pra~sentis nagy becsülettel vettem, a melly leveleket a nemes kamara 
p~ancsol~~ja sze1:ént ugymint _Turós Miklós urnak szólót, ö kegyességének praesentáltam, fökapi
~y Petho Lászlo urnak pedig Persoilalis uram levelét nem praesentálhattam, mivel ö kegyelme 

_ ~eesbe ment ö felségéhez., a mi ·kegyelmes urunkhoz: megértvén azért Turós uram, hogy miről 
irt legyen Judex Curiae uram ö nagysága: Csodálkozom azón, ugymond, hogy most sem hiszi pré
~ost ur~m, -~ogy én nem hatalmasan birom Mányokot, hanem pénzem után,' más az, hogy ö azt 
is megb~zonyitJa még Lajos király idejében in anno 1570(?) Eszéken emanáltatott donatiójánál, hogy 

· Bucsánymak conferálta volna boldog emlékezetű király azon Máliyok nevű falut és hogy lehessen . 
az' hogy csak o~~~an simpliciter kezéböl kiereszsze, a mi pedig a mi kegyelmes urunk ö fölsége 
k~gyelmes d~na~10Já~ illeti, helyén ,hagyja azt, hogy kegyelmednek kegyelmesen c_onferálta ö föl
sege azon pecs1 prepostságot. de ugymond nincs a donatióba speciálva Mányok, hanem csak a 
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prépostság cum omnibus bonis et juribus possessionum, hanem kegyelmed. kc~es~e töi:v:én~~~ !u·· 
rós uramat, ha a nemes vármegye elitéli töle , egy óráig sem tartja kezénel mmdJárt az ev1ctio~t , 
ugy mint. Bucsányi famíliát veszi elő és ugy sem veszti az ö pénZiét el: A mányokí két p~lgár le
gényt most is vason tartja, nem is akmja elbocsátatni, söt. azt mondja, ~ogy v_alame~ny1 .mányo
ki polgárt megcsapatbat, mindenikét dijért bocsátja el, a m1~thogy ~ost is azon su:geny ~olgárQ· 
kat a . kik nekem a kamara levelét . hozták, megárestáltatta es meg1s verte az egyiket; En lste· 
nem iátja ke.,.yelmednek kés~ vagyok szolgálni vékony tehetségem szerént. Isten tartsa kegyel· 
medet sok' esz~endökig k~dves jó egé~zségben. D<1tum Kiskomárom, 18 Septemb_. !654. Admodum· 
Reverendae Domfaationi vesfrae servus paratissimus Nicolaus Kanisay: · · 

13. Levél. A mányokiak Pécsynek. 165~, martius 15~én. . . 
Az egek Urától az Ur Jézus Krisztustól kivánunk uraságodnilk. kedvet, kegyelmet es be· 

keséget megadatni_ · 
Mi nagy nyomoruság alá vettetett mányokiak uraságodat kérjük, mint kegyelmes u~· 

kat, hogy nekünk megbocsásson, hogy illy. sokszor busitjuk, kénytelenek .vagyu~ vele; de ~er
jük uraságodat, hogy viseld gondunkat, mert a ·Turós hajdui bizony el?~sztttna~; ibon ~10st mme
mü rettenetes dolgot cselekedtek: falunkból elvivék az Szubasat az b1ro házátol, mellyert csak az 
Isten tudja, mint leszen dolgun.k. Ha uraságod gondunkat nem viseli, bizony elpusztulunk soha nem 
tudunk hová menni. Azért kéijük uraságodat az hatalmas Istenért ne hagy, viseld gondunkat, 
mert az hajduk hogy elvitték az szubasat, még azt kiáltották, h~gy soba a~dig ~em nyugosz?~, 
mig el nem puszlitják falunkat; földesurunk török urunk azt ~ondJa, va~~ ~1vá!tJuk.' vagy hm ~m 
karóban szuradt bennünk. Annak fölötte mióta uraságodhoz Járunk, ken Turos rajtunk az negy 
esztendei adót, ha maságod meg nem szabadit töle, megis veszi rajtunk, az hajduk is szá~ husz 
forintot kérnek patkópénzt., ·az négy embert hogy elvitték volt, Turós. leveléből · is meg~rthe_h m~
ságod, miképen fenyeget. Azért ké1jük uraságodat az hatalmas Istenert, hogy szabad1~s ~1 k~:,e
böl, kire segélje Isten uraságodat. - · Az adó felöl azt irjuk uraságodnak, hogy az ideje eljot~, 
de mi sem uraságoClnak, sem Turósnak addig n(!m acJ.unk, míg vége nem ~zakadt Bat~a Fere~cz is 
ö urasá«a kivea közölünk az kis Mányokiakban tizenegy.jobbágyot; azt is meg.gondQlja urasagod • 
mit keU

0 
cselekedni, mert oda fizetnek is. Ezek utá:ii Isten tartsa uraságodat jó egészségben' min

den hozzád tartozanclókkal együtt. Mi szegény .mányokiak szolgálunk urasá_godnak. Datum Mányok' 

martius 15-kén anno 1655. · 
14. Levél. A mányokiak Pécsy Andráshoz. 1658 april 27-én. · 
A fölső S.ionban hatalmasan uralkodó és minden állatokra gondotviselö Jebovától ltjvánunk 

uraságodnak minden testi és lelki jókat. . . . . . . . 
Uraságodat és- kegyelmedet kegyelmes urunk alázatos supp~1catio1 levelemkkel találjuk 

meg, mellyben alázatosan k~nyörgünk az mi nyomoruságos· dolgunkban es áll~potunkban .. Az elmult 
esztendőkben nafJ'y és sok félelemmel viseltetvén föl nem jöhettünk, mert elmdul~k' es 15-. 16 
~érfőldeket eljö~tünk - ut_ánunk küldöttenek az urak ·rettenetes karóbalállal,. ~-arozással ny~~·~o-

. zással fenyegettenek _ karózták az embereket - rettenetes volt kinzásun~, .. feltunk, -~·e szkedtunk, 
most is kegyelmes urunk sok könyörgési1nket, urak előtt való sok esedezesunket tettuk, hogy e~
jöttünk. ·most is könyörciínk uram uraságodnak és kegyelmednek, legyen kegyelmes , mert egy b~-

al' · ttat· k ho;y az sok nyomorusá.,. alatt csak nem tudunk mit tenni. lm két esztendeig r.onyny ira JU , o o . . · • . 
adónkat fölhoztuk az bajdukat is fizettük, mégis kérnek, mi, Jillg urasagod el, uraságunknak mi 
urunknak tartjuk,' reménykedünk, hogy uraságod m,int prépost urunk legyen oltalommal, ne hur-
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czoljon és no regn~jon· azo~nt rajt~k, vegyen el ·m1 oltalmába. Ezek után Isten oltalmába uraságo
dat. Anno 1658 die. 27 April. Az mányo.ki község uraságodnak alázatos szolgálatos ·hüségét ajánlja. 

15. Leve i Botka Ferencz Pecsynek. 1658, junius 10-én. , 
. Isten k~gyedet kívánsága szerént való sok jókkal és szerencsékkel lássa el ke · edhez 

tnrtozokkal egyetemben . gy 

Az elöt~ egy hé~el ~des prépost uram jöttek emberek, kik annakclötte is voltanak szem
b~n kegyeddel pe~svárad1 ~patur uram várkonyi és más falubéli jobbágyi, ugy hogy fölmennének 
mmd kegyedhez m~nd az apaturhoz, de nálunk sok különb különbféle hireknek és· kiváltk · h • 
d k k alá· „ t I · epen a 
~ na · JOve. e e .n.uatt nem · me~·tenek fölmenni, hanem a kegyed jobbágyi az mányokiak hagytanak 

nálam. huszonhet fo1m~ot, egy csizmát, egy papucsot, s egy keszkenöt hogy föl küldjem kegyedhez 
v.~1.~1 le;elekkel egyutt, ~gy vagyon harmincz vagy harminczkét forint. volt, de én el nem vettem 
tolok, mmt ~ossz volt. ~.z ~.en~, az ki m.i~álunk el nem kel, hanem visszavitték, mellyet kegyednek 
e~ levelem piaesent~lo ~ folsege szolgáitol fölküldöttem, kegyednek annakokáért azon mányoki sze
geny e~ereket qmetálJa vala; azon kivül irjon kegyed levelekre mindenekről, kit kegyedtől kíván
nak' n.i1hez t~rtsák magokat én is az kegyelmed levelét az quietántiával együtt alá küldöm nekiek. 
De reliqu? kerem keg~elmedet az'pécsváradi apáturnak szóló levelet is küldje kegyelmed Nagyszom
batba, kt l~gyen a~'. e~ n~m tudom., ha mit ir az apátur, azt is megküldöm nekiek, mivel szegény 
ember~k kertenek mmnanok nagy vagyon az kiskomáromi kapitánytól, az mint levelekből meglátja. 
Isten eltesse kegye~et. Datum Papae, die l 0 Junii anno 1658. Admodum Reverendae Dominationis 
vestrae Servitor paratissimus Franciscus Botka. . 

16. Levél. A Iilányokiak Pécsynek. 1660 april 20-án. 
Minden idöben áldja Isten ur uraságodat!-

. . Azt uraságodnak tudtára adjuk mi elszegényült mányoki polgárság, az mi kívántatott vol--
~a az ado m_ellet~ · · .: · .~olt ha~aknak ~gy szóval szerét nem teheílük, eléggé voltunk rajta, az csizmát 
es. papuc~?t e~kuldottük ~ penzt pedig elküldöttük ur urgdktizenöt forintot abban ugod semmit sem 
k~telk.ed3ek' igen :elszegenyedtünk az sok huzásvonás miatt, ezek az urak képtelen adózással és ké
.ressel' .szorongatassal ~agynak, ki miatt mi leszen vége, Isten tudja. ·Uraságodat ké1jük, viselje gon
dunka~. -.. lm•. az _T~r~s. Zsuzsánna fölötte igen izenget . reánk, elraboltat, pusztittat bennünket es 
h~ a ~u k~zel .vegva~·1 .v1teze~et. reája nem veheti, hogy reánk jöjjenek és elpusztítsanak, hanem az 
llll~tt izenoe.t t~torszag1 tolv;i3haJdukat *) fogadott reánk és azokat akaija reánk küldeni és elpuszti-
tam --·Azert ur ugodt k · .„.k · 1· · · · . eIJU , VISe ~e gondunkat, hogy azt a Turós Zsuzsánnát reá vegye levélirás-
s:l hovaha~~r~bb' hogy reánk ne tfüjen - az Botka Ferencz uramnak küldjön uragd levelet ö 
kolme általkuldt Zsuzsannának - az Istenért hova hamarább uram urgod gondot viseljen reánk ne 
hagyon '. ~ert megromlunk aziniképen reánk fenekedik. Isten éltesse ur uraságodat kivéinjuk. Dabam 
Mányokt~I, anno 1660 20 April ószerént. Mányoki polgárság uram uraságodnak alázatos engedelmes 
siolgálatJát, adózását és hüségét ajánlja. m. p. 

. 17. Levél. Pécsy a mányokiakboz. 1666. 
. Minden jókkl).l áldjon Isten benneteket, szivem szerint kívánom nektek, nt;ámfiai nagy

mány~ki?k. ~ ·Vettem az elmult 1655 die 15 Martii' irt leveleteket, mellyben keserves panasztokat 
nagy mseg2:cl ertvén tna · · · ~·'dal á · ..., ' g,1m is nagy sz1vem 1aJ m, val szanakodtam rajtatok, de ez rettenetes Is-

*) A szabad haJ'duk át 1„ · · · t 11 é l „ 1 . . a .1nosan szm o y retteg sse to tek cl a lakosokat mint a török martalóczol: ók 
nabadckos rablók l"alának, egyedül martalékért katobáskodók. ' 

231. 

ten ostora az mirigyhalál annyira uralkodott városunkban·, kit talán magatok is hallottatok, hogy 
ha szinte válaszot írhattam volna is leveletekre , nem volt volna kitől elküldenem hozzátok. Meg
szűnvén azért az Isten ostora ugyan jó idötöl fogva rajtunk, ugy hogy mindnyájan más honba,. 
mind másunnan ide szabadon írhatnak az emberek, mellyet azelőtt nagy dolgok fogyatkozásával 
sem mertek cselekedni, alig vártom, hogy vigasztalás tokra egynehány szóval írhassak. Mivel azóta 
hogy irtatok hozzám utólszor, változott nálatok az állapot, Turós Miklós ugy értettem, hogy bizq
nyosan megholt volna, nem szükség ollyakról sokat írnom, a kikről még jól tanított nem vagyok; 
elég az énnekem reátok bizony nagy gondom vagyon mindenkor, el se hitette senki magával, hogy 
én mint ·igaz földes ur jószágomra és rátok gondot ·viselek, meg is látom ezután Isten éltetven ben
nünket, ki micsoda jussát tartja hozzátok, ha Turós famíliának vagy akar kinek másnak vagyon 
több igazsága ahhoz, a ki azelőtt is egyházi jószág. levén, ő fölsége egyházi embereknek adta, ha 
a kezem között levö régi igazságlevelem nem bizonyítanák , csak az nálatok való régi jámbor öreg 
emberek is bizonyságot tesznek arról, hogy egyházi jószág a mint hogy meg is hagytam,' mikor· 
köv~teket utólszor hozzám bócsátottatok volt, hogy - - - - • - bizonyságot szecljetek, ki mire 
emlékezik, és miképen tartja jussát hozzátok a Turós, ha eddig édes atyámfiai meg nem c;se~e
kedtétek, ezután cselekedjétek meg, nekem küldjetek föl írásban emberek . által, az adópénzzel 
együtt minél hamarább, minthogy törvénynyel akar megválni Turós töletek s tölem, megértsék mi
képen fog bizonyítani jövendőben. Fölülemlitetl Turós ellen hozzám irt utólsó panasztokat közlöt
tem volt csak hamar akkor mikor küldöttétek, nagygyülés alatt Hoffmann marri Dóczy püspök 
uram ö n. meJiy utólsót én is kértem ö nagkat, hogy Turós Miklósnak írna, hogy el lenne nálatok , 
és a rajtatok való hatall!laskodás nélkül, amint hogy ő nagsa élesitvén kivánatomat it'a neki , s 
megfelelt levelében, mellyet ő nagysa velem közölvén most is kezemnél vagyon, és ha Isten föl
hoz benneteket valakit meglátja, hogy inkább szabódni és könyörögni láttatnak, hogysem mintha 
igazsága volna hozzátok azt oltalmazni. Bizom isten után - - - • biztathatlak, egynehány. patronus 
uraim, a többi között az • • • • • • István ur ö nagysa ö fölsége posoni ittvaló kamara prae
fectusa gratiájában és jó akaratjában, és minthogy a kamaráról jö~t ·ki rólatok való • • • • -: • • • , 
érti ő nagysa is igazságomat, a melly veletek lesz, és föltámodni és reásegiteni, hogy még egyszer 
a régi állapotra visszaszálljatok. Nincs azért egyéb hátra, minthogy en~em ur~toknak vallottatok 
eddig is tartsatok, a kihez viszont köteleztetem arra, hogy én is . olly uratok legyek, hogy ne 
mostoha, hanem édes atyának láttassam lenni, azt is ki.vánjátok, hogy segéljek a nyomorusá~ban 
bennetek, .ezt magam javaért, az • - - - - - - - nagyobb nyugodalmára méltó és illendő cseleked
nem, csak értsük jobban egymással, semmiben a nálunk szolgálható el nem mulassuk, hogy így 
jó fundamentomon ezután nagyobb világossággal tudjam .dolgotokat azok előtt, a kik előtt kívánta
tik. elővinni melly különben nem lehet hanem ugy amint irám, t. hozzám a mivel tartoztok men-

' ' " ' tül hamarább hozzám siessetek, jóllehet fáradságtokat szánom, de a haszonért nagyobbat is föl 
kell venni. Mellyért elhittem, hogy sietvén a magatok javát el sem mulatjátok. Ezekután hozzon és 
tartson Isten jó egészségben örvendesebb állapottal sokáig, édes atyámfiai bennetek. Pos.onii die 

- • 1666. 
Kérdi talán a t. olvasó , mi lett a szegény mányokiak,ból? Mire mi: csak azt tudjuk. 

hogy a kir. m. kamara egyik intézvényében bizonyos várkapitánynak ö fölsége nevében .megparan
csolta, hogy incolas ma~yokienses e vinculis enodaret ac dimitteret, nec ullum amplius sibi eandem 
possessionem appropriandi i~s tribuat. Egyébként elpusztultak a szegény mányokiak, mint több 



m 
izben .irták~ mert f721-ben Mányukon csak 4'1 lélek lakott, jelenleg pedig 1000-nél több német 
lakja u igen csinos helységet. · 

ill. Török Régiségek vagyis Emlékek. 

esaknem másfél századig birta a napjait már leélte török Baranyát, itt létének számos 
érdekes emlékeit hagyván, mikre, fájdalom, eddig kevés vagy semmi gond sem fordittatott. Leg
njabban a nagyhirü tudós orientalis ta , b. Hammer-Purgsiall forditá a fil:agyar academia figyelmét 
némi pécsi török emlékekre , inditványozván a Pécsett még Iéiezö török emlékek hü másoltatását. 
Minthogy a pécsi fötemplomban találtató keleti fölirásokról értekezett a tis~telt báró ur, itt hall
gatok rólok és csak azt említem, miszerint mé~t. Skerlecz k. kamarástól hallám, hogy léteznek 
még székesegyházunk.ban le nem másolt török fölirások. 

A most érintett fölirások után legtöbb figyelmet érdemel a pécsi föpiaczon álló plébánia
templom, melly eredetileg t~rök moschea volt és kettös minarettel ékeskedett soká még az ozmán 
bilincsek szétrepesztése után is. E mecset kupjának belsö magassága 14 ° és 31• Az épület tömör, 
oszlopok nélküli és gömbölyü alaku, és mint móndatik, a konstantinápolyi Sophiatemplom és a cai
rói mecset után az egész hajdani törökbirodalomban legnagyobb mecset volt. Jeles továbbá a pol
gári kórháznak temploma „ melly szinte eredeti török moscheából alakittatott ~t keresztény tem
plommá. Minaretje még jelennen is meg van, csakhogy félhold helyett a megváHás szent jele ékes
kedik rajta. A többi még Pécsett fönlevö török moscheák nem illy él:dekesek. Siklóson is találtatik 
még egy moschea. - Egy pécsi török fürdöépületnek rajzát van szerencsém ezzel bemutatni. 

Végül szabadjon idecsatolnom azon igen érdekes török, arab és perzsa föliratokat, miket 
mélt. Skerlecz Károly, k. kamarás ur másolt le nehány év elött a szigetvári várban több mások 
közöl. E föliratok arra mutatnak, hogy valamint Pécs ugy Szigetvár is tudományos intézettel je
leskedett a török idejében, aztán hogy t. bucsujáró hely is volt a magyar Leonidas hajclani várá
ban. Fájdalom fogta el szívemet, midön legujabban értém, hogy az itten közlöit föliratok két év 
előtt mind megsem~isitettek, száraz malom helyeztetvén be azon török mecsetbe, mellynek falain 
nagy betűkkel valának azok olvashatók *). Bár intézkednék a magyar academia, hogy a pécsiek
kel együtt egyszersmind a talán még létezö szigetvári keleti emlékek is lemásoltatnán ak minél
elöbb; és forditt~tnának, mennyire érdekesek, magyarra azon ötrendbeli török codexek, mik a dresdai 
kir. könyvtárban öriztetnek és Baranyának török korbeli történeteire vonatkoznak **). - Obajt
ható lenne áz is, hogy a létesitendö történeti és archaeologiai társulat Baranyát és föltalálando 
emlékeit különös figyelmére méltatná összeköttetésbe helyezvén magát nehány tudós bara
nyai férfiuval, kik a kiásandó régiségeket összeszednék és felölök a ti~ztelt társulatot tudósitanák, 
- illy férfiak volnának: Jónás József, t. kanonok és professor, Plitzner Lörincz prof. ·' Horváth 
János uradalmi, Kunszt. Tamás gymnasiumi ig~zgató . és Jankó János kárászi plebános. 

•) Örömmel hall ám ugyan, hogy ezen mecseti föliratokat mind lemásolta a szigetvári rabbinak fia, do 
eddigelé minden iparkodásom daczára azokat meg 

0

nem kaphatom tőle. 
„) Catalogua Codicum Manuscript. Orient. Biblioth . . Jtegiae Dresdensis. Lipaiae 1831. 

Az említettem szigetvári fölirások ezek : 

1-ör Török fölírás ok. 
• • Esedezzél, o Mahommed, a jámborokért. 1075 esd. 

l. Schifaat ja Mohammed ewliaJe sen~ 1. _v ~. Ki bölcseségre törekszik' egykoron éhen nem mar a cl' 
U , Her kim elme dúrúschiírse kalmas bir gun adsch. • d „ k korona "yanánt ékesitendi· a 

• • 1 t d b mm ennemu egy " Achretde dürlú numat hep etsur er a se • . . h l kát 

nr. Ja llahi bu niakami elbette abad. kil 
Gelúr musafirani gusseden asad kii. 

IV. Ilu makame gelenlere bisden selam 
01 benim schabim kibidúr ben ana gulam. 

Elfakir Bosnevi. 
v. i\'Iohammed Mustafa júzi' 
VI. Makali thaani aadaden erbabi irfan. · 

La Ilah illallah Mohammed resul Allah, 
VII. Jschithím derd He tschagirdi bai 

Dschihan bisden telli kii senwai' 
VIU. Mejer kim gantscheje karschu okudu bilub derdi 

rakibi , · 
IX. Achretdc dürlü nümet hep etsunlar tadsch' 

tulvilagon om o • 
Isten tedd e helyet virágzóvá. 

'őrizd meg szomoruságtól ennek látogatóit. 
t:ldvözöljiik a szent helyek látogatóit. 

Királyom ö, ~ én szolgája 
A szegcny bosnya. 

Mohammed Musztafa arczu1ata. . . 
Az ellenség gunynyilait a bölcsek észszel t_om~ft~á~. 

Csak egy az Isten„ és Mohammed az o ~r?fetáJa: 
Egy kinsanyarta hatalmast i~~gy bal.l~ttam J3Jdulni : 

Szabaditsd meg már tölunk a v1lagot. 
Tán a bimbódzó sz1iz irányában ismeré meg a félté-

kenység izzó f<tjdalmát. • 
A tulvilágban az élvezet minden nem1vel koronáztas

sanak (t. i. a tudománybuvárok.) 

2-or per z s a f ö li rá s o k. 
. Ki csodálatost hajhász földi kincset nem birand. 

1 Be alem nemi ressed thahbi meknun, ·1 · t'b a'll hant alatt reJ.lik a szorgalom. • b t A v1 ag pusz a an , II. Dschihan ender eb.arab enuer chara es • 
Deeb ender turab ender nikabest. 

Ill. Kalem buwed ki beressaned be aneni 
Ki kiatibra bedanischi ressanem 
Nemakahu flussein suchte be Mollahissar, 

IV. Herki amed bedschihan mirewed es dari fena , 

V. Eger be derja manafi bi schurnar est 
Eger chahi sdamet der kienar est, 

Tanulás vezet engemet az ó (Isten) ismeretére' . 
Ki tudomány után ' 'ágy, a bölcseség részesévé teendem. 

Jlussein irá ezt, mollahissari tanuló. • 
Bár kijött még a világra' a mulandóság hajlékából 11-

mét eltiinik . 
. Tenger vize nagy hasznot ígér; 

Parton üdvöt lelsz' ha szíved kér. 

3-or Arab f ö li rá s o k. 

J. Leisse fil kiainat saniha 
Dschell allalrn ala baniha, 

II. Jj:lilmu farisatu külli musliminwe rµuslimetin 
Ja rebb teallah aleihi schanun 
Men kiane kiatiben feljektib, 

Ül. Elthaf min badil anf, 
IV. Eldschehlu aarun. 

Taarnil ja fakihi el dschchlu aarun we la jeral 
biha illa dschahlun. 

V. Min kessiril amal, 
vr. Bis millahir rahmauir-rahimi we bibi scherlati. 

Vlf •. IUi ki aji. 

Nincs lény' melly hozzá hasonló; 
Dicsö itt~ ssék a teremtő •. 

T d • . den to··ro"knek és töröknónek hivatása„ u ornany mm 
Nagy Isten, öt dicsőség illeti. 
Ki irni tud, írjon. 

Biinbocsátásra kegyelem következik. 
Tudatlanság szégyen. . , 

Miveld magadat, törvénytudó' mert a tudatlansag 
nagy szégyen; csak a tudatlanság elégszik: me1 

önmagával _ 
A foglalkodások halmaza miatt. 
Az irgalmas, az irgalmazó Istenek nevében. Ó eae

dül törvényem. 
Az én gyámolom. 

30 
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XIII. 

Pécs környékének jövendője természeti, ipari és keres-
. , kedési tekintetben. · 

DADA.RÁ.SZ ENDRE' táblabíró és vasgyári igazgató. 

Az emberi munkásság nagy részt a természet adományainak föltalálása, kiösmerése s alkamazása 
körül forog. Midön pedig munkásságunk.nak tért keresünk, bizonyosan ollyan helyet, tájékot vá
lasztunk, melly a többi közt czélunknak legkedvezöbb, vagyis hol a természet bö .adományival , 
ereivel czélunk kivitelére segít, szóval, a természet mutatóujja után indulunk. 

Midőn a nagytekintetü gyülekezetnek a természet azon kedvezéseit előadni iparkodnám , 
mellyek a esetnek-pécsi vasgyári egyletet indították ezen jeles sz. k. Pécs városa hatá1ját vállalata 
színhelyéül választani, csekély törekvésem az: ezen tájék természeti megismertetéséhez azon ada
tokkal járulni, mellyeket gyakorlati életemben, egykét évi ittlétem alatt szerezni alkalmam volt. 

· A természet nem egy helyen szokta kincseit fölhalmozni; - bövelkedik az egyik táj 
avval, mi nélkül a másik szűkölködik , s midön ezen kétféléket, ezen elszórtakat az emberi ipar 
egy czélra alkalmazni akarja, természetes, hogy ezen törekvés az embereket és ugyszólván. a fa_ 
jékokat is közelebbre össze , azaz egymással kapcsolatba hozza. Ezen természeti rendszer enaemet 
. G e 
is ömör éjszaki szélétöl ez áldott Baranya megye kebelébe s különösen a jelen tájékra hozott. · 
- Megáldotta a jó Isten hazánk azon részét, honnan jöttem, azon anyaggal, m~llynek készítmé
nyeit átalában most már senki nem nélkülözheti: a vas érc z c z e 1. De csak · anyag ez, s mint a 
természet adja , a legny~rsebb, legelrejtettebb alakban. Az emberi szorgalomnak van föntartva, 
azt ugy átváltoztatni, .hogy, mint mondám , közhasználatu legyen, azaz: vas s á kiképezni. Ahhoz 
pedig szinte a természet más adományai kivántatnak söt annak föelemei - mint a tüz a viz stb · , . ' ' . ' 
de különösen, ha a földgyomFából kivájt töredékeny földeleayes köböl a lerYtömöttebb nyulé--

. 0 0 ' 

kony vagy leged~ettebb v a~ a t vagy a ez élt ak.ai.juk nyerni, mi szükségesebb hozzá, mint tii z 
s ismét t\U ! 

A tüzianyag tehát ~z, melly vasgyártásnál, vaskö után legnagyobb szerepet játszik. 
~ k.~önf éle tüzi anyagok közt az ember legelöl a földszintit, a fc\ t kezdé használni és _,_ pusz.. 
titani. A ~a hamarább fogy, mintsem nöl; az erdök könnyebben ritkulnak, mintsem nevelkednek; -
a ~~ne~el~s tehát inkább áldozat mint élvezet , s igy több az erdöpusztitó , mint - á nevelö. - A 
szukseg ~s a szorg(llom késöbb szinte ott, hol a vaskövet, t. i. a földgyomrában találta a tüzi 
anya~ot is' :- a kösz e ne t. - De, mint mondám, nem kényeztetett el mindenütt a természet 
annyrr~ bennunket, hogy minden. szükségeinket együtt találjuk; és igy, ha Gömörnek bö vasköve 
van.' nmcs ellenben köszene, lcg~ább eddig használható nincsen, mert az ugynevezett barna k ö
s zen OBraunlo9le) alkalmazása még mindig- problema. 

235. 

Midön tehát Gömör több vasgyárnokai a faszük.ét érezék , és e tekintetben különösen 
nem kecsegtetö jövendöt láttak magok elött, · természetesen azo~ · es~me fejlett ~i, bo~y az .ottani 
vasmivelést az ottani· tüzi anyag arányához alkalmazzuk vagy is b1zony?s stadiumokia ~zo~its~k, 
_ a többinek pedig, kifinomílásnak t. i., - , melly a kor kivánatáboz mert .nagyobbs~~ru kiterje
désben csak köszén mellett kivihetö, - boldogabb vidéket, czélszerübb tert kei·essunk: · 

Mint a csetnekvöJgyi „Concordia" czimü vasgyári társulat igazgat~ja ezen eszmevel ~og
lalkodván, jártam keltem, míg nem vizsgálódásaim s ösmeretségi viszonyaimnál fogva szerencsesen 
e helyre, e tájra, mellyet a tudós . gyülekezet szinte vizsgálatai tárgyának. választn, tele~edtem, 
itten találván eszmém tettlegesitésére következö f öt én Y ez ö k e t: . 

J. Köszenet; - II. Fát, mind ~pitésre mind tüzelöre; - III. Különféle. kö-. és földb~h 
anyagokat, építési s gyártmányi kellékekre; - IV. Vasércz nyomait; - V · Arupiaczot ~esz 
gyártmányainknak, és végül - VI. Atalános alkalmat és kiv.ánatot gyárokra. - Ezekre nezve 
gyakorlati nézeteim s tapasztalásaim következök: - . . 

I. A. kőszén bösége sokkal föltünöbb, sem hogy azt bemutatm kellene. Szemeink 
elött látjuk a terjedelmes hegylánczot és azon végig mindenütt a köszén ereit. Az eddigi, sz?rga
lom az itteni köszén körül csak ott foglalkodik, csak ollyan helyeket választ munkálkodás~ma~, 
hol minél hamarabb s könnyebben hozzájuthat. Rendes bányamivelésröl tehát szó. sincsen m~g; ~
kább turásnak mint mivelésnek mondhatni azt. És miért.? mert az eddigi kellék a mellett IS kie
légittetik, - mert a szükség okszerü mivelésre még nem kény~zeri~ és igy lanyhán is juthatni a 
természet adományaihoz. - Tapasztalásaim következö bányákrol szolhatna~: .. , 

. 1) A szabolcsi ró l, melly a pécsi fötemplom birtoka. Itt _a legzsiro~a~b.' a kovecses re
szektöl (@:l4'iefet) legtisztább, tüzben földuzzadó s összeragadó, tehat koks kesz~tesre }egalka~ma
tosabb köszenek ásatnak. - Ezekböl készült koksok példányait van szerencsem elomutatm. A 
szabolcsi köszén egyegy méröje nyom körülbelöl 120 fontot, egy mázsából k~sz.ül. 50-55 fontos 
koks , méröszámra épen annyi, mennyi a köszén volt, - minekutána az, 1zzo allapotba hozott 
kemenczébe behányatott 'és 24 óra alatt ismét kivétetik. - Ezen koksból szükséges 1 mázsa nyers 
vas olvasztására a kupolkemenczében - mert csak arra használtatik - 15-20 font. - Ezen 
koksokból renclelményeket kaptam s teljesítettem is már Pestre az ottani öntész~tek s~áruár~, ~ová 
eddig Oraviczáról és Bécsböl jöttek azok. - A szabolcsi köszén az .u~onnan ny1tot~ , b~n~ábol Jobb 
kokségetésre, mint a régiebbekböl, s annál jobb, minél frisebb, mmel kevesebb ideig hever le-

vegöben. . 
2) A vas a s i bányából hozatott köszenek nem adtak koksot. . . . 
3) A écsiekböl 5 ezek közt a vasgyári társaságéból is tett kiserletek után szmte 

nem nyerhettünkpollyan koksokat, mint a szabolcsiakból, mert sem nem olly tiszták amazok, sem 
nem olly {luzzadó s összeragadó anyaggal bírók. - Tekintsük pedig azon vonalt, mellyben ezen 
pécsi bányák a szabolcsihoz, ugyszÓlva töszomszédságban, feküsznek, nem le~et. ne~ azon gon
dolatra jönni, hogy a különbség oka csak abban gyökeredzik talán,_ hogy a. p~cs1 k~szenek. nem 
olly tisztán miveltetnek, vagy hogy azon réteg e kr e, telepekre (~~~~e). a pecsiek !11eg nem jutot
tak, mellyek Szabolcson már mivelet alatt vannak, s koksnak olly ~o. k~sz~ne.t nyuJtn~k. - Mert 
kokskészitésröl e tájékban ezelött szó sem levén, kovácstüzre az edd1g1 pecs1 koszenek IS, - mely
lyeket mi jelenleg leginkább a gözkatlan alá használunk, elég al~almat~s~nak találtattak. -
A vasgyári társaság egyébiránt uj bányák nyitbatása végett szerzödesre lepv~n ez~n. nemes sz. k. 
várossal azokat okszerű mivelés alá venni, s e czélra elméletileg s gyakorlatilag kikepzett vezetö-

' 30* 
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.egyéneket s.1ereZlli gondoskodik már .; .a .ha A többi kös~énbányatulajdonoso~ minket .kovetni fog-

.aak, kős.zene kincsére e tájék büszke lehet, h ga.zdag jövendőnek ;n_ézhet elejbe. , 
D. ..& .ta mint mindenütt, ugy itt is inkább fogy mint nevelkedik ; de reményleqi Jehe.t 

hogy épen a fá~ak gyári emésztes általi becsemelkedése inger leend az illet,ő . erdö birtokosoknak: 
nemcsak vágatni azt, hanem nevelni is: meI·t tudjuk , hogy haszonrai kilátás jobban vonz miqi 
akármelly üdvös törvény. - Egyébiránt még fa szükéröl itten panaszkodni nem lehet, s ha a 
tüzifa ára a pécsi piaczon emelkedik, azt inkább csak a drága fuvarozás, a közlekedés hiánya 
oko~. ~e~ föl , hogy midön Pécsett 1 öl tüzifa ára 12-13 vifra rug , 4-5 órányi távolság
baru erdosegekben 1 pfrton sem adható el öle. - Baranyának a Dráva s Somogy felé vonuló er
deiben és a közel Veröcze s Somogy megyékben a faböség még ollyan, hogy csak hamura él)'et
tetése által jövedelmez. - Miglen pedig hamagkészitésre fordittatik a fa, addig. fa szüke e~len 
~anaszk.~dni _nem lehet; s így az egész csak a közlekedés hiányán forog, - . hogy pedig ez javul· 
ion, arrol bizonyosan legfoganatosabban - a gyárok gondoskodandanak. 

A fának ezen bösége mellett következetesen lehet mondani, hogy faszénnel i dolgozás 
mellett is , ha köszénnel megáldva sem volnánk, - a gyárak jelenleg még fönállhatnának. _ A 
legközelebb mult egész télen .át dolgoztak a vasgyár szénégetöi a közel Somogyban, s azon tüzi 
fát, mellyet ölfa alakjában_ onnan ide fuvaroztatni nem lehetett volna (sikeretlenül próbálják ezt 
többen), faszénre égetve befuvaroztattuk. ~- _ . , . . 

III. Ii.ö- és :földbellek. Sok nemeivel bir ezen vidék, sót a városi határ maga. -
Itt van a m é sz k ö _, termés- V()gyis ép i tő k ö, }f.ülönféle bányái szerint különféle nemekben, a 
legszilárdabbtól egész a tuffköig; - továbbá kékes tüzálló · kövek, kőfaragói kövek 
stb. - Van továbbá homok minden alakban, a sárgaföld vagyis öntő homok tói kezdve egész 
a legnagyobbszemü ép i t ő homoki g. - Agy a g közönséges téglakészitésre és fazeka s vagyis 
tüzbevaló agyag. Mindezeket nem tudományilag, hanem csak vállalatunk érdekében tett tapaszta
lásim sjrntatásim után bátorkodom elöbozni, mert: 

Nagyszerü épitéseink.re már is nevezetes mennyiségű pécsi meszet, téglát, kÖvet, 
h o m okot használtunk föl. 

. . Koks- és kupolkemenczéinket tüzelleni kövekkel, homok- és agy~g-
Yegy1tekkel rakattak ki. . 

Önt ö homok o t s pedig különösen jót nagy mennyiségben hordattunk , ugyszinte a 
Mecsekröl azon apró mészköveket, mellyeket 113uf ~!ag" nevezet alatt használunk a vasolvasz
tásnál. 

Most pedig · a fölállit.andó láng- (Puddel) s forrasztó- (eid)~eij;) kemenczékhez ki
váD.tató tűzálló téglákat készittetünk fazekasagyagból, mellyet a városi hat.árban 
ásatunk, 

Szóval , sz~rencséje volt ezen vállalatnak, különféle anyagok szükségét, több kísérle-
tek. s áldozatok után is , a természet rejtekéböl kikeresni s kihozni, · 

. Mi~ lehetne tehát még a vasgyár r a nézve, hogy korlátim közt maradjak, kívánni a 
bökezü termeszettöl, hogy lehessen mondani: mindent együtt találunk ama czélra mint 

IV. 'Vl\Skövet 1 És tekintetes gyülekezet! erre nézve sem vag"'~nk reménynél-
küliek. J 

. Tis~~ tapasztalati tudomásom erröl az, hogy Puszta fa I un , hol valamikor már bá· 
· nyllllllvelés k1sertetett, vasköre találtunk, -:-ugy szinte N~gy~Mányokon, »agyaf'!'Egre· 

~1 

g ye n Js, Jllellyekböl mutatv<4lyokat elöadni szerencsém van; ~e a yaskö a gyepep kirágódyáJs. _, 
mélyebben homokra találtunk, pli neptunicus formatiór~ mutat, - lleménységiink, azonban ~~, 
hogy további nyomozás több sikert hozand s hogy a jó mJnöség mellett, a megldvántató ~enn~1seg 
is _találtatni fog; -r azért is ezen, különösen e táj,ra nézve olly fontos tárgyra a, •naoaytek.intetu bl-

. dós gyülekezet tudományilag munkálandó figyelmét kikérni bátor vagyok. · 
. Ezekután eltérvén, szorosan véve , a természettől, elöadnom ell , hogy, minekutána a 

természet az e helyen fölállítandó vasgyár eszméjének teitlegesitésél'e adományai által ujj mu
tatást, alapot és segítséget nyujtott; az ipar n n k, melly ezen nyers adományokat emberi ~zélok.
ra alkalmazza, átképezi, - van-e reménysége, azokat µiint kész árukat a keres k e desnek 
fi.tad.hatni ? - vagyis: a gyártandó vasnak !eszen-e . „ . 

-v. A.ru1tlaeza 1 Magyar hazánknak tul a Dunán nincsen csak egy vas15yára IS; szuk-
ségét mind vagy a duna- és tiszamelléki fölsőbb megyékből, vagy Stájerországból P?tolja. Ezt t~
szi a közel drávántuli kerület, aztán Horvátország s az egész határőrvidék . - A s. t áJ e r vas dra· 
gasága már régen ismeretes és napról napra még drágább leend. A vas sz ük s ég azonban nap· 
ról napra nevelkedik. Melly mértékben a fa fogy, abban halad annak pótlása vassal, értem: esz
közök, építmények, gépekben; - a ki valami tartóst, kevesebb tért elfoglalót s jobbat, ~ehát 
olcsóbbat akar , fa vagy kö helyett vasból készítteti azt; szóval az összes müipar, az emben cul
.íura a vasszükség szaporításával s mivelésének tökéletesbitésével együtt jár. - . Axioma továbbá; 
jiogy a meglevőség (lét) s az olcsóbbság szükséget, kelendöséget idéz elö .. - . Lá~juk. a.~t a p~pir
nál, a gyúfáknál, a röfös kelméknél: minél olcsóbbak, annál több fogy. Tova?ba _mid?n ~~ i:te
ni vaskereskedö sokszor october havától egész aprilig keservesen vár rendelmenyeI telJeSitesere, 
a Duna megnyílására., a sülyesztö utak száradására, egyre biztatván mindaddig mindig vevöit; a 
helybeni vasgyár, melly magát elöre már nyáron át olcsó utoi;i nyers anyaggal ellátja, annyi köröt„ 
te levö megyékben, hQl vasgyár pincsen, de van elég viszfuvarnak szolgáló fa~ nem .találand 

Yevöket? 
Igaz, hogy jobb , hogy kívánatos volna még h e 1 y b e n a vas érez is! - De akkor 

bizonyosan ném én , nem a esetnek-pécsi társaság 1843-ban lett voln~ ~z elsö, melly ~as~~ ala
pitásáról Pécsett gondolkozandik vala, mellynek egyébiránt vállalkozo 1gye~ezete. annelku~ IS óda 
.törekedendik, hogy Fölsö-Magyarország vasérczböségét olcsó módon ide, a kdinom1tás helyere szál
lítsa. - Ki nem tudja, hogy nyers vasnak vizeni szállitása, minél nagyobb mennyiségekbe~ ~ z ~ll 
s egyéb faáruk k a 1 történik, annál olcsóbb? és miért nem teheten~ a társaság, mell~ ~v~nk<1~
ti 60 OOO mázsa nyers vas átszállitásával Váczról Mohácsig . s onnan Pecsre a forgalmat elenkebb~
teni fogja, _ ezt idövel t u Iaj do n hajóján? s miért nem lehetne ~ jöven~öt~l. Mohácsról .Pe
csig vasutat várni, stb. Röviden, a szállitás és közlekedés könyebbitése s Jav1tas~ anná~ sike
resebben foO' haladni minél nagyobb vállalatok érdeke leend azzal összekapcsolva. Es tekmtetes 
gyülekezet ,

0 

nem elé~ szomoru látni , midön a közlekedés elömozditásáról szólunk. éli. korunk ipar
tüneményeiröl , a vas pá 1 y á k ró l említést teszünk, nem szomoru, mondom, latni., hogy drága 
honunkban ezen vaskö s köszénnel megáldott honban, a várva várt vaspályák, saJát nyers va
sunkból t~án de a külföldön készített sínekből álljanak föl? nem szomoru látni, hogy 
ma a nyers v~sat kiküldjük s holnap mint pályasineket, mint gépeket vissza k~~juk , ~azdagon 
megfizetvén az elöbbrement külföldnek értelmi s gyáripari hátramaradásunk. adoJá~? vegre ~. ha 
~écsbe, )la ~orvá~a nyers vas-g.qlf. kiflnomitás végett ki vitetik és ugyan mmt valosággal torté· 
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nik is, még nagyobb költségekkel: miért nem kellene azt olcsóbban, ugyan azon czélra , ide Péc9-
re átszállifani, hol az é 1 e t mód és a kösz én is sokkal olcsóbb. 

Mindezek, mellyekkel eddig a t. gyülekezet türelmét fárasztani , bátorkodtam , leginkább 
a vasgyár érdekében és annak czélszerüség~ kiemelésére, valának fölhozva. Lássuk már most awri 
indokokat is, mellyek 

WI. A.talában gyárok fölállitását e tájékon javasolják, söt kívánják. 
A vizerö igaz, hogy hiányzik, de helyébe lép a század találmánya, a napról napra 

nagyobb kifejlődésre vergödö és ellentétben a vízzel, mindig egyarányosan az ember akaratjától 
függö erö, a g ö z ! mellynek első föltétele a tűzi anyag, mint előadtuk, a köszénböségben meg
van. A gőz e r ö sem helyre, sem időszakra szorítva nincsen, mint a vízerő; a hol szükséges, 
ott alkalmazható; s sem a nyári szárazság, sem a téli hideg meg nem akasztja: annyi viz pedig., 
mennyi hozzá kívántatik, csak található mindenütt. , 

Nyer s termény e k k e 1 e táj ék ·meg van áldva. Egy két bö esztendö után a földnú
velö nem tud mit tenni gabonájával, a szőlögazda borával, a juhtenyésztő a gyapjuval. Miért? mert 
a honi ipar át nem veszi a termesztö nyers anyagait, azon alakba át nem változtatja, mellyben. 
a kereskedés kezeibe jöhetnek; s tudjuk, mennyivel _nyersebb a productum, annál kevesebb ha
szonnal, annál több költséggel, közlekedési teherrel hozhatni azt piaczra. - A v i d ék i v e v ö 
pedig, mikor látja, hogy bőségben vagyunk s tul nem adhatunk azon, bizonyoson csak fele áron 
vagy nem is veszi meg. Különösen hangzik tehát azoknak ellenvetése, kik az ipar növekedéséböl, 
a gyárak keletkezéséből a mezei gazdálkodást féltik ; midőn épen a honi gyárüzlet az elsö ter
mesztőnek ha nem is fellengös árt, de legalább bizonyos vevöt szerez és így árupiar.zot biztosít. -
Ha gözmalmok a gabonát könnyebben átszállitható lisztté változtatják ; ha a külföldi bor ivása 
helyett mi a magunkét ugy kezeljük, hogy minden ízlést s kívánságot kielégítsen; ha gyapjunkat 
legalább magunk ~iseletére földolgozzuk: bizonyosan a termesztö s tenyésztö egy két áldott év 
után kétségbe nem esendik. birtokának jövedelme felöl , mint - talán most. - Azon ellenvetés 
pedig , hogy a mfüpar sok kezet elvon a földmiveléstöl, a gépek behozatalával megszünik s népe
sebb országokban ellenkező a panasz. - Honunkra nézve pedig az ipar nememelkedése esetében 
inkább attól lehet tartani, bogy több leszen idövcl a földbirtokos mint a holdszám, több a zsellér 
mint a telkes jobbágy s végre több az ur mint a munkás. A gyárak munkásaikat nem épen a föld
művesek osztályából várják: vannak más osztályok, mellyek felesleg kezeiket átengedhetik az. 
iparnak; s fájdalom, nincs itt még az idöpont,_ hogy a magyar műipar csak magyar kezeket fog
lalna el s vidékiekre nem szorulna; Söt a keresetmód s ez által · a népesedés elömozditása gyá
rak. által, hazánknak csak kívánatos lehet. - De tovább megyek: a műipar a földmüvelést élén
kebbiti, nemesíti. Például: olaj török a repcze s egyéb olajnövények vetését; - czukorgyárak a 
répatermesztést ajánlják, mellynek hasznáról a helybeli ·s szomszéd czukorgyárak a földmívest 
meggyözödtethetik. - Továbbá, miért a rongyot kivinni, ha papirgyáraink lehetnek, stb. stb. 

A nyers termények bösége tehát ezen vidéken azoknak fölfinomitását kívánja; -
a k ó szén böségén alapított g ö z e r ö ezen fölfinomitást gyárak ~Ital eszközli s a gyár a k mind · 
az itteni népkeresetet szaporítani mind pedig szegényebb s népesebb vidékekről jött mnnkásaiv~l 
ezen jó, sok és olcsó bor s kenyérrel kínálgató vidéket élénkebbiteni, a fogyasztást nev.elni, a 
kereskedést s pénzforgást emelni s így az átalános jóllétet előmozdítani fogják. 

Már most is ezen vállalatba fektetett pénzösszeg hatását a város népségére észre lehet 
venni a siklósi utcza lakóiban. De szeretem hinni , hogy a város lakossága tetemesen szaporodván , 
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közte s a mostani vasgyár között nem !eszen majd üres hely s a város soromp~i azontul emelke-

d dn k . szei·etem hinni hO"Y vaspályák ezen jeles város határán keresztul vonulandnak' a 
en e - ' 0 

• ·1 'k á ára maaunk D át ; Drávát vele összekötendök; és szeretem hinm, hogy ezen vaspa ya sz m o 

k~n .t' d"'k a síneket. szóval hoO'y fo-azán gy á rv i dék ne k teremtett helyen vagyunk, ho?y 
eszi en JU ' ' 0 0 

• " ·· 1 'b t 't t tt 1 s hogy mm-„ ·aknak alapja az emelkedö vasgyár, öntészete s gepmuhe ye en e e e . e . . . 
:::\:ii:~kozónak az alkalom, itten helyben gépmüveit s egyéb szükségeit készittetru, vonzobb 

leszen mint a külföldre szorulni. . .. „ • 

' Ha tehát a természet bö adományai , a fekvési s helybeli korulmenyek., ~ hon ~.~zen 
á · ·d k ·5 a J'o"vendöJ'érei kilátások átalában a gyárok keletkezéset Jelen taJekon 

ns sz k v ros er e e e · · ··h l · k 
tá · 0 ~t' ák ajánlják; ha ezen gyárak kalauzának, pályakészitöjének s ugysz~lva~ mu ~ yene a 
mtn~k~ é~si vasgyárat tekinthetni; - na Gömör megye összes vasgyárno~ai azota szmte „ azon 

:::mét Pa nyers vasnak alkalmatosabb finomítási helyet k.µ-esni, - roppant. terveze~tel f~or 
ták . é;demli-e ezen vállalat, melly előre ment már , hogy agyrémnek tartas~ek? - og~a e e 

"kk te sék i hogy azok által kik közremunkálni nem akarnak, gátoltassek, vagy pedlo meg-
~do mle~ s hon. a J. eles város ' mellynek emelkedésére munkálkodik, méltánylását' pártfogás~t? 
er e i-e a , ' · á 1 · k · AdJ' a az ea 

t tekintetű gyülekezet birálata alá bocsátván , azon k1váns gomma vegze · o' 

: :n:~mtö'e s jelesebb polgártársaink jó szándoka, hogy reményeimben me~ ne csalatkozzam, 
az J . . ·1· l"bb gyártman' yaival a közönséo!!Ilek szolgálhasson es hogy átalában s hogy a pécsi vas,..yar mme e o . . · 1 

tö;ben vállat vállnoak vetvén' szomszéd tartományok példája után , a ~ezdettd1paránpa~~áJ!n y~::~ 
„ d h l d" k _ mik.épen ezen áldott földön nemcsak a termeszet a om ya1 n . . 

csugo-e ve a a JUD , "k · · utodink 
Vezzu~k hanem az ipar s kereskedés jótéteményeit s kénye~meit is megszerezzu esk1gyd t. t' ál-

, ·· ·· ·1 " yer3"ük az áldozat s ez e er i -tói a jövö emberi kortól, kié leszen a gyumölcs s e veze..-, 0 

dást és hálaadást. 
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.YT il1'11".1n. •i1.aumu YIGJ'..i · . ~ . 
ES 

ft'l6ttTISDl'&KI· -IZA&el&IÁ\& 1'. 

JEGTZŐKÖiYYV. 
Áug~ stu.s 12-kén. tartott ülés. A.Iakitottn~· jelentvén kJ magát ezen szak, Kubinyi.Ferenca
ur elnoknek' ~en~t-v1ch Károly pedig titoknoknak közakarattal kineveztettek, mire 

. 1-szor ~ipszer András ur Agassiz ama hires helvet geolognak „ Tab I a u g e ne r a 1 s de s 
: 0

1
:o:s fossiles rangé s par terrains" czimü telepek szerinti elsoroltatását az ásvány-

a.. a osztogatá ki a jelenlevö tagok közt, melly szívességért az igen érdemes ta!!Ilak hálás kö 
szonet mondatott. 

0 
-

. . 2-orFölolvastatottNendtvich Károlynak „Magyarország köszenei és azok vegy 
tani vizsgálatáról" ··t k ő -

•. .. „ , . . . e1. e ~z ~unkálata , meIIy minthogy nemcsak hazánkat átalában , hanem 
!~~o:::etn' e v~~~~et ~n~I mkabb e~dekli, mivel hazánk köszeneit, a jelenkor iparának legbatal
n . . e~ye~oJe ' e .e ~tetben meg legkevesbbé sem ismerjük, mivel hazánk geognostái és mi
z:~Io::~ii~eg e „na~ig ~i~csenek tisztában magok közt, valljon mellyik nemhez sorozandók ba-

e e koszenfaJaI, határoztatott, hogy ezen értekezés a küzgyülésen fölolvastassék. 

·d 3-or Kramoli~ Hugo értekezett a mecseki és szászi köszénröl, előadván egyszersmind 
~gyh mo. or~' m~~~ sze:mt a porrá mált kőszenet agyag és vágott szalma segítségével szilárd alak
:ak~:n~:/gy ~ute.sre es. rácsoni égetésre is használni lehet. - Ezen, agyaggal vegyített s tégla 
fok 

1
„ áll' ~tt kos~en legmk~bb csak ottan ismertetett el sikerrel használhatónak, hol magasb fő

rozta~:tt. it sa czelunkban nmcsen. Ez értekezés a gyülekezet munkálatai közé fölvétetni batá-

zett M 1
4~~z~r Jorkovich Ágoston nyug. kapitány ur élöszóval adott némi tudósítást az ugyneve-

1
" ~ca ~ lt Iszapotokádó dombokról s aiok kifakadását kísérő tünemények rövid vázlatát auá 

e o , mire er ekezö arra ké . t tt b 1• . 
lt t 

. . . 1 e e , ogy ezen e oadását irásba foglalni s a többi munkálatok közé 
soro a DI sziveskedJék. 
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Ez nlkalommal egyszersmind Bars megye; azon dassicus , Szántó és Magyaród környéké· 
ben létező csucsos dombjai hozattak szóba, mellyek.- ámbéÍI' egészen má:s okok által és módon ké· 
peztetvék , némi tekintetben hasonlatossággal bi:mak a matalubi dombokkal. 

5-ször Boór Károly ur az, ólomfebér némelly fajai és azok vegytani alkotásáról szó~ 
lott , egyszersmind arra figyelmeztetvén a közönséget, milly haszonnal járna egy nagyobbszeru 
ólomfehér gyárnak bazánkbani fölállitása. Hazánk évenkint több ezer mázsát fogyaszt el ezen. fes
tékből s ámbár minden hozzá megkivántató anyagok és föltételek honunkban. böségben léteznek, 
még is eddig egyetlen egy illy gyár sem állittatott föl. Az igen tisztelt tudor ur tehát leginkább illy 
vállalatok léte·sitésére buzdítja föl hazánkfiait, mellyeket honunk természete s egyéb körülményei 
föképen lehetségesekké tesznek s mellyek jövedelmezéséről, ha czélszerüen kezeltetnek, nem ké-

telked.hetni. 
6-or Zipser ur a lapitott megkövesült fatörzsök s azon, Árva megyében mult évben talált 

meteorvasról némi tudósítással szolgált, meliy alkalommal egyszersmind előmutatá ez igen érdekes 

meteorvasnak. két darabját. 
7-szer A világitógöz köszénböli elöállitása és használtatásáról N ehrer Ágoston értekezett, 

Linberger pécsi czuk9rgyárában e czélra használt készület rajzát elö is mutatá. Ez alkalommal 
Nendtvich Károly által a világító göz különféle módoni tisztításáról hozattak föl némi eszmék, ar
ra figyelmeztetvén az értekezöt, miszerint az eddig · divatban levő tisztitásmód, miként ez az itteni 
gyárban használtatik, nem a Iegczélszerübbekhez tartozik és pedig, elöször azért, mivel az igen 
rövid uton a mésztejen átmenö gözbuborékok a káros vagy baszonvehetlen nemektől elegendően meg 
nem tisztittatnak ; másodszor, mivel két vagy háromlábnyi magas víz.oszlop nyomásának kitett gőz
nemek a készület legcsekélyebb eresztékein nagy mennyiségben elszállnak, s igy azok e módo
ni tisztitása nagy vesztességgel szokott járni. Ajánltatott annálfogva, hogy más ujabb készületek 
modora szerint a göznemek nem mésztejen, hanem csöveken vezettessenek keresztül, mellyek 
mohhal vegyitett oltott mészszel megtöltve , legkisebb nyomást sem üznek a gözre. 

8-szor Hutta János értekezett a Pécs környékén előforduló forrásvizek vegytani termé
szetéről, azok fő alkatrészeit adván elö„ Ezen értekezés annál nagyobb szivesség.gel fogadtatott , 
minél érezbetöbb hazánkban azon hiány, melly közönséges ivóvizeink természete körül forog. 

9-szer Streim György szeremi főorvos ur némi ásványcsigákat mutatott be , mellyeket ö 
Leximir körül az öregmész (@tobfarf) képletei közt talált. Tekintetes Kubinyi Ferencz ur az 
egyikét közölök Pecten seminodosusnak, a másikat pedig Perna maxillarisnak lenni 
ismerte. Ezeken kivül még a Carduum és Venus egy neme mutattatott be, mellyeknek nemei azon-

ban meg nem határoztatbattak~ 
10-szer Barra István, Pest megye főorvosa, e megye kőszirtjeinek terjedelmes és 

részletes leiratát olvasta föl. A szakosztály köszönettel fogadá Barra ur eien értekezését, melly 
alkalommal egyszersmind azon ohajtását jelenté ki, miszerint kivánatos volna, hogy ezen annyira 
elhagyott tudomány hazánk tudósai által mindinkább megkedveltetnék. 

Augustus 13-kán tartott szakülés. 
11. Jorkovirh kapitány ur a pécsi mészkö némi példányait mutatta be, mellyek egyike 

tek. Kubinyi elnök ur által megkövesült Madreporáknak, másik pedig avicula socia
li s na k állitiatott : Minthogy azonban az elnök ezen véleménye az elömutató nézeteivel ellenkezett , 
ki az elsőt jegesült basaltnak tartotta, értekező arra kéretett, hogy Zipser tanár és Szabó József 
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bányásznövendék utakkal az elömutatott ásványok színhelyére a körülményezö-viszonyok megtekin
tése végett szíveskedjenek menni , mi azonban az idö rövidsége miatt meg nem történhetett. 

12. Szabó József, bá~y~sznövendék némelly átalános nézeteket adott elö a bányászatról, 
melly előadás a szakosztály tetszeset annyira megnyerte, hogy a közgyülésbeni fölolvasásra méltó
nak ítéltetett. 

. . 13. Rumy ~ároly ur a vassalakok, kénsavás lugsó és a kénsavas sziksó technicai haszná
l~tárol e.rtekezett, mire azon megjegyzések tétettek, bogy a kénsavas haméleg technicai használatá
rol nem. ige~ sokat várhatni, minthogy ez jelenleg olly csekély mennyiségben nyeretík a gyárokban 
hogy ahg kepes a gyógyászati szükséget fedezni. Nagyobb jövendöje lehet azonban hazánkban a kén~ 
savas szikélegnek, ha az mindazon czélokra fogna használtatni, mellyekre a külföldön már jelenle 
is alkalmazta tik, t. i. az üveg és a sziksó e1öállitására. g 

U~anazon alkalommal Rumy Károly ur némelly szászországi kövületeket mutatván be 
azokat a ~esti termé~zettudományi társulatnak ajánlá, mi a társulat jelenlevö tagjai által köszönetteÍ 
fogadtatvan, Nendtvich Károly megbizatott, hogy azokat az emlitett társulatnak átszolgáltassa. 

.. A u g_u s ~us ~.5~ikén ~art ott szak ülésben Kubinyi Ferencz ur azon indítványt tette, 
hog~ szohtta.tnek !ol a .kozeppo~ti vasut igazgató hivatala, miszerint hazánk geognosticai tekintetbeni 
megismertetese veg:tt igen .o?aJtható volna, hogy az átvágások alkalmával elöjövő telepek leírassa
nak s az azokban elofordulo asványnemek és kövületek példányai beküldettessenek. s iO'y a földismei 
telepek megismertetésére szolgálhassanak. 

0 

.. Az .. indi.~v:uiy nagy ,kösz~úettel ~og~dtatván, s ennek következtében határoztatott, hogy 
~zen()" ug! ~ kozgy~.les fi.gyelm~be aJánltassek es az arra kéressék föl, hogy a középponti vaspálya 
igaz~ato~i~ata!át fo~szohtsa, m.1szerint az illető rétegek átmetszését és rajzát a m. orvosok·és termé
szetv1zsgálok evenkint tartando gyülekezetének beküldeni szíveskedjék. 

. Végre az augustus 13-ikán tartott közgyülésnek azon határozata következtében melly 
szermt a szakok fölszolittattak arra, hogy hazánkat föképen érdeklő s a természettudományok egyes 
szakába vá(J'ó kérdések tüzessenek ki 11 k ·· 

0 

. • o . • , me ye a gyulekezet által a magyar orvosok és természet-
v~~sgálok~a~ aJ~nltatv~ azok kidolgozására buzdittassanak: Kubinyi nr iuen tisztelt elnökünk által 
kovetkezo kerdesek aJánJtattak.. _ ' 

0 

1-ször. Irassék le Pest és Buda környéke földismei tekintetben. 
2-szor. Irassanak le a hazánkban még olly kevessé ismeretes Sáros me.,.yében létező 

cserveniczai opálbányák. Jegyzette Nendtvich Károly. s. k. ' 
0 

XIV. 

A mecseki (baranyai) köszénröl 
értekezik 

li.RA.1'10LIN IIIJGO ISTV Á.N. 

l{ülönösen tisztelt nagytudományu Gyülekezet! 
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t. §. A gy ül eke z e t c z élj a. E tájbani összejövetelünk föczélja e vidék különféle természetado
mányait föllelni, megismerni és mindenoldalulag pontos vizsgálat alá vetni; hogy igy azoknak élet

. szükségeink födözésére lehetö alkalmaztatását kikutah'án, azokat az ipar s művészet kezeibe adjuk, 
és ekkép elősegitsük. nemzetünk jólléte virágzását. 

2. §. Az égöszerek f~ntossága. Az emberiség nélkülözhetetlen életszerei fogyat-
kozásából, teljes hiányából, rossz minemüségéböl véghetetlen országos ínség s nagyszámu nyavalyák 
erednek; de minekutána ezen · szükséges életszerek megszerzése s elöidézése a polgári társasággá 
alakult néptömeg számára egyes emberek hatalmában s tehetségében nem áll, az ezekröli gondos
kodás következéskép a nyilvános országigazgatás föladata; hogy pedig ezen nélkülözhetetlen életsze
rek sorába elég fontos szerepet vívtak ki magoknak az égöszerek (~tmnmateriafün), mindenki átlá
tandja, ki a fütést, fözést, világítást és az iparnak majdnem minden ágára elkerülhetetlenül szüksé
gPs hétárgyat (~éitme~off) elegendökép méltánylani képes. 

3. . Az .értekezés tárgya. Hatáskörünk ezen orvosrendörségí s természettani 
irányában bátorkodom a nagytudományu gyülekezet elött föllépni és a mecseki és szászi hegységben 
dusan-elöforduló köszénröl mint égöszerröl rövideden értekezni. 

4. §. A fahiány. Az égüszerek közt mint legrégibben használt legátalanosb a fa; so-
kakra körünkböl bátran hivatkozhatom, kik hiteles tanuí annak, hogy mennyire megritkulvák erde
ink csak egy fél század óta, s félnünk lehet, hogy jövöben talán már ötven év lefolyta után gazdag 
C'rdcink teljesen kivilágosodnak ; okát ennek abban vélem föllelhetni, hogy országos alkotmányunk 
szerint birtokosaink önkénytesen több fát vágatnak évenként erdeikben, mintsem az utónövésekből 
és saijadékokból várnunk s reménylenünk lehetne. Ekkép történik tehát, hogy a sulyegyen és a 
kellö arány a veröfa s a sarjadék közt földulatik, fahiány s a fának szerfölötti ára kivándorlásokat 
és nyavalyákat okoz a szegény s szükölködő nép között, azért tehát orvosi s rendörségi tekintetben · 
szükséges a fabiánynak gátot vetni, mi megtörténendik: 
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I-ör. Szigoru erdészszabályok s helyes erdésztan által; 
II-or. A fapazarlás s fávali visszaélés megtiltása által; 
111-or.. Olly égöszerek fölhasználása által, mellyek a fát, mint égöszert némikép pótol-

hatják. 
5. §. A fahiány elleni erdészszabályok. A mi az erdészszabályokat illeti, azok 

közöl rövideden csak azf emlitem meg, miszerint a tüzifa az erdökben, valamint azokon kívül is 
különös ügyekezettel müveltessék, miszerint az erdök vágásként (f c{>lagtt'eif e) rendeztessenek el, 
miszerint a legelés fiatal erdökben megtiltassék, miszerint az erdőknek ártalmas bogarak s hernyók 
czélszerüleg eltávoztassanak. *) 

6. §. A fapazarlás elhárítása. A fapazarlás megtiltása végrehajtatik, haa lak.he
lyek, istállók, ólok, akolok, hidak, kutkeritések köböl építtetnek , a kertek körül élös övények "'*) 
ültetnek; a ·1akszobák, kályhák, kemenczék czélszerüleg elintéztetnek; azonkívül a fávali vissza. 
élés miatt az ország- s egyéb föutakon valamint a folyók, patakok, csermelyek s tavak partjain, szint
ugy a különben ugyis vado~ s sivatag helyeken sebesen és rossz földben is foganatosan növö faültet
ményeket, u. m. nyárfát, egerfát, füzfát stb. tenyészteni igen ajánlatos. 

7. §. A fapótlékok használása. De leginkább segíthetünk afahiányon olly égösze
rek használása által, mellyek a fát némikép potolják e tekintetben igen becses természetaclományok 
a szén és a gyeptözeg; (~orf) valamint az iparnak mellékes készítményei ugymint a timárcser- (®dt• 
berfo~e·Jtud)en) s a repczeolaj-lepények (ffií~~őp!=Jtucf)en) mint égöszerek nem megvetendök, mint
hogy a fa megkímélése miatt nem csak különféle kézmüházakban , h.anem fűtésre és már házi czélok
ra is használtathatók különösen faszegény tájakban, és igy Bécsben, hol a fának ára szerfölötte nagy 
a császári királyi évenkénti megemesztés jegyzökönyveiböli 0 •) kivonat szerint a köszén, gyeptözeg, 
timárcser- s repczeolaj lepények fogyasztott mennyisége egy évben annyira megyen, mint a fölhasz
nált fa mennyisége s ekkép a fa különben még tulságosb árának gát tétetik, Megemlítést érdemel az 
is, miszerint az aranyra nézve szegény Francziahon más természetadományokkal dus , különösen pe
dig vassal s szénnel bővelkedik s igy Francziahonban évenként 180 millio franc értékű szénmennyiség 
nyeretik, mellyet a müvészet, ipar s gazdaság évenként föl is emészt. 

8. §. A szén alkatrészei s fölosztása. A szén lényeges alkatrészei: széneny, 
köneny s élen..y, mcllyek különféle s változékony arányban vegyitve találtatnak a szén ki:ilönbözö ne
meiben, nem ritkán még csekély mennyiségü legeny is járul hozzájok. - Némelly ásványászok sze
rint állat-; növény- s kö-szén különböztetnek meg; mások szerint pedig a szén szénlére ( Anthrazit) 
vasszénre (Graphit), fekete - vagy köszénre > (Lithantrax) s barna vagy faszénre (Lignit) oszta
tik föl. 

9. §. A kőszén tulajdonsági. Ezeket elMebocsátván~ áttérek értekezési tárgyam· 
ra, a köszénre; - a kőszén többé vagy kevesbbé fénylö (ekete anyag, melly a forrászcsö előtt 

könnyen meggyul , lánggal, fekete füsttel s kozmás szaggal ég, a szabad Iégbeni s nehány perczig 
tartó tüzelés által 20-40 procentnyi illó anyagok fejlödnek ki. · 

. 10. §. A szénágyak. A köszén telephegységhez (~föt3gebitge) tartozik s pedig név- · 
szermt azon részéhez, mellyet szénágynak ( stoblmf otmation / Jtob!enhlget) nevezünk, s melly a 

•) Nagy károkat okoz az erdökben a többi közt a kicsiny s nagy fenyószu (Bostryehns Typographus 
et pinlperda) 

_ ••) füben~_e„ Sa~ne, u. m. viburnum opulus, ligustrum vulgare, coJ'vUS ma.scula etc. 
.... ) lt. Jt. tci~rhd)e fileraelyrung5li~en tler ~tatlt mien. 
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rövénykó, szénpala s mészk.ö egymást fölcserélö rétegiböl áll. A szén a fóvénykö-rétegekben többé 
vagy kevesbbé tágas telepeket képez , mellyekböl közönségesen többek egymásra halmozvák , ugy 
annyira, hogy némelly helyeken 60 illy egymáson fekvő rétegek számlálhatók, gyakorta az ezen ré
tegeket elválasztó fövénykövek szintugy szénanyaggal megtelvék, mi különösen a szénrétegek leg- . 

· közelebbi szomszédságában látható, mellyek igen vékony szálkákká változván szénpaláknak , vagy 
kozmás paláknak (palaagyaknak) neveztetnek, mellyek közöl egy pár fajak szinte mint égös--zerek 
használtatnak, de tisztátalanságuk miatt nagy mennyiségű hamu marad vissza; ezen szénrétegek 
terjedelmessége igen különböző, de a legtágasb rétegek is (mellyek Francziahonban 6-7 ~e~er
nyi terjedelmességben fordulnak elö) a föntemlitett vékony rétegekből egyesitvék, s csak ahgesz
revehetö különnemű anyagok által elválasztvák; De ezenk.ivül a telephegység fölsöbb ágyaiban is 
találtatik sajátlagos köszén (egész a Juroágy végéig) mellyszáraz-szénnek neveztetik, s a többi _ 

közt a legcsekélyebb höfokot okozza. · . 
Az életmüves maradékok nagy számnak s átalában igen bélyegzettek a köszénhalmo-

zatiban (@5teinfo~ten~~bfagetun~ien), különösen pedig a foszlánk a réteges anyagokban, ezen ma
radékok részint levelek képmási, részint öszvezuzott törzsöki különfaju növényeknek s pedig külö
nösen vagy; a nagyszálu (~oc{>ftdmmig) növényfajak vag) a varáclicsfü (l!atnftaut) zsurlófü, f~r
kastoppfü családjához tm-toznak ezen maradékok; - A köszénrétegek, kiváltkép a szénágybamak 
sohasem rónák egész terjedelmességökben, hanem vagy hajó- s teknyö-, vagy pedig zegzug-alakuak, 
s gyakorta a legszabályosabb rétegek rögtön öszveomolvák és ekkor ~z ~ghe~ö s földelegyes tö
megek öszvetörvék, a töredékek pedig annyira öszvekevervék, hogy a köszen. k~árkolása lehet.et_Ien. 

11. §. A kösz én lelhelyei (~unbotte). A kőszén nagy menny1segben fordul elö igen 
számos helyeken, s hihetöleg mindazon tájakban, mellyek földje a t~Jephe~ység alsóbb ágy~h~z 
tartozik, a köszén annyi tömegben található, a mennyi az ipar által k1bontatik, s csak azon vide
kek fosztatnak meg e természetadománytól, mellyek földje a jeg;ecses hegységhez vagy az ujabb 
teJepágyakhoz tartozik, s ezen oknál fogva egy nagy része éjszaki Europának u. m. Norvegia, Sved
Oroszország stb. nem kedvezöleg helyeztetvék, valamint Olaszhon is. 

12. §. A köszénágyak képzése. Minekelötte a köszén használatára áttérnék a 

köszénágyak és a köszénképzésröl ezeket jegyzem meg: , . .. . 
B e u da n t, a híres franczia föld ész kisérleti szerint, ha a növények 100 es 200 höfok kozh 

mérséklet alatt alkalmas nyomásnak kitétetnek, barna- s feketeszénhez hasonló anyagokká változtat
nak· - a mint pedig már föntebb emlitettem, bizonyos dolog az, miszerint a szénágy, mell! a 
föld~ek különféle rétegiben található, összehalmozott növénymaradékok által ~épeztet~tt; beb1zo
nyitásul szolgálnak ama nagyszámu, s tisztán bélyegzett növénytörzsök - s l:velma~·adeko~' me.ly
lyek az éghető tömegben vagy pedig az ezen :tömeget környezö földelegy~s os~zesegben lath~tok, 
s ezen állitással mindenki megegyez, de azon kérdésre, mi módon törtent mmdezen maradeko~ 
összehalmozása? különfélekép feleltek a földészek. Némellyek azt állitottá~, hogy ezen mar~de
kok összehalmozúsa különféle nagy növényszálak (~fo~) elásásától származik, mellyek nagy vizek 
s tenO'erárak által különféle helyeken összehordattak; mások véleménye szerint pedig a köszén
á a; ké zése akkép történik, mikép a gyeptözegágyak képzése, miszerint t. i. a födetlen föld 
b~yomásf ban s hasadék.iban, mellyekbe kisebb vizék által az öket ~ör~y~z~ növény_t~redékek. s 
darabok hozattak a köszéná!:i:yak képzése történnék. Az elsö állitás hihetoseget csonk1tJa az uszo
szálak bámulatos 'vasta()"sá()"a ~ mert ha a többféle fanemek különsulyjokat s széntartalmukat a kö
szénágyakkal összehaso~lit;a megfontoljuk, elegendökép kitetszik, miszerint a köszén legfölebb csak 
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huszonkét század részeket (0,22) tarthat meg a növényszálak eredeti terjedelmességéböl, s 
ezekből .következik, hogy a tágas köszénrétegek képzésére olly nagyságu szálak kivántatnak meg, 
mellyek a valószinüség határi közé nem szórilhatók, - A második állitás ezen nehézségekkel 
nem küzd, s egyedül csak elegendö idöt kíván az életmüves anyagok összehalmozására ; ezen álli
tá.s hihetősége erösittetik az által is, hogy a köszénágyak mintegy elkülönzött me<lenczében találtat
nak, miböl mocsárokra s posványokra következtetnünk lehet, meIJyek a födetlen föld repedésiben 
alakultak; azonkívül az ezen medenczében előforduló köszénrétegek minden oldalról gyakorta idösb 
kötömegek által környeztetnek, mellyek a medenczének oldalfa gyanánt szolgálnak. _ 

13. §. Csigamaradványok (IDlufcpd~Uebette~e). Csigamaradványok csak a Jegtá
gasb köszénágyakban találtatnak u. m. Éjszaki-Francziaország, Belgium és Anglia telephegységi
ben, de annál nagyobb számmal fordulnak elö a csigamaradványok barnaszénágyakban, mellyek
ben a növénymaradványok nyomai elenyészvék. 

14. §.A kőszén használata. A kőszén alegbecsesb ásványok.közé tartozik, s hatha
tós befolyása volt az ipar ujabb idökbeni tett haladásra, mert ezen égöszernek köszönjük a gözerö
müvek terjedelmes használatát, menyek a vizeröt kipótolják s számos vídékekben a vízhiánya ugy 
is elegendöképen érezhető. Az öntömühelyek s huták nagy mennyiségét emésztik föl ezen égöszer
nek, de némellyekre nézve igen sajnos, hogy a szállitási bér szerfölötte nagy. 

A kőszén különféle használás módjai közé tartozik a szénülés (ID°etfo{)Iung), midőn t. i. 
a kőszén lepárolgás által gyántás, kénes s földelegyes részeitöl megtisztittatik ; mi által a sziva
csos, fény lö s keményszén nyeretik az ugynevezett k o e k s, ri:J.elly sehes elégetésénél igen nagy 
hőfokot okoz; de miután ezen lepárolgás által a szenülés alatt a hétárgynak több mint egy harmad 
ré.sze. elvesz, s a mecseki s szászi hegységben bőségesen található köszén mint szinköszén *) öreg
szemü darabos , és majd nem poros alakban jö elő, ezen alakban pedig a közhasználatra fa helyett 
nem alkalmatos, minthogy csak erös légvonal befolyása által ég, a szellölyuk.ak pedig a kőszén 
darabocskák által bedugulnak., söt legnagyobb része az égöszernek megégetlenül a hamu közé esik; 
e tekintetben törekvéseim különös föladata volt ezen alaku köszenet akkép egyesitni s össze
ragasztani, miszerint az iparnak s háztartásoknak használhatóbbakká tegyem minden munkasoka
sitás és költség nélkül. 

Összealaküásom módja kétféle; az · első következendő : öt m<1zsa kőszén; fél mázsa 
agyag; egy ne gy e d mázsa polyva vagy vágott szalma ; ezek vízzel elegyítve anyaggá változtatnak 
s ekkor különféle nagyságn famintákban téglamódra vetethetn~k és a levegőn kiszárittutnak; ezen 
összeg elkészítése s mintákbani alakitásu egy munkás napi dolgába kerül s egy öl fát pótol. 

Egy öl fa udvarainkba szállitva, vágattan, különben fával eléggé bövelkedő vidékünkben, 
13 vforintba kerül, fr. kr. vált. pénz. 

5 mázsa köszén, mázsja 12 garassal 3 
Az anyag kiásása 
1
/(1, .mázsa polyva vagy vágott szalma 

Napszám 

6 
12 
50 

Az egész összeg csak 4 8 kr. vált. jö, 
s így nemcsak a fahiány gátoltatik, hanem minden csalácl ugyanannyi égöszerekre való költségek-
kel beérné három annyi ideig mint a fa használatával, annál inkább használtatható pedig a házta~-

•) ~einfo~fe, b. ~- bie .io~rc im grobförnigm, fa~ vuh,erid,lten Buftanbe. 

• 

. . thogy olly alakba mint a vágott fa több hüvelyk vastagságu s több hüvelyk hossza-tasokban, mm o . „ . 

ságu darabokba kiki .ön~~n!e s~erint egyes1theto. fr. kr. vált. pénz. 
Második kesz1tes1 mod : . . . 

20 Két font izlandiai zuzmo (~1~h~n ~sla~~cus) 
12 Főzetik egy akó vízben, fozes1 koltseo 

4 mázsa köszén vele elegyittetik 2 24 
50 Napszám 

. Az egész összeg 3 46-ra jö' . 

. .k mell készitésmód a főzés miatt fáradsagosabb, 
készíttetnek ezen összegböl negye~fo~t~y1 .gol~~nlbatóbby nalYyobb hőfoka miatt a megégetésnél. 
de egyszersmind jutányosabb az elobbmel es aJ V. „l o élY azt jecryzem meg' hogy a kőszén 

. 15. § . • <\..'köszén-hamu használata. „ egu .mol meloly utóbbi életmüves testek 
. · · k" fövényko s szenpa a , 

állományai ' mint fönebb emhtem' mesz o' . v" • ko" vel melYe' cretik szivacsos dura-' l t .„ állomány a .ioveny o o • 
változásai által ered' ha tehát ez~~ e ~ ~uv~s z llánitrészek (mergfo~te ~oqellanittl)eife) találtat-
bok maradnak hátra mellyekben uvegult po1c e . t .: aro··1d ko··zé kevertetett' ezen oknál 

· k··1·· b hasztalan hamu rngy 
nak. · eddig ezen maradék mmt u on en . d 'kot tov'Íbbi használatra alkalma-

' .... v·1 ki · ·l tek által ezen becses mrua e • 
11 fogva igyekeztem kulofüe e se1 e . . d á . lapban fölületesen emlitetett' va .jon . h. ' lött ecry becsi rraz as g1 'l 

t.ossá tenni s nunthogy arom ev e o l . h ma fordítani az épitömesterségben ?, effe e 
ezen üvegült porczellanitot nem lehetne-e v~ am1 .kas~?lt t i ezen szivacsos maradék öregszemü 

'k t t tt mi szerencsesen s1 e1u · · rr b"rf.t) vizs«álatokat s proba a e em, . · t ku·'1o··110··sen vízhatlan (tt"l11et t""; 0 
• cr ·u fk melly anyag mm . 

porrá alakítva foltott. meszsz~l eleoYI. e.1. '. . . nedves falaknál különösen becses s aJánlh?tó 
vakolat használtathatik.' ~nnel fogva .v1zep~t.esek~~l, „ lakban élYetett gypssel vegyítve kökemeny 
öszvecr. azonkívül az emhtett maradek aprnszemu ~orn. 1 cso1·nos márvány falakat ábrázol. -0 

' • fi 1 köszörülve icren Je es s . . · 
anyagot képez' melly tisztán s nomu . ok. ·t. smódoktól e '.köszénnel dus táJra' kik1 

Milly haszon s nyereség hár.om!an~1k ~z~~'l esz:~tudományu gyülekezetnek egy pár pél-
belátandJ. a . - . eO'yuttal bátorkodom kesz1tmenye1m o a n ~ . , 

' 
0 

• k. · · ·t · vécrett benyuJtam. dányt megszemlélés s gyakorlati meg iser es o . . 

xw. 
A siciliai Macalubi nevü iszapvulcanokról. 

„OBH.OVIVH ÁGOSTON' cs. k. nyugalmazott kapitány. 

. ··1dn i távolságban éjszakra egy emelkedett tájna~ 
Siciliában Girgentihez 3 vagy 4 olasz merfo y. "l ·s hol egy negyed olasz mérföldny1 

' · "' "' bene) hol mi sem no e k 
fölületén (auf bem ~tateau emer 'i:'oi.ye ' k dik láthatók az ugynevezett iszapvulcano . ' 
1dte1jedésben sem madár sem más állat nem tartoz .o ' tesek Származik e név Siciliának haJ-
mik Siciliában Macalubi (conus inve~su~) név alatt ~s~e~ t ~denkoron a természet után szokta 
dani urai a saracenoktól, e müvelt neptöl' meHy a 0 go a · 
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volt elnevezni. A természet a nevezett helyen többé kevesbbé mindig munkás. Az erös 1 tt á 
• .o. .. tk • . t d . t·á . e pn nn s es a relULove ezo szerepe es u - n, melly messzere el szokja a romokat egy á t ·1 · · 

"ldb · át • .„. 'b . o m s o szorm, az 
(
alapfi.)o ~ áelgyal, . me1 OJe. en 3, 4,. egesz 8, 10 lábnyi széles tölcsér ered' mellyböl a szeszek 
gas ereje t iszapos v1z bányatik ki· ez a tölcsér fölületén Iefiolyvá t b 1··r · „ . . . . . ' n az e u is szukebbé 

teszi, m1g Jassankint hegyet k1csmyben ( en miniature) nem képez melly a t"'l · k d . 
· t 'k .· t 1 őt k · - „ 1 . . ' o cserne ere eh mer e e sze1m , s et o nyi magasságot is elér és aránylacr mindig bb l · · 
fi.·1ru· · b ár 'dik o csucsosa esz, mig vecr-

re o egeszen ez o , hogy uj szétrepesztés által ismét öss b lt 'k · ~ 
tessék. - zerom o asse , megsemnns1t-

. Illy márm~ ~~záródó ~ulcani csucs ezen példány_ itt, ~ellyet elömutatni szerencsés va
gyok es melly annyira osszeszorittatott már, hogy- átméröje nem nacryobb mint ecry irótou · · . 
helyett már csak tiszta , kéngyántásszagu vizet folgal mngáhan.· o o e es iszap 

XVL 

A KJagenfort és W olfsbergben „Franz Paul Herbert" firma ~Jatt létező 
gyárból kikerült , 

Olomfehér (Bleiweiss) három f~jának vegytani vizsgálata. 
Dr. BOÓB HÁBOLY által 

~zon körülmény, hogy a szóbani gyárból kerülö ólomfehér fajokat mind„ azon iparüzo"i"nk íi··1 
szmezöink (le ft ·"' ) kik s o eg . . n tct";Ct / ezen vegytani készitményt - kivált az utólsók - évenki"nt cr 

· menny1segb f„lh ál · ák · · · naoy en ° aszn J ' egyeb olomfehergyárakbóli készítményeknek föltétlenül elibe tes ·k 
arra határozott engem' hogy az itteni Jc.övetkezö kísérletekhez hozzáfo!YJ. ak. Ezen kisérletekzn

1
e·1' 

azonban egysze · d ·1 · e rsnun azon .cze om is volt , hogy vegybontásaim által ezen müipari tekintetben olly 
nagy. fo~tosságu testnek. vegyaránytani szerkezetéröl meggyözödjem. Minthocry tovabbá okom volt 
~~ita;i Í hogy e~en gyartmány ki;11önösen jó miiipari alkalmazhatóságánál fog:a tisztább s kevesbbé
ól~eh. esz' mmt. m~s gyára~ oJomfehér fajai: kettös oknál fogva választ.ottam a Herbertféle 

e eret vegytaru v1zsgálata1m tárgyává. 

jokat k. ~tinden ólomf~hérgyár, miként tudva v~' a különböző ár szerint különféle ólomfehér fa-
esz1 a kereskedes számára mell k fi k t · ö . .. . nevekk l . ' ye 0 oza os mm segokhez kepest rendesen következő 

végre :on::~:e~nek' ugy~~nt: crem~i ólomfehé~' (a .~e~obb faj) velenczei ó., hamburgi ó., s 
minőségi- s ArrGk, (a Ieg~Jlányabb fllJ). Ezen faJok koze a gyárosok á1jegyzékeikbe még több 
közönséges jelelik ozn~~~t l ~:tnak' mell~e~e~ rende~en ezen k~fejezésekkel: finom' középszerü 
hollandiai ó. - A PHert~ ~fi· .om holl~ndrn1 olo.mfeher' középszerű hol~andiai ó., s közönséges 
azok löz(H három fajt ála I ele gy~ is. has~ál3a ezen elnevezéseket készítményei számára s én 

v sztottam vizsgálatalill tárgyaul, ugymint: 

f. „ A ftnom cremsi ólomfehéret (legjobb faj); 
z. A finom velenczei ólomfebéret ; és · -
3. A közönséges hamburgi ólomfehéret. 
1-sö minöségü finom creinsi ólómfehér. 

249 

A Herbertféle gyár ezen legfinomabb készítménye a kereskedésben négyzetes táblákat 
képező, kissé összelapított s fél fontot nyomó darabokban jö elö. Az egyes darabok világos kék 
papírba tekeryék , mellyen a gyár pecsétje \~abtife~cm.l'el) s ezen fölirat „Fein Cremser" feke
te színnel látható. Az ólomfehér ezen fajának a színe vakító fehér s az egyes részecskék össze
Allása olly nagy, hogy a törés szinte csigásnak tetszik. Az egyes darabocskák az ujjak között 
szétdörgöltetve igen finom, szinte zsíros tapintatu port adnak. A forrasztó csö elött egy széndara
bon igen könnyen és tökéletesen lehet az ólomfebér ezen faját sziniteni (rebuciren), melly alkalom
mal a közönséges óloméleg - szálladék mutatkozik; a kénes sav szaga e mellett nem volt észre
vehetö. Az alul beforrasztott üvegcsöben ezen ólomfehér megtüzesittetvén, vizgözök s csekély koz
más szag kifejlödése közben, feketés szint öltött-magára. A finom pora ezen ólomfehérnek 320 
szor nagyító górcsö alatt, egészen alaktalan · anyagnak látszott a jegeczes szerkezet minden nyom
doka nélkül. A melegen eszközlött olvadéka a Herbertféle finom cremsi ólomfehérnek föleresz
tett légsavban tökéletesen tiszta volt s maradék nélküli; föleresztett eczetsavban is tisztán fölol
vadt s leszámitva a csekély mennyiségű sárgás fehér marndékot, tökéletesen is. Miután a légsava 
olvadékból az ólomkönkéneg (@>~tl'efehvaff ctftoff) által Jecsapatott, az ólomkénegtöl .leszűrt folya
dék sóska savas és szénsavas hamélegre csak csekély zavarodások által hatott ellen. Kénkönleggel 
(@5~1l.)efelammonium) azután lecsapatva ezen folyadék még azonkívül csekély kétrendbeli színezett 
szálladékot adott. Egyik része fekete színű volt, a másik pedig sárgás s nagyobb pelyhü mint az 
elsö s olly viseletű volt mint az agyagföld. A fekete csapadék vas volt. Ha a szóbani ólomfehér 
vízzel mosatott, a mosóvíz nyilván, savas ellenhatást tanúsított, könkéneggel fekete, kénsavval fe
hér csapadékot adott, kénsavval és !éllel hozatván pedig melegen érintkezésbe, nyilván eczet
égény (&ffigact~er) szagot eregetett. Következőleg semmi kétséget nem szenved, hogy a viz ál
tal az ólomfehérböl eczetsavas óloméleg ( ólomczukor) oldoztatott föl. Hogy ez utólsó mennyiségét 
meghatározhassam, négy nehezék cremsi ólomfebérport kifőtt forró lepárolt vízzel mostam s a ben
ne fölolvadt eczetsavas óloméleget kénsavval s~étbontottam és lecsapattam. Ezen az uton alig 
nyerhettem 3, 5 szemer kénsavas qlom.é eget. Ugyan ezen ólomfebérnek egy fajában azonban, 
mellyet késöbb kaptam, tetemessel nagyobb mennyiségű ólcimczukor volt. 

Továbbá mintegy két nebezéknyi ólomfehérnek a mosóvize is keményitöre kísértetett 
iblanynyal, mivel a gyárakban nem ritkán keményitös víz is szokott alkalmaztatni a képezendö 
ólomfehértömeg kötszere (~inbcmittd) gyanánt, jelenlétének mindazáltal nem lehetett nyomai
ra találni. 

Ha már mostan az idézett kísérletek összegéböl következtetéseket teszünk a finom cl·em
si ólomfehér vegytani összetételére, kiviláglik, hogy az szénsavas óloméleg, viz, csekély meny
nyiségü, 100 részben talán alig 2-3 pc. tevö ólomczukortartalom, továbbá vas és agyagföld nyo
maiból áll. Meglehet hogy ezen ólomfehértömeg alakítására mézga vagy enyves viz használtatott 
kötszerül vagy talán csak pusztán víz. 

Egyéb ólomvegyek, millyenek: a kénsavas óloméleg, ólombalvag, miként a földek vegyüle
teinek is, névszeriut szénsavas mész- és kénsavas suléleg je!ennemléte, ezen ólomfehérfajt aránylag 
különösen tisztának tanusitja s kimagyarázza ezen gyártmánynak különös képességét a müiparban. 

32 
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Hogy ezen ólomfehérnek jó alkalmazhatóságában a tökéletes alaktalanság ( Amorphismus) s a részecs
kék rendkívül finom elaprózása nagy résztvesz, azt tagadni nem lehet, minthogy az ólomfehér 
erömüvi elegyülésének ezen sajátságai a festék gyanánti alkalmazásnál, a beboritási képességét 
s igy az anyag lehetö legnagyobb meggazdálkodását nagyobb részint föltétele~ik. 

Az ólomfehér ezen fajainál átalában tapasztalt alaktalansága az egyes részecskéknek, 
azután a bennök létezö meglehetösen egyarányos mennyiségei a közönyös eczetsavas ólomélegnek 
alaposan azt gyanittatják, hogy a Herbertféle gyár a i·égi hollandiai modor szerint dolgozik. 

Minthogy pedig itt különösen tiszta ólom.fehérrel volt dolgom ezen fajt egyszersmind az 
ólom fehér vegyaránytani szerkezetének meghatározására kívántam használni s következö mennyi
leges vegybontási k:isérleteket tettem. 

M u 1 de r a különféle ólomfehér fajok terjedelmes vizsgálatánál (~(nnal. bet ~9emie et 
sp~armacie ~b. XXXIII. @í. 242) az ólomfehérben létezö vizegyviz ( ~~btahl'aff et) és szénsav 
meghatározására oll! készületet használt, millyet jelenleg az életmüves elemi vegybontásokhoz 
has·ználni szoktak. En is tettem egy kisérletet ezen készülettel vegybontani , mindazáltal azt ta
pasztaltam, hogy ha itten némileg nagyobb mennyiségű ólomfehér mintegy 8-10 Gramme vétetik 
munkába , mind a vizegyviz mind a szénsav meghatározásánál alkalmatlanságokra bukkan az em
ber. Minélfogva más még pedig következő módon jártam el. A vizegyviz és szénsav ólomfehérbeni 
összestartalma izzás által a szénsav a Will és Freseniusféle készületben (mellyet ezen vegykémek 
az Alcalimetriáboz ajánlának) puhatoltatott ki; mire aztán az utólsó az elsöröl. levonatván az ólom
fehérben volt vizegyviz mennyiségét megmutatá. Illy móddal, 

100 r é s z j ól ki m o s o tt e r e m s i ó 1 o m f eh é r a do t t : 
1. 14,221 p. e. izzási veszteséget; 11,274 p. e. szénsavat és 2,947 p. e. vizet. 

11. 13,610 p. e. „ „ 11,246 p. e. „ „ 2,364 p. e. „ 
111. 13,884 p. e. „ „ 11,181 p. e. „ „ 2,697 p. e. „ 

Meg kell itten jegyeznem, hogy azon ólomfehér, melly a 11 és 111-dik kísérlethez szol
gált, 100 C. folm vi:z.fürdöben, az 1. kísérlethez vett ólomfehér pedig történetesen csak mintegy 85 
C. foknyiban és rövidebb ideig szárittatott. Ha ezen kísérletnél a szénsavtartalom a többi kisérle
tek ebbeli tartalmával olly pontosan meg nem egyezett volna , föl sem idéztetett volna általam. 

A II és Ili kísérletek 100 rész cremsi ólomfebérben adnak közép számmal 861253 p. e. 
óloméleget; 11,235 szénsavat és 21530 vizet, melly szásztóli összetétel a vegyaránytani formulának: 

2 ~ (PbO, C0 2
) + PbO, H20. megfelel és pontosan megegyez a Mulder, Hochstetter 

(~ournal f. t'tact. G9emie ~81t-2 {)eft 16.) és Link (~fonat. bet Gbemie et ~barmacie ~b. 46. 
~e~ 2. 8113) által, az ólomfehér számára fölállított formulának. ' Nem tagadhatni hogy ezen formu
la valamivel kevesebb vizet kíván, mint a mennyi a vegybontásban találtatott, de ha meggondolja 
az ember , hogy tulajdonkép nem tudjuk pontosan, millyen bévmérsékleti foknál gözölgött el a hy
groscopiai vize az ólomfehérnek s mikor kezd a vizegyviz elgÖzölögni , a víznek kissé nagyobb 
tartalma nem Iessz szembetünö. Minden esetre ugy látszik, borry a vízfürdő bévmértéklete nem 
elégséges az ólomfehérböl minden bygroscopiai vizet kiüzIJ.i. . 

0 

A más austriai gyárakbóli első minöségü ólornfehér fajokkal teendö összehasonlító meny
nyileges vegybontásokat ez alkalommal, jó lehet igen ohajtottam volna, az idö és anyag hiánya 
miatt meg nem ,tehettem , reménylem mindazáltal, hogy talán más alkalommal erre ismét visszatér
hetendek. 
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A következökben megvizsgált faj 
A 11-dik. minöségö finom velenczei óldmfehér volt. · 
Ezen a cremsi ólomfehér után közvetlen következő faj hegyes , két hüvelyknyi magasságu 

8 az alapon másfél hüvelyknyi szélességű kápokban adatik ~t a keres~edés?~.~· ~~en darabok. sötét 
szürkés_ kék papirba tekervék s miként a cremsi ólomfeher ezen feher bet~ju íol~·attal,. „Fem Ve
netianer" ellátván a gyár részéröl. Mi a szint illeti, a velenczei ólomfehér szmte sze~. fehe.~· ' .. de n~m 
olly vakító mint a cremsi ólomfehéré. A szerkezete szinte· kevesbbé· leveleges s az UJJak kozott szet: 
morzsolt pora darabosabb tapintatu. A fonasztó cső előtt széndarabon nem lehet ~~~an a velencze~ 
ólomfehéret olly könnyen sziniteni, mint a cremsit, de mégis tökéletesen s a sz1mtes alatt semmi 

kénes sav szagot sem lehet észrevenni. . . 
A 320-szori vonal nagyitásu górcsövön át nézetvén ezen olomfehernek a pora m.lild magá-

ban mind vizzel föliszapolt állapotban csak alaktalan testecskék lá~s.zott~k .. ~ velenc~ei ól~mfeh~rnek ~ 
eczet- és Iégsavbani olvadékai ugy viselték magokat, mint az elöbbem fajnál, az olomkenegtol le
szűrt folyadékban a sóska- és szénsavas haméleg itt is cs~k~ly zava:odás.o~at okoz?tt. Ól~mcz~lrnr 
ezen fajban is volt, még pedig 4 nehezék finom velencze1 olomfeher, kifott, forro l~párolt v~zzel 
mosatván s a mosó vizböl az ólom éleg kén·savval becsapatván, nem egészen 4 szemer ~e~s~vas olom 
éleget adott. Miután a szóbani faj a mosásnál keményitö tartalmat nem mutatott, valoszmu, hogy~ 
velenczei ólomfehérnél is ugyan azon test használtatik kötszer gya~ánt a gyár által, melly a crems1 

ólomfehérnél talál alkalmazást. · · 
Ezen testen kívül van a Herbertféle velenczei ólomfehérben : szinte tiszta szénsavas ólom-

éleg, viz ·, csekély adalék, körülbelöl mintegy 2-3. % ól~mczukor ~ ~ ~a~nak és,a~ya?,fö~nek n~o
mai s valami kevés szénsavas mészéleg, melly utolso csekely menny1segenel fogva ~1he.toleo. csak ~or
ténetes talán az iszapolási viz által okozott tisztátalanság lehet. A szénsavas meszeleg jelenlete, 
de föle~ a Herbertféle velenczei ólomfehér egyes részecskéinek csekélyebb és eg~enetlenebb .elo~zlá
sa (ez t. i. kevésbbé flnomulván megörölve s iszapolva) okozzák azt.' hogy ezen ~aj a Herbertfele olom 
gyártmányok minőségi s árjegyzékeiben a második helyet foglalja el. Mennylleges vegybontás alá 

ezen faj nem vettetett. -
111-dik minösécrü közönséges hamburgi ólomfehér. 
Ezen faj nagy, e 3/4-1 fontot nyomó tekékben, mellyek durva szü~kés-s.zitató.papirba„ te~ 

kervék s fekete fölirattal ellátvák, kerül ki a gyárból; szine jóval kevesbbe feher, mmt az el~b~i 
fajoké s szürkébe vegyül. .A finommá dörgölt pora a· 320 vonalnyi ~agyitásu gór~ső alatt. i~itt 
amott nyilván jegeczes szerkezetet mutat s az ujjak között durvább tapmtatu. Ezen faj vegytam vi~s
gálriu leginkább azon czélból tétetett meg, hogy megtudjuk., micsoda testtel h~.s~ná~. a_ I~erbertf~le 
gyár adalék gyanánt a silányabb s arra nézve is, az elsöbb minőségüektől igen külon?oz? olomfehe~·
fajokhoz. S valóban az ólomfehérgyártók, hogy gyártmányaikat csekélyebb ~ron e~oálhthass~k ku
lönféle más testeket használnak mellyek között a sulpat (Schwerspath), femesz (Gyps) s kensavas 
ólo~éleg az első helyet foglalják el, mellyeket a gyárosok finom porrá töretnek, lei~zapoltatnak s a 
tulajdonképi ólomfehérhez e szénsavas óloméleg) különböző mennyiségi arányban vegy1ttetnek 1 a' sze-
. t t · · t o'lomfehér fai finomabb varry durvább mütani alkalmazásra határoztatott s erte a nn . 1. a mm az " o . • • H 

gyárosok magasabb vagy alacsonyabb ár szerint fizettetnek.-. Hogy tehat ezen ada~ekszer~t a er-
bertt'éle gyárnak megtudhassam, ezen közönséges ólomfehérfajt választám s azzal kove.tkezoleg .bán-

, t A k.. ·· · hamburrr1· ólomfehér föleresztett lécrsavval kezeltetett, mellyben mmden szensa-.am. ozonseges o o . . . . 
vas óloméle,,. fölolvadt. Az ezen savban olvadbatlan, fehér s a kezelt hamburgi olomfehernek szinte 
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felét tevö maradék, tömény sósavval pálittatott, mi által csak igen kevés mennyiség olvadt föl. A fe. 
'bér por fölött Iétezö sósav meglehetös sárgára festetett, (jele a vas jelenlétének), Ieöntetett s föle· 
Iesztett állapotban szénsavas könl~geggel tultelittetett; zavarodás nem következett. Égető könlegeg
ge_I tultelitt~t~~n azonban kezdetben ~. ehér zavarodás1mutatkozott, később pedig fehér és sárgás téri
mes ( volummos) pelyhek váltak ki, Ezen pelyhdk. égető hamélegolvadékban részint fölolvadtak 
(agy:agföld) s olvadatlanul apró pelyhü vörös c.sapadék maradt hátra (vaséleg). A sósavban olvadat
lan maradt por nedves kissé képezhető, összefüggő tömeg volt s érdes tapintat által elárulá jegeczes 
szerkezetét. A forrasztó cső előtt széndarabon ezen por igen nagyon világit, de föl nem olvad. Most 
ezen por szénsavas szikéleggel fü;szeo1vasztatott a forrasztó cső előtt. A forrasztó esői kísérlet az 
olvadás alatt rozsdaszinü, kénmájszagu volt, s föleresztett sósavval leöntetve bőven fejtett ki kön
kénegszeszt (Schwefelwasserstoffgas), n leszurt sósavas olvadék pedig föleresztett kénsavval fehér 
csapadékot adott. A közönséges hamburgi ólomfehér maradékával tett kísérlet tömény kénsavval 
folanyra, tagadólagos eredményt adott. Szinte igy nem lehetett abból tömény légsa-N"val semmitsem 
fölolvasztani. Ekként ezen kísérlet következtében semmi kétséget nem szenved, hogy a Herbertféle 
ólomfehér silányabb fajaiban sulpat (Schwerspath kénsavas suleleg) van megörlött állapotban mint 
adalékszer, mellyhez valami kis agyag és vas van vegyülve. 

Ezen rövid közlés végén el nem mulaszthatom azt megjegyezni, hogy egy használható , jó 
ólomfehér gyárszerü készítése Magyarhonban mind a készítőkre, mind a vevőkre nézve, nem cse
kély hasznu-lenne. Nehány pesti szinezö mestereknek évenként átalában több mint 300 mázsára van 
szükségők, ugyhogy minden pesti színezők ha nem többet, bizonyosan 1000-1200 mázsa ólomfe
héret minden évben földolgoznak. Ha pedig azt meggondoljuk, ho"gy :Magyar- és Erdélyország szinte 
minden vidéki nagyobb városában legalább egy színező van, s az ólomfehéret ezen fölül több iparűzők 
is , például lackirozók stb. használják, *) nem igen lessz föltünö, ha a Magyar- és Erdélyországban 
gyanitólagosan szükséges ólemfehéret évenként 3000-=-3500 mázsára becsüljük. **) Ha még meg
gondoljuk egy oldalról, hogy ezen, Magyar- és Erdélyhonban évenként elfogyasztott mennyiségét aJ 
ólomfehérnek , olly országokra nézve, mellyek tudtom szerint legalább nem bírnak ólomfehérgyárral, 
***) minden esetre nagynak mondhatjuk , más oldalról pedig, hogy a jobbadá.n karinthiai gyárakból 
kerülő ólomfehérért a pesti vevök, a vámot is betudva, 3-4 p.ftot fizetnek mázsájától (az ország 
távolabbi .vidékciben· pedig természetesen még többet) csalhatlannak látjuk, hogy egy jó ólomfehé
ret szolgáltató gyár M.agyarországban nem csekély haszonnal dolgozhatnék. Ezen állitás még nagyobb 
fontosságot nyer, ha meggoncloljuk, hogy nálunk, kivévén a még hiányzó közlekedési eszközöket, 
minden más kellékek egy ólomfehérgyárhoz ha Bem' kedvezőbbek, de bizonyosan szinte olly kedve
zők, mint Karinthiában. Itten sem helye sem czéla nincs szerzőnek az ólomfehér gyártását bővebben 
fejtegetni; ha mindazáltal valakit ezen műipari tekintetben olly nagy fontosságu gyártmány készítése 
külön~sebben érclekelne s magának erről ismereteket szerezni ohajtana, következő könyvekből is 
tudomást szerezhet magának e tárgyról, ugymint: frechtl's technologische Encyclopaedie 2 Bd. Wien 

*) Az óbudai gózhajógyárnak egy tudósitás szerint mag:ínak évenként körülbelól 400 mázsára van szük
sége. 

**) Ezen men~yiség, egy késöbbi szóbeli közlés szerint, az 1842-diki vámjegyzékek szerint Magyarhonbll 
behozott olomfehér mázsái összegével, meglehetősen összevág. 

***) A ~ arasdo.n (Horváthországban) létezó cs. kir. szabadalmas glétgyára C. Hertl-nek szinte bir ólom
feher-raktart, de a mellyről nem tudom, hogy valljon saját gyártmányát árulja-e-, 
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1830. Handbueh der technisch~n Chemie v-0n Ernst Ludwig Schubarth 3. Autl. 3. Bde. Berlin 1839-
1840. Dr. Thomas Graham's. L~hrbuch d~r Qbemie bearbeitet vo1;1. Dr. f. Jul. Otto 1. Autl. 2. Bd. 
Braunsch~eig 1840 és LeJirbuch de;r chem. Technologie von Dr. F. Knapp. Braunschweig 1845. (ré
szint még sajtó alatt.) .Azonban minden esetre eredménydusabb leend valamelly je!~sebb szom.széd 
karinthiai ólomfehérgyárnak, például a Herbert, W allnoeffer „ ~gg,er vagy .Kollerf elmek szemelyes 

meglátogatása és megvizsgálása. 

XVIl• 

Pécsvidéki vizek vegytani tekintetben. 

Pécs városa környékében a főldgyoinrából kifakadó vizeknek egymástól nem nagy különbsége a 
változó helyszínek azon emelkeclettségeitől, hol a viz a szabad?a jut, és .~ sok~~le ~lka~u tele
pekről, mellyeken az keresztül szivárog , függ. - Kemény mesztelepekbol ~ volgyfokn~l ~redö 
ősforrások szénszavas mészélegeken kívül alig bírnak más ásványreszekkel, es mnen 
vaO'yon hoO'y eme vizek közönséges italra legegészségesebbek. - Minél közelebb jutnak ezen for· 
rá;ok ~ he:yek töveihez, annál több és különbözöbb savakkal terhelvék.; mindazált~ az egész 
határban aliO' találhatni olly tüzálló részű vagy légsavval, sókkal annyua terheltv1zeket 1 hogy 
az állati éle~nek ártalmasak volnának. - Különbözök azonban ezektöl a köszenet rejtö helyekből , 
vagy az ezekhez közelébb esö kutakból és fórrásokból eredö vizek, mel~ye~. mi~t ér c_z e~. l ~ g ~a v
v a l sókkal söt párolgó részekkel is terheltek, ha több gond es koltseg for~1ttat1k 1eá3ok, 
veg;tani és orvosi használat tekintetében nem megvetendö érdekre eme!kedh~d.nenek. -. E~ek 
és a fönebb érintett vizek a völgyek, mellyekben csörgedeznek, sorozatai szennt, vegytam vizs-

gálat alá e következö renddel tétettek: . . 
Az ü rög h i v ö 1 gy be n. Ezen völgynek, melly kezdetet v~szi. az u~ev~~et~ sz. Jakab 

és Mecsek bércz csucsai alatt, nyugoti részén vörös fövényt keleti reszen pedig' koz~litve a _Me
csek hegylánczához és az ennek tövében ültetett terjedelmes pécsi szölök~ez, kül~~~ele kem~ny
iégü mészföld találtatik , t. i. ·az erdővel födött tájrész barna feketés márvanyt, ~ szol.okkel beulte
tett tájrész pedig meszespalakővet, melly a szabad levegőn hamar és könnyen ~.zetmáhk, ~orhanyul, 
szolgáltat._ -:--- Ezen' számos k~s~bb völgyekre ágazó nagy . völgy .. a „legdus~bb os-~orráso~nak 5rons 
perennis) tanyáj'a,-·mellyek mintegy 20-an egy patakocskavá szurodnek es ez Nemet- es Ma0 yar· 
ü1:ögh közt délnek foly és több rendbeli őrlömalmokat indít örök mozgásra. . . 

E különféle nevezetű források között e következők jelesebbek : a) .szentJakab1 ke· 
me, · · án ld li 

mencze kut; . b). nagy szür~ye~ kut; e) kis szörnyei kut; d) nag~ sz~o.ldali kut; e) kis sz . o a 
kut .; f) · ürög~i _kut; .&) si;en.t kut; h) . hármas kut; i) abaligetbi sz1lvas kut; k) Isten kutJa stb. 
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.Kun források vizei alkatrészeikre nézve többnyire ugyanazon minöségüek levén, közölök 
csak e .következő 3 találtatott vegybontásra érdemesnek, és pedig: 

.. A) Szent k u t és hármas k u t. Ennek, gyanithatólag, egyeredetü, de három különbö
ző helyu ~uggyanással .ra~adozó vize, elpárolgás alá vétetvén, 6 font tüzálló alkatrész mennyiség 
után' sz e n sav a s meszelegböl, keserenyböl és csekélyebb kovagból találtatott 18 % szemer. 

_ B). Ab~ Ii g e t h i szilvás k u t. Ezen forrás palakötelepek közt fakadozván, hamar és 
konn!en ~lparolgo, szabad szénsavgözt foglal magában, - borral, eczettel és kivált érczsavval 
vegyi tv~ es a forrás tö.véné~ mer~tve , pezsgést szül; - tűzálló, egy font alkatrészei után, 3 sze
mer szensavas, kesereleg es szensavas mészéleg mutatkozott. 

... ?) Isten. kutja. Ezen, az egészfvidéken)egegészségesebb és nevére méltó forrásvíz a 
hegytoveneI barna es hamuszinü palakőtclepek és mészkövek közt télen ny· b • · · 
ben fak d · t"bb' .1 · ' ' aron o menny1seg-
. a ~an' . a ~ ~ne ne.vezete~ebb, mivel 6 font mennyiségben csak két szemer tüzálló alkat-

reszek találtattak es 1gy, mmt legtisztább viz, legegészségesebb italt szolgáltat 
Az ófürdői vaay Bálics ··1 E ·· · . 

k .. „ .. ~ • • v ~ g :· zen volgynek forrasvizei az imént emlitettektöl 
c~a abban ~.ulon~ozn~~' h_ogy alkatresze1k ko~t csekély mennyiségben vas mutatkozik; - továb-
~a az„ ezen vol~bol kiag?zo_ ugynevezett Szkokó-völgynek forrásvizei keserenyt, kevés szénsavat 
es aranyl.ag szensavas m.eszeleget foglalnak magokban. -· Az ófürdön keresztül vezetett és fürdés
re melegitve ~asználtat~1 ~zokott patakocska vize áll vaséleg, kevesebb mész és keserenyböl - a 
k.ovagna.k .~cd.~g csak ne~1 n~o~doka mutatkozik. Ezen völgynek alsó részein fakadozó források 
fol~alatt~ kurtokben vezetik v1ze1ket a szigeti külváros lakosainak mind köz- mind maO'ánhaszná: 
latara es ugyan annyi válto · ti l b' k 0 

. ' . zo neveze e irna , a hány részén a városnak vaO'y háztulaJ·donosnak 
telken eiveztetnek. ' 0 

t fk A f r i eb eisz i ; öl g Y két forrása szabadon is folyJ és földalatti csök által is vezet-
~ 1 

a vár?sba baszn~at vegett; az egyik közölök az ugynevezett Petre zs elem • k u t vize meg
;:sgáltatv~. vegytarulag : szabad szénsav.gőz részeket adott; a szárazig történt lcpárolgás után 4 

él t b1?~n~yise? 3~ sze.mer tüzálló alkatrészeket adott, menyeknek nagyobb része szénsavas mész
eg 

0 
es szen- es kensavas keserélegböl, kevesebb kovag és szikaaból állónak tapasztaltatott 

A kál · · l ·· 0 
• k .. var Ia a a t t 1 völgy. Találtatik itt egy magánosok használatára szolo-áló csö-

on .veze.tett fo~ás, melly alkatrészeire nézve a már elöbb emlitettektől miben sem külön;özik. _ 
Az 

1~t~ru mag_anházak u~varaiban ásatott kutak közöl kettőnek vize megvizsaáJtatván és a szinte 
már enntett reszeken kivül ·benne még kevés szikag is találtatott. 

0 
' 

la. h t! e.b t~leki -v ö 1 g Y· Az egész határban legbővebb, kőfallal bekeritett, délneknézö köszik-
s egy ove o ·irohanó · l k · 
t es azonna et ágra elváló, részint számos malmokat hajtó részint pedio

csa ornák által a városba levezetett · ' 0 

s. k . v1z' vegytani vizsgálat alá vétetvén, szabad szénsavgözt és 
t:~~a nyo~dokait adta; - 16 font mennyiség . a szárazági lepárolgás után 33 y

2 
szemer 

o alkatreszeket mutatott, mellyek között található vala; 

keseréle ~)d Agya~' bi~etön kénsavas _timélegge~ vegyitve; b) szénsavas mészéleg; e) szénszavas -
rásból k~~ve?i k~ves ~zensa~as hamag es e) keves kovag: mindazáltal eme alkatrészek csak a for
részint a cser~~e~~ntett .v1.zben .mut~t~oznak ;. nagyob~ távolságban töle m~r nem, minek oka 

1 . 1 t"'tt ~ es ál~ah Iázás es reszmt a valtozott leg utáni elvesztett és a vezetö kürtök fa-
rura e t; szensavag hiánya lehet. h . t . t 

ben levö szökőkutak. . . . -: a onne . szm e magyarázható az is: hogy a város kebelé-
. es csatornák v1ze1 kevesebb ollyas részeket bírnak mint bír azon víz melly 

egyenesen a forrásbol merittetik. E .. 1 k ' ' 
· - zen vo gyne mentében számos fon-ások buggyognak a föld-

1 

l 

1 
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szinére , mellye~ bihetön a földgyomrában egyesülvék , miután az alkatrészek az egyik és másiknál 
is ugyanazok. 

Kant a vári völgy. Ezen völgy az ö folytában különbözö nevezetek.kel bír; jelesen azon 
tájékon, hol a köszénbányák vagynak, L á mpá s,n ak, ismét alább délnek pedig Gyukic sne k ne
veztetik. - Az elmohosult Kantavár romjainak közelében eredö és a valaha itt lakóknak élveze
tére szolgált f öforrás nagy mennyiségü meszes és szénsavas vaséleget hord; - hasonló források 
találtatnak ezen völgy mentének bal vagyis napnyugoti oldalán, holott a tulsó, napkeleti részen ismét 
csak kutviz találtatik; - okát eme különbségnek kereshetni: a nagy mélységre leterjedö köszén
telepekben, mellyeken keresztül az alászivárgó viz az oldható részekkel egyesül. - Igy egy 8 öl
nyi mély 1 ám pá s i köszénbányának üregéből merített viz átlátszó , legtisztább és egy ideig a sza
bad légre kitéve, szivárványi színeket játszó hártyácskával bevont vizet ad, mellynek íze savas, 
nem kellemetlen, szorító; savakkal vegyítve buborékokat, - kevés kénszaga mellett más vizzel 
vegyítve pedig, mint a czukorral terhelt viz, habokat hány ; - vegybontás alá véve - vas- és ke
serenynyel kevert szabad szénsavgözt, - továbbá kénsóval kevert bötimanyt és ugyanazzal vegyült 
vasat és keserenyt mutatott. 

Nemcsak a földgyomrában találhatók, hanem a föld színére is fölhatnak a föntebb érin-. 
tett valóságos érczes vizek. - lgy p. o. Jellasics János urnak a Gyukics völgybeni szölejének 
aljában szemlélhető egy, a mint látszik, haszonvehetetlennek vélt, és ugyanazért elhagyatott kut, 
melly ámbár félig betemette tett, mégis egész esztendőn át bö mennyiségű vizet ád; ezen viz leg
tisztább, bezárt palaczkban és hives helyen hónapokon át változatlan szinti és izü mru·ad; fölbon
tatva pedig és meleg helyre tétetve sárgás barna üledéket mutat; íze savas és összhuzó minden 
szag nélkül ; - aránylagos nagyobb sulyu ( specifice graviora) vízi állatokat nem táplál. Ezen vizböl 
3 font fölmelegitetve és szélmüködés által (per apparatum pneumaticum) ujonnan föl eresztett mész
vizzel érintkezésbe tétetve, mivel majd csaknem ugyanannyi mennyiségű üledéket ád, kétségtele
nül azt lehet következtetni: hogy benne nagyobb mennyiségű szénsavgöz rejlik. - Ugyan azon 
viz mennyiség kipároÍgás alá vétetve : 170 szemer tüzálló alkatrészeket adott; - színe sárgás , íze 
pedig timanyos, - ezekbö! kénsavas timéieg majdnem 100 szemer mutatkozott, a többi szénsavas 
vaséleg - kesereny - és kénsavas mészélegböl állott; jelesen ezek létrészei: a) kénsavas kön
legeg; b) kénsavas és szénsavas vas; e) kevés kénsavas kesereny; d) szénsavas -kes.ereny és e) 
savas mésznek nyomdoki. 

Ezen víznek orvosi haszna legkitünöbb a gyengélkedési kórokban, a hol vas kész it
m é ny e k (praeparata martis) alkalmazandók , j elcsen az emésztési zavarokban (Dispepsia) -
gyomor- és bélnyálkásodásokban, - hasmirigyek daganatjaiban. - sápkórban, zsong.talan arany
érben, - a nemzörészek zsibbadtságában, havi tis~tulás elakadásában, magtalanságban, tehetet
lenségben, - minden idegi tunyaság és petyhüdés okozta kifolyásokban, - rásztkórban és beteg
ségekböli fölidülésekben. - Legczélszerübben használtatnék pedig külsöképen alkalmazva ter
mészeti állapotban, midön t. i. még minden vasrészek. egyesiilvék, - miután melegítve minden 
szénsav elpárolgván egyedül csak kénsav marad vissza, - ámbár orvosi tulajdonságából még ek
kor sem sokat veszt. 

A déli részeken eredő vizek közt emlitendö még : 
1. Sárkánykut. Ezen forrás italra a legjobb vizet adja, és pedig annyi mennyiségben, 

hogy azonnal nehány ölnyire malmot hajthat; - Minemüségére nézve a többi vizektől annyiban kü-
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fönbözÖ, hogy majd Csaknem minden nlé&zt{)}.szltr;; éllebben szénsavas vaséJeggel a többieket mind 
fölillbaladja. . 

. . II. Balo,kányi kút. ~z számos apróbb forrásokból szaporodván, ~zénsávas mészéJeges 
es szensavas keserenyes , továbbá kevés mennyiségű vaséleges vize' szolgál, a iovawnak csupán 
némi nyomdokit mutatván. · 0 

Az eddig elösorolt völgyekben eredő minden források délnek iartva, ecryesülnek és szám~ 
más patakokkal bövitve végre a Drávában lelik vándorlásuk véghatárát. e 

P:- mecseki hegy hosszu lánczánall' éjszaki részén.fak.ádó és a Sárvizze1 vegyülve a DunA ... 
ha szakado források közt emlékezetre méltó az ugynevezett mély völgyben, rengeteg erdö és 
tomyos fekete márványsziklafalazta barlangból három oldalon kifakadó és a meredek szirtekröl 
lezuhanó, hasonló nevezetű m é 1yvö1 gy i f o fr ás. Ez mintegy 200 ölnyire forrásától mindennemti 
&árgyak~t, ~gy~int, fagyökereket, faleveleket, növényeket , luggadt kövecse-s mészkesereny és 
kova~bol ál~o kereg~el 3 hónap alatt jó vastagságra bevon; - ámbár maga' ezen forrásnak vize 
~~ el~számlalt. alkatreszekböl arányszerint igen keveset bir, miután 4 font vízben csak 10 szemer 
tüz~lo ~katreszek tal~ta~tak, és pedi~ a? szénsavas mész; b) szénsavas kesereny; e) szénsavas 
vasel:g, d~. agyag keves es e) kovag 1smet kevés. A hevenyében meritett vízben gyunitható, hogy 
n szensavgoz vassal van elegyítve. 

_A f~ntebb érintett kérgesedésnek okaul szolgálhat a nagy mennyiségü viz, melly a légnek 
változása es a .. zu~anás?kozta rázás miatt a tözalkatrészeket elhagyni kényszerül. 
. . A .to?b1 e. tájban fakadó források egyedül jó italra levén-alkalmasak, más vnlamelly em-

lekezesre melto tulajdonokkal nem birnak. · 

. A szigeti külváros déli részén fekvö vas fúrd ö.nek ·vize, hevenyében merítve szóritó 
ize által különböző a közönségestől ; - meliy ha nyilt edényben tovább áll átvilliO'ositÓ marad 
ugyan' de egyszersmind sárgás barna üledéket nyer; hasonló változást szen~edvén :kkor is ha 
~~~a . , 

.. A. hevenyében meritett viz foglal magában : a) szénsavgözt , b) mész~ és keserenynyel 
vegyült keves mennyiségi.1 sósavat és k~nsavat. · · 

Három font me.Qnyiségü viz az elpárolgás' ntán hagyott 30 sze.mer tüzálló alkatrészeket 
~evezetesen : a) savéleget; b) meszet; e) keserenyt · d) szik.aO'ot · e) liamaO'ot és f) k · O' t' 
Elí'ez·k f" d „ . ' e , o avaeo . 

J. ezen ~r o vizet nemcs~k egészségesek', hanem sir,ilödök is; legjobb! sikerrel azonban 
a nehez betegsegekböl föllábadoz?knál és jelesen' a gyöngélkedési lázban és vérfolyás okban ta
pasztaltatott. 

, .. Pécs városának több.i és jelesen az alsó részeiben találtató_ számos házak 'vizei tisztasá
guk es JOsá~kra nézve igen ki~lönbözök a fomisvizektöl; átalában majrl mindegyik foofal ma
rban ~asat es pedig különböző. abrában ~eszet, halhngot, szikagot, sőt még szikagsót i: Azon
n en mi~~ 8~ elso~olt ~lkat-, mmd pedig más idegen részek is ugyanazon egy kutban az esztendö
é~k ~ulön~oz~ re~.ze1ben vagy pedig tartós nedves lég után változnak, mi a közel fekvö 

tmuv~s es eletmutlen telepe~nek (stratum anorganicum et organicum) tulajdonitható. Ollyan vi
zek pedig' mellyeknek alkatrészeik minemüségökre nézve állandósá()'ot és uO'yanazonsácrot nem iO'ér-
nek' vegytani kísérletre alkalmatlanok szoktak lenni. 
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XVIII. 

A libethbányai lapitott fatörzsökröl. 
Dr. ZIPSER ENDRE. 

Korunknak hatalmas mozgalmai, a sasrepülés és óriási lépésekhez hasonlító nagyszerű haladás, 
daczára minden szellemi és anyagi erök kifejlésének, még sem va~ képes a_természet némelly rej
télyeiről a titok fátyolát levonni, mellyeket mi látunk ugyan és csodálunk, de azok bensejét, való
ját mindeddig ki nem kutathattuk. 

Ha bár csak játéknak látszik is ma már a .körnek négyszögesítése, habár a gépészek 
urai is a földnek, minthogy müveket teremtenek, mellyek: által városokat helyeikröl elmozditanak, 
tengert kiapasztanak, sziklabérczeket a földszinéről elvarázsolnak és a legvénebb élöfákat más 
vidékekre átültetik: mindazáltal mi és me)lnyi a magnes ereje? mik és mint támadnak a Iebkövek? 
(Meteorstein) és az átváltozás azon folyama, mellynél fogva különbféle lényegek idegen erők be
folyása által elváltoznak ? ezek és más efféléket az emberi elme még ki nem puhatolt; azonban 
nem is enged magának nyugidöt, kutatása nem szűnik meg, és igy el fog jönni az idö, mellyben ezen 
titkokra nézve is tisztába fogunk jönni. Olly sok dolog, melly még kevéssel ezelött lehetetlennek 
gondoltatott, ma már tisztán áll elöttünk, söt történeti események is kifejlödnek idöfolyamok után, 
mihez elöbb századok kivántattak. Az utólsó öt évtized milly eseménydus, és csak kevés idö 
vala szükséges, - az idö t. i. ujat teremt és hatalmas repüléssel halad végczélja felé, hogy ben
nünket is tanitson, ébreszszen, derítsen; azért .nem pagyja az embert nyugodni; kénytelen ez az 
idö akár szellemire akár anyagira vonatkozó igényeinek hódolni. 

Bátor vagyok az igen tisztelt gyülekezet figyelmét némelly ámbár látszólag csekély jelen
töségü tüneményekre forditni. - Köztudomás szerint a t r a ch y t egyike a legközönségesebb kép
leteknek mind a régi mind .a met'Stani világban, és átalános szerkezeténél fogva tökéletesen külön
böző földgömbünknek egyéb sziklaképleteitöl ; és habár közelit is némelly tekintetben bizonyos 
hegynemekhez; mindazáltal más fontos körülmények miatt különbözik azoktól. Azon előnyök közt, 
mellyekkel bir, és mellyeknek elseje a nemes opálkő, a fél és fa o pá 1 előnyeivel is annyira 
bir, hogy szépségére s tetemes. származására nézve l'egiQ.kább figyelmet érdemel. Azonban ezen 
elöny szóbahozására nemcsak ez szogál okul, hanem külsö alakja is, a mennyiben ez egész tör
zsökre vonatkozik. Tudjuk, hogy a kővé válás a fatörzsöket vagyis az ugynevezett kövévált fát 
keveset vagy épen semmit sem változtatja el, hanem hogy eredeti alakját megtartja. Ki nem em
lékezik itt azon kolossál magasságu fatörzsökre, mellyek Dresdában a királyi természeti ritkasá
gok tárában léteznek, s minök hazánkban sem hiányzanak, a mint ezt az egy pár év előtt Tarnó
czán találtatott kövévált fa eléggé tanusitja, mellyröl annak idejében tudós barátom Kubinyi Ferencz 
tudósitott bennünket. Az megtartá eredeti alakját, mi ellenkezőleg a libethbányai fatörzsre nézve 
nem áll habár nem találtatik is az közvetlen trachytban, hanem némi taj t kő-tömegben ' . 
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darabosan fekszik, melly - mellékesen legyen mondva - legszebb tüzü gt:anátokkal is diszlik -
s mint átalakult szülemény a trachyt rokonnemeihez számítandó. 

A kövévált fa, melly a nevezett termékenyebb tömegben mint f"1kö, fél és faopál találta
tik, laposra van nyomva. Dgy. látszik, mintha természeti nyomás által jutottak volna a törzsök ezen 
alakra; és ime, ez vezet ezen kérdés.re: „valljon mi lehetett ezen nyomásnak oka?" Ha ezen tü- · 
nemény tracbytteljes hegységben mutatkoznék, azaz ha ezen laposra nyomott kövévált fa trachyt
ban találtatnék, akkor származását szintazon elvekből lehetne magyarázni, mellyekböl magának az 
anyakönek vagyis trachytnak támadását; de a s c b a i b a i laposra nyomott kövévált fa tajtkö tö
megben fekszik, olly tömegben, melly ugyan trachytból válhatott ki, de egé~zen más uton. Ha 
szabad volna más hasonló tüneményekböl a scbaibaira következ.ést vonni, akkor arra hivatkoznám, 
melly 1825-ben a norfolki tengerpai:ton mutatkozott. Egy hatalmas vizdagály ugyanis februar 5-én 
a tengerpartnak nagy részét elsodorta, melly által alkalom nyujtatott .a part geognosticai tünemé
nyeit több hetekig vizsgálhatni. A rettenetes következmények - mellyeket ei:,ry az ismert legfőbb 

mértéket meghalalló vizmagosság okozott , mellyhez még ritka rohamu szélvész is járult , és a hul
lámokat nagy erövel a parthoz csapdosta - még a földtérnek szokatlan nedvessége által is elöse
gittettek, melly a télnek lefolyta alatt több ízben földsülyedéket is okozott. Ezen sülyedél<. 1 Ó0-2.00 
lábnyi agyag, iszap és homok szörnyű tömegéböl állott, melly a partot elp.almozta. Ezen omlások 
közt leginkább méltó volt 1lgyelemre az, meny különféle ásványfák fekvésének megszemlélésére 
alkalmat nyujtott, mi fökép C rom e r városánál történt. A kérdésben forgó földalatti erdö mintegy 
4 lábnyi,,réteget tesz, meIIy növények maradékiból, agyag- és homokból volt egybeszerkesztve. A 
törzsök olly közel voltak egymáshoz, mint az erdőkben szoktak lenni. Még erősen be voltak gyöke
r.ezve azon földbe' mellyben eredetileg valának. Kivétel nélkül minden fa 11/z lábnyi magasságban 
el val~ t~rve. Az ágok, .valamint a törzsnek letört i·észei k~röskörül elszórva vizirányosan bever
tek, és ezek között efromlott ·falevelekböl álló vékony Tétegek találtattak, de gyümölcs.öt és mag
hüvelyt nem.lehetett észrevenni. A fák közt legtöbb fenyőfa tal.álkozott, szil- és tölgyfát csak itt ott 
lehete 11\.tni, ·de mind lapos volt a reá halmozott özönrétegek által. Már ha az élö dikotyledon ne
meinek illy meglapositására Geppert tanár . tanusága szerint 40,000 fontnyi nehezék kívántatik : 
akkor hasonlókép lehet megmagyarázni az illy alaku schaibai dikotyledonokat is, mivel gyanithatni , 
hogy azon szörnyü homok- és fövénytömeg, mellyet a vizözön ezen fatörzs ökre hordott, elegendő su
Iyu volt azokat laposra nyomni annálinkább, minthogy a bydraulicai nyomda 6 hüvelyknyi magas
ságu faköböt , képes egy vagy két hüvelyknyi vastagságra összenyomni. Csak az a kérdés, valljon 
a fát, melly ezen nyomást szenvedte, a kövecses homok temette·-e el, vagy a nyomás 'már a fák 
elfödése után történt? Én ezen utólsó állitás mellett fogok, és azt vélem, hogy a kövesedés az 
eredetileg puha fát később változtatta kemény könemmé, és a föld terhe alatt nyerte azon lapos 
alakot, minöben az az említett helyen oIIy nagy számmal látható. Egyébiránt alázatos ~érelinem 
mellett ezen tárgyat nagyobb figyelembe ajánlom. 

1 

1 
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XIX. 

Pest vár~egye köszirtleirása (Petrographia) 

.. 

DA.DB& ISTVÁN, pestmegyei főorvos által. 

Homo sni eonseius observat mnndum Omnipotentis theatrnm nndiqne adornatnm 1ummis ómni-
.· · t" · aculi's se v ero in hunc tamquam hos11item introductum, ut h.isce deliciis sese sc1ae sapien 1ae m1r 1 • • 

ddectando m;ignificentiam Domini agnoscat. lndignus pr ofecto is censen~us hospe~ , qu1 pe~_ona 
· 

1 
tantum o-ulae inservit nec mao-nalia. Possessoris in tueri atque aestimare nov1t. 

ID S ar, " ' 0 
llospitcs ut digni eyadamus orbis, opera haec Creatoris scrutari nobis necesse est, 

quae ita. cum nostris commqdis combinavit summnm Ens, ut eis, unde omnia nostra. bona d:
. i nmmiruns, carere nulla ratione qneamus ; et qu.o magis baec intelligimus , eo etiam pi ura m 

1111um generi.8 nostri bnmani ceduui. 
Carolus L inuaeas. 

N incs egy lábnyi hely a két magyar· honban, hol a természetnek az embere~re nézve legbecs.esb 
ajándéki einem rejlenének. Egy helyt ·az egészségre nézve jótékonyhatcl~u vize~ ~~zognak k1 a~ 
anyaföld kebléböl; más helyt a földfölület a bennlerakódo~t nagyha~zn~. erc~~kt~l foldo~bo~.o~ott: 
más helyt az emberi szükségek pótlására megkivántató mmdennemu kovekto~ mmos ~ foldf~lulet' 
szóval mindenütt kínálkoznak a természet szépmüvei és .ajándoki nekünk es boldogitnak is ben-
nünket, ha a természettudományt sajátunkká tehetjük. . · 

A földfölűlet azon pontja, mellyen Pest megyép.ek bérczei h~lyt · fOglalnak , csak ?Ily ~e-
vés és kicsiny a földteke eO'ész fölületéhez képest mintegy gyüszü v1z a nagy oceanban: es meg-
is n természetvizsgáló. e szü~ helyen .bámész müveire akad az áldott termé~zetnek. . „ • 

Ezen tekintetből az érintett megyének köszirtes és sziklás részeit csak folulegesen es .. a 
mennyire a hozzá járulhatás engedte, mélyen is vizsgálat alá vettem és ott a bölcs teremtőnek k.o-

vetkezö remekműveire akadtam: · 
Nevezetes hosszunyulásu és széleskiterjedésü Pest megyének déli részén_ azo~ hel~en , 

hol Tétény , Törökbálint, Bia és Torbágy helységek feküsznek , az ugynezett „durva es csiga-

mész-fövénykö (jtarffanb~ein.) . . . 
A durva- csiO'amész- és mészfövényhegy kezdődik ·a: Dunának budai partJánal az ugy 

nevezett Ödön (Eu~eniu~) bajdani vitéz herczeg hegynyujtványánál (pro~onto~i~m:, Prematuri).' 
honnan }\evéssé délnyugot felé kanyarodva Téténytöl egészen Bia.~g. nyu~1k. F~lu~ro~ -~zen .~egy 
folyton födve van termő földdel, melly mészböl, agyagból, karczfovenyb~l s noveny1 elct~uves
részböl és földsavból ( acidun1 humicum) létesült állományból van szerkezulve. Ez alatt „a ru~.nte.~ 
félölnyi termö föld alatt , egy ölnyi, némelly helyt több, kisebb nagyob? d~rab.?kra~ to~·~elodzott 
egymásra és egymás közé rakódott és ikelözött durva mészkő diir~bokb~l letes~lt folche.teg fek
szik mellynek érintett mészkö darabai raganyaggal egybefoglalva es rai;adva mncsenek, csupán 
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agyagból, mész- és karczporból álló fekete föld foglal helyt a darabok közt. Száraz idökor ez a 
fekete föld porrá oszlik és igy a darabok összefoghatását semmikép nem eszközölheti. Ezt a .föfd
nemet a földkülső színéről mosta . és most is mossa be részint az eső; részint az olvadt hóviz. 

· .Ezen ~ödarabok építésre, valamint mészégetésre porló és vassal duskodó létök miatt, 
nem a1kalmatosak; de ·nagy hasznuk van ezeknek a természet gazdálkodásában, melly azokat ré
szint fölolvasztja, részint apró porrá morzsolja és lassanként agyaggal, életmüves részekkel. ve
gyitgetvén termőfölddé változtatja. A bölcs természet által ekképen elkészült termőföld . vagy szü
lötte helyén marad , vagy az eső és hóyizből létesült folyamok, patakok, csurgók által más hely
re hordatik, melly természeti munka által a haszonvehetlen mocsárok és tavak lassanként be-
töltetnek és termő lapályokká változtatnak. · 

A földföliíletre kiható mészköszfrtek hajdanában magosabbak voltak ~ ·de az~kat a viz 
ereje, a légből lerohant sürü záporok csapkodása le.mosta, letördelte, 1eomlasztotta , gyakran az 
összegyiHt ~ nagy mennyiségben kifüült berzeny vagy villámany szétrombolta és darabolta. 

. Ez alatt a_ díribdarabból összeállott földgyurma. alatt fekszik a töménytelen mészült csi-
gákból álló szélesebb vagy _keskepyebb te1jedelmü mésztömeg. Ez 'alatt több ölnyi mészhomokkh 
te1jed el: ... A fölöt~e f~k.vö csigaházá~ból alakult kőgyurmától ez a könem vizirányos repedés ál
tal van külonválva es mmel·belebb nyulik. be ez, tömege annál jobban összeállott és összeforrt mész
porból áll. 

.. . · Az .. illy rés~in; függölege~, részint elferdült, részint vizirányos elválások és repedések 
kozt 3--:-4 hu~elykny1 /2 -. lá~ny1 .vastagság~ takácsfagyag (talcum fullónum, Walkerde, argil
le ~mec~1que!. eralak~ag v.an szet.te1Jed;e. Az itt találtató· kesrenyföldnem kétféle; .az egyik szap
pan tek.intetu (&rbfetfe), a másik meszszel és szarvállal (.Potnbfrnbe) duskodó. Ez a föld igen 
n~gy h.asznu, külö~ösen a takácsmesterségben. A posztóból az olajos és zsíros pecséteket kiveszi, 
mire nezve porrá kell törni, vizet kell rá önteni, sárrá kell változtatDi, vele ·a zsiros pecsétet· vagy 
~o~s~ot ~e ~ell mázolni és m.egszáradás .után ki kell _kefélni. Az alabastrom- é.s márványszobrok 
kis1mitásara is, valamint az üveg- és ércztükrök fényesítésére használható. . 

Téténytöl kezdve Biaig nem mindenütt nyomozhatni ezen hegynek folyását: mert ez több
nyire növényekkel ékeskedő termőfölddel van födözve : mindazonáltal bevágván akárhol kisebb na
gyobb mélységig a hegy alá, csigameszes helyekre találni. . 

Az eze;n hegyek közt fekvö völgyek, a fáradságot gazdagon jutalmazó tennöfölddel be-
boritvák. . · . 

. . 
Sok helyeken a keményebb mészkötömegek repedékei közt vizirá:nyos irányzatulag fek

vö karcz, mész, ipezögér és kovaporond foglal helyet; melly ásványrészek raganyag .által csak 
könnyen porlóan vannak összeforrasztva, mint p·. o. a török.-bálinti kőbányában , mellynek egyéb 
haszna nincs mint az , hogy a kőtörök munkáját könnyebbiti. 

. Minél előbbre halad az embÚ kelettől nyugatra ezen hegygerincz végefelé, annál mor-
zsolekonyabbak és porlékonyabbak a kiásott . kövek, mit a hegy lejtö~égének és igy a föld ned
vesebb voltának tulajdonithatni. 

. . A, biai fö Is ő ma Io mi kőbánya fölülről termőföld, ez alatt mészfövénykö, ez alatt ke-
menycsi~~~.esz i köztük négyszögű átmenetimészkö darabok találtatnak. Az ugyanott levö Balha
he.gy fel~lrol ~~vamész ez alatt karczkavics, poróndfórrasztvány, közte többféle kövült csiga
fftJOk; P·. o. fusöny (pectinite.s) teknyön (ostrea) mandulamagkép (amigdalite8 terebratulites.) 
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lllö az érintett kövek hasznáról rövid ·szóval emlitést tenni. A keményen összenyumult 
mészhomok és fövenyböl alkotott kö a csákánynyal való vágást, egyenitést, szögletes alakra való 
kifaraghatást jól kiállja: minélfogva az épitésre sokkal alkalmatosabb és jobb, mint a rajta fekvő 
csupa csigaházakból porlékonyul összeállott tömegek. De eze~ is~ vizet.~ l~gböl is, de. kül?n~sen 
a földből magokba szívják.; mellyn~lfogva, mint.könnyen szetporlodandok es ellmálandok, epulet
alapnak, hidos~lopnak nem igen alkalmatosok. Mindazonáltal ezen kö , ha vastag kéreg által a viz 
és levegö befolyása ellen mentté tétetik, ép:iiletre alkalmaztatható. Bár mi ipart fordi~son a mester
séa ezen tekintetben reá : mégis a földböl ez a torba mészfaj. a vizet magába szivja; minélfogva az m; alapra rakott épületek igen könnyen megrepedeznek' kevés földrengéskor és vizáradáskor 1?eg
repedeznek és összeomlanak, de az illy nemű ~őtömegb?l :mó heg!oldalokba ~e?.mol~atlan. haza~, 
pinczét lehet bevágni. Az Ödön herczeg hegynyujtványa deli es keleti oldalába ko:·ülbel~l az. ~Y f~u 
köbe kétszáz lakszoba van beásva; igen egészséges házak ezek é-S a bennlakok egeszsegere es 
élethosszára nézve inkább jótékoqymint ártalmas hatásnak. A kemény csigamészből épületi köveket , 

· sirszobrokat-, koporsókat és sok más tartós müdarabokat faraghatni. . .· · 
. Ezen mészhegyeknek származhatására szintugy a tüz mint a viz hatalmas befolyásu volt. 

Ki kellett elsőben t. i. az eredeti mészkötömegeknek a föld belsö tüzének megfeszülése s egész a föld 
külső kérgéig történt kihatása által égni, melly megégett ugynevezeU oltatlan mész aztán a tenger
vize által kioltatott, porrá roncsoltatott s ugy ujra a vizeröi törvény szerint jelenlegi helyére le-
rakódott. · 

Ezen helyen nem szűnik meg mindjár.t a hegyek csigás alkotása; hanem dél~·ől ~jszakra 
irányozva az illy földszerkezet egész 'finnyéig buzódik, holott az ugynevezett K~tya es Soreg he-
gyeknél. fölülegesen megszűnni láttatik. . 

Ezen hégyek fölülről agyagból és mészből álló termöfölddel vannak bebo!?tva '. me~y alatt 
mészpor, ez alatt pedig csigamész fekszik. Itt tálálhatni különbözö csigakövült heJakat, mmt p. ? . 
teknyön, füsöny. Ezen csigateknök:, részint a kö fölött fekvö termöföld közé vagynak temetve, re-
szint a kőrakás repedékeiben és a ködarabok tömegében feküsznek. · . „ 

A Ieirt ·hegyek elválasztatnak a következö szikláktól egy nagy árok ~Ital, melly .~uda-o~s
felé Biától imittamott néinelly herryormoktól kisebb völgyekre sza~gatva egeszen a Dunrug nyu11k. 
Itt már e~ uj Iáttereme· áll tárva a 

0 

természetvizsgáló szeme előtt. Az itt kezdöd~ hegyormok, mi~t 
meaannyi különböző ·cermészetü kövekből létesült kősziklák, alkotásra, tevő reszre, folyásra es 
sz~mazás idöre nézve különböznek az említett alkotásu mészkögyurmáktól. _ . 

A buda-keszi, buda-örsi, buda-vezéri vagy Szent-Gellért, Lá_szlovsz~!, Szent-Pál he-
O'yek.töl nyugatfelé kanyarodva a pilisi köszikláig a kösziklák következö szerkezetuek: . 
0 

A budakeszi hegyormok töve fólülegesen cserepes palás agyagból (~_űng~et. ~~o.~~~tef e~, 
argilla schistosa) áll, ez alatt salak.hoz ( scorie terreuse) aczéllali ütésre tüzetado hol~agur~s. seJ
tes egymással .összeforrt, de könnyen elválható vastag réteg van elterjedv~: Ez al~.tt .. p~dig val~d1 vas 
és vassalak (eíc{>lacfe scoria) fekszik. Ezen hegytö nyilvánosan mutatja a fold belsotuzene~. h~~~~~
bani ottani megfordulását; mert ez nem egyéb, mint megolvadt, aztán m~g~a~yo~' meg~orgolod~.tt 
palaagyag. Ez az ásványpéldány sejtes , hólyagüres, könnyű, nagy~e~yiseg~ ~ova~ybol, vas- es 
mészélegböl van alkotva. A hegytövétől a tetöfelé hágván, láthatm tore~ koszirt tomeget' melly 
egymással összeragadt apródarabokból áll, vaséleg (Oxydum ferri), megeg:tt" agyag által vagy~ak 
ezek összefoglalva.' Az összefoglaló anyag hol nagy, hol csekély erővel tartJa ossze a kopatlan tom
mészkö-darabokat. Nagy szirttömeg_et képeinek ezek, és a kopatlan szegletes darabocskák azt mu-
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tatják, hogy itt több ezer évek előtt· n ·fóld belső. tüze inegfeszlilése naay tömmé&zkö gyurmát pill • 
?~ti idő alatt apr~ darabokra roncsQlt ·, .még pedig mélyen n föld belsejében, melly hely annak . id:. 
Jeben agyagpalábol al~kult egyenes tengerfenék volt. A föld gyomrában ekkép összezuzott s darabra 
tör~elődzött k~,. a fö~d be~ső _tüze erej.e által, a föld fölül etén magosan kiduzzadt; · midőn egyszer
s~m~ a be~tove~ me~ mo~t is szemlelhető palaagyag, az említett benn összetördelödzött és nagy 
merte~be? folhevult m~s~k~porond a föld belső hévsége által gőz és ~ára alakban változott anyagok 
által kifele tolatván, a s1man egymásra terült palásagyag- rétegeket fölszaggatta és összetörte. 

~z ásván!.sava~ ( a~ida min.~~·~ia) által ugyan ezen mészkő darabocskák pezsgésbe jön
nek, me.~l) a bennok l~v? sz~nsav ~mzese által okoztatik. Ez, a mint alább fogjuk látni, igaz is, 
m~rt a„ t~z ~sak .. ugy haJtJa k1„ a sze~savas més~~gb?l a szénsavat (acidum carboi:Jicum), ha az illy 
mesz~o ~.ges k?zben a l~vegovel. k~zvetet!~n ermtesben van. Ha az ember egy illy törekdarabból 
e~y .kis reszt kiveszen, es .azt kem1leg vagy vegytanosan elbontja ( analyscUja), tapasztalja, hogy 
megis ~okkal kevesebb ? szensa~. az. illy ~.áltozáson már keresztül ment szénsavas mészag tördelék
ben, ~mt a .más s:o~nszed nagy tomegben osszetöretlenül álló tömmész- kövekben. Ez a látomány azt 
mutatJa, hogy az enntett darabokra tördelödzött szénsavas mészao-részek a földbelseiében t"' :d l" _ tek ·· . . . o „ 01 e oz 

~.ss~e; ~s a. s~~nsav a~ert ma1:adt me$ bennök·, mert azon alkalomkor a gőzkörnyékkel a rajtok 
fek;o,~old es. v1ztomeg m1~tt ~egk.1se?b .. érintésbe nem jöttek és nem jöhettek. Ezen ·hegynek

1 
melly 

„Bela .hegyenek nereztebk es .Biá~·ol ?rs felé jöve jobbra, a legelsö csucscsán több kürtalaku nyí-
lások lattatnak, mellyeken a foldbol kicsapott láng egész eddig kihatott. · · 

" A Béla hegyé!ő~ nyug?tról ~e~etre jöve, töqb különböző alkotásu kőszirtek váltogatva tün
n~k e~~, mellyek~n a reg1 termeszeh haborgásoknak, fölfordulásoknak nyomdokai és hélyeo-ei szem 
ehbe otlenek. 0 

.: . . ~ b~daörsi hegyek t. i. magosan fölemelkedö és a föld~elsejében méiyen .benyuló t~mmész 
kosz1klakbol allnak,. mellyeknek tetején szoboralakUiag fölnyuló magos köszálak duzzadtak föl. Eze
~et no?a„sok ezred ota osb·~molják az idö viszontagságai: alig kezd még most is fölületök szürkülni 
es apro reszekre cserepzeni. Hogy az illy köszirtek a léO' az esö viláO'ossáO' meleO'se·"' i·áhata's ·u 1 .. . k 0 ' ' 0 - 01 . 0 0 a 
a . a egyUJJnyit op~assanak, legkeyesbbé ezer év kivántatik réá; kivevén hogy lia villany vaay a 
~nmt. szokták nev~zm, mennyköü~és i földreng~s vagy a föld belsö tüze által érdekeltetnek: mer~ az 
illy esetben egy pillanat alatt nagy rémalaku kősziklák. összetöretnek, zuzatnak és porrá morzsol-
tatnak. · · · 

. . . Az ~mlitett budaörsi hegytetőn kiálló tömmészkö-szobrok vöröslő színűek és mintegy át
me~etI ~~szfa~ az ugy nevezett márványtömmészre. Ezek pattogzók, tördelödzők, azért még eddi
gele muveszetileg faraghatat:Ianok,-iak és_ finomithatlanoknak látszanak noha a kihalt római t _ 

k · t ·· ·k . ' mes e re , mm muve1 maradványi mutatják, használni tudták. 

. . ~ ~.záztulkos vagy Atilla hegy is, melly közönségesen Török ugratónak nevez-
t~~i~, Biárol Orsr~ jöve jobb kézre esik, ez a kivűlről sötét szürkeszinü köszirt belülről fehér szi-
nu tommés k"b"l ·11 11 · ' · ' 

.. „ z o o a , me Y haJdanuban magosabb volt, mint az alant fekvő, már Ieszakadozott és 
le~ult kodarabok ~uta~j~k. Ez igen· szép tömött fehér mészkő, mellyet idővel, midőn az emberi 
sz~ség. a mestersegeket magosabb fokra emelendi, használható leend · most mécr mészéO'etésre sem 
fordittabk. ' 0 0 

.-!1-. Bud.~örs helység fölött fekvö kőhalom, meUy Urs hegyének neveztetik, törékkötömeg 
al~kban ~~mik -~le' mellynek porondai karcz, kova, mész, agyag és mezógér (feldspathum) egy-
massal erosen osszera"'adt tö di{k kb "l ·n k 1 . . . 

o re e e o a na , me lyek vaseleg vagy vasrozsda, mesz es az ezekben 

1. 

1 
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fólolvadt kovarész által vagynak összefoglalva . ..,Ez .a kögyurma éjszakról délre düló repedések által 
egyenetlen rakásokra van h~Imozva. Ezt is a most magosan álló, a föld mélységébőf kiható töm„ 
mész a föld belső tüze erejének a földkérge felé nagy mértékb'eni kihatása által eszközöltetett föl
tolulás alkalmakar zuzta össze. Ezen helynek alj~ .mellett folyó' patakban term~kvas és réz darabo
kat találtam, mellyek azt tanusitják, hogy ott valahol · az ~rintett f~mek nagy tömegben rejl
hetnek. 

Csak eddigelé is nehány ölnyi térségen. láthatni, mind a viz mind a tűz sulyegyenesen 
munkálkodó erejének hatalmát. De,nincs is a'Z sehol, hogy a víz magamagától munkálkodhatnék , 
mert midőn a föld belsejében olly vMtozás esik, melly ennek külső szinére is k.:ihat, mindenkor tüz
nek vagy legalább nagy hévségnek kell jelen lennie. 

Több különböző természetü kövek találtatnak itt, mellyeknek gyülményrészei már ré
gen , pillanatban történt természeti dulás által, elsöben szegletes darab.okra tördelöztek, azután 
temérdek évek lefolyta alatt, részint a vízhajtó ereje , részint szél által idestova hajtatván, simá
ra koptak s végtére valamelly raganyag által viszont ös~z.eenyveztetvén köszirtekké váltak. De mint 
emlitettem vagynak olly tünemények is: mellyek azt mutatják, hogy a melly pillanatban a földtüze 
valami tömött kő szirtet darabbá, poronddá, homokká , fénynyé roncsolt, zuzott és morzsolt; ugyan 
azon perczben bizonyos uj anyagot olvasztott meg' melly által a széttört részek vagy tüstént a törté-, 
net idejekor vagy legalább ~zután igen hamar viszont összeforradtak. . ~ 

Hul a törékkösziklák megkopoU, de egymással öszveragadt kövecsekböl állanak, ott 
tudni lehet hocry az elsőben. szeirletes részekre tört darabokat, sok helyeken, sok idö alatt gör-' e v . 

gette és hajtotta a vizereje , míg a föld renditő inogó mozgása, mig érdes, görös fölületö~ simára 
. kophatta. A hof az illy kösziklatömegek össze roncsolódott de szegletes alaku kövecsek.böl álla
nak, ott tagadhatlan, hogy mind az összetördelözé~ , mint a viszonti összeragadás, hamar és ugyan 
azon helyen történt. A fövény kőszikláknak darabjai közt simára kopott kova, karcz, mezögér-kö
-vecsek találtatnak, mert nem ugyan azon helyen történt egyszeri széttördelőzés és összeolvadás 
által származtak. Erről bővebben fogok azon helyen értekezni, hol a mészhegy tömegek közt ta-
láltató fÖvénykövekröl említést teendek. · 

Az illy hegyvonal folytatik Buda-Örstől egészen a Dunapartig és a Szent-Gellért vagy a 
Budavezér hegyénél elvégződik. Nem egyszerüek ezen hegyormok, hanem hol palásagyagból, hol 
mésztömegből, hol törékkögyurmáhól állanak: A palás agyag többnyire ~ékellő , febérszinü, több 
egymásra fekvő keményen összenyomult, de azért könnyen hasadó vékony lemezekből és levelek
ből áll: Az olly rétegek , mellyek köi:ül valamikor tüz forgolódott, keményebbek, vöröslő szinüek 
~s közöttök váltogatva vasagyagdarabok vagynak. Ez a földnem többnyire a hegyek tövén és az 
azok közt fekvö völgyekben foglal helyet .s nagyobb részint agyagból áll. Némelly rétegek vörös . 
és téglaszinü csikolatokkal czirádázodtak, melly szinek szülője a vasrozsda vagy vaséleg. A mun
kás svábok állitása szerént, imiUamott a palalemezek közé szemerü (granatus) jegek, vagynak 
férkezve, de még ezt eddigelé igaznak nem találtam. 

Nyugatról az emlitett hegyeken keresztül keletfelé jöve nevezetes az ugynevezett Szak-
hegy nyugati alján I.eyö köbánya. . 

Ebben a· földtömeget bizonyosan, többnyire függöleges és vizirányu mészgérrel ( spa
thum calcareum) megtölt repedések által darabokra osztott kövelö (marga) nemű kékes bamusz~n 
sárgáló· agyaggyurma alkotja. Ez tömött és nem rétes vagy palákra nem hasadható, nagyobb re- · 
szint agyagból és kevesebb mennyis.égü méSzhöl áll : minél fogva ezen földnemet sokan a . durva-
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mészhez Szá:811álják. Itt a tűznek nyomdokait nem szemlélhetni: inindazonáltal a repedések szülö
okáiiak a föld belsö.hévsége csekél)'.'ebb foku hatása állithó. De ezen történetkor az emlitett föld
rész, mészolvadékkal gazdag vízzel volt elborítva, mellyböl a repedések 'közé lassanként a szén~a
vas mészag vagy különbözö alakra jegült mészgér lerakódott. 'Az említett agyagtömeg repedékeit 
betöltö mészgér nem mind fehér színű, hanem az érintett hézagokban s~ih'ke. barnás tökéletlenül 
jegült mész is mutatkozik, ezen színnek , vala~int a tökéletlen jegülésnek oka a mészolvadék kö
zé vegyült agy~g és vaséleg. Ezen köbányának párkányán, egy nagy · szür~e tömmész tuskó ül. 
mellyet hajdanában va~amelly tetemes földrengés gördített le a Budavezér hegye tetejéről. ' 

Ez az agyagkö épitésre alkalmatos;. de csak azon eseiben, ha hozzá Ieukisebb viz nem 
jru:il , mert ellenkezö esetben szétázván, könnyen elmálik vagy a tapasz róla Iecse~epedzi.k.. · 
. , A Bud~ v ezé~ vagy Szent· G e 11 ért hegye alja koröskörül uj oncz agyag palákból 

vagy palasagyagbol (~cf>tefert~on) van alkotva. A déli oldal alja palákra vagy lemezekre hasa
d~zo~t agy~gból. áll ; ~ólebb jövén a hegytetö f~lé szaru- és tüzkova erekre találhatni, mellyek a 
ko.sz~k~a tomegebe melyen behatnak és a.kemény gyurmá~ délröl .éjszakra,· nyugotról keletre fo
lyo ~rarryzatulag keresztül furják. A .tetö délirészén porond (budding) és fövénykö (arenarins) 
tuskokra aka~unk; ugy látszik , mintha ezek emberi erö (által lennének a hegytetőre fölhömpöl
getve; de egeszen más ok által eszközöltetett ezeknek ckképi helyezete. Ugy látszi~, mintha maga 
a hegy valamelly a földmélyében messzére leereszkedö tömmészkőszobor mellé rakódott .killön
f éle ré.~zint t~rek,. · (breccia) részint agyag és agyagmé sz .darabokbql állana. . Ezen ·tüneményt kö.:. 
v_~tkez?. terme~_zet1 munka szülte: ~ sima tenger fenekén volt agyagpalát vagy ·palásagyagot és 
torekkovet a foldgyomrában megfeszült hévség által felnyomult tömmészgyurma tördelte össze és 

. taszitotta föl. 

· N~ugatfe~é a Sze~t-Gellért ~egy alja, melly. köznyelven homok- vagy fövény bán y á
na~ ne~eztetik, .egeszen meszhomokbol áll, melly közé apróra tördelözött átmeneti vagy szemer.es 
meszk.o darabocsok vagynak lerakódva. . . 
O" • A mészköv~k hasadékai telvék rostos m~sz csepegménynyel és mészgérrel. A hegy nyu
oati ~!dalában találtato bamveder vagy kanta- (urna) darabok ·és . állatcsontok az emberi durvasáu. · 
nak es. tudatlanságnak bizonyitványi. 0 

.... ~z itt l~v~ hegyek körülbe1ő1 mind ill!en alkotásnak.; de innen éjszakra fordulván a 
~uda„ folotti hegygmnczen .re~~ö „M_ár~.on'' .hegy mintegy 3-4 ölnyi kőbányák csupa fövénykö
' ekbol. állan~k, mellyek ketfelek t. 1. vorös es fehér fövénykövek. A fehér, ezüs.t csillommal bö

vel~ed~~, vekony mintegy három ujjnyi vastagságu rétegei lemezalakban ·rejtőznek a fél- söt 
egesz oles va~t~g fövénykö területek közt. Az itt levő köbányák egyikében más a föld terilletek 
sze.rkez~~e: . Folul ~om~k vagy .. f~vén}:~~darab - halmozatok terülnek el , az alatt mintegy féllábnyi 
porondko, e1 , az~tan v1s~ont fovenykotomeg, ez alatt vékony éralaku törek fekszik. A függölege
s~n lehato ~asadekok kozt sárga föld ( ochra) vagy sárgaföld vas vagy agyagos · vas (ferrum och
raceu~ arg1llaceu.m) és igen vékony érü pázsitvaskö, (ferrum cespitosnm, ffiafrn.C~ifenffein) foly 
le'. Sok he~yt a retegek osztványai közt fehér ujmosásn sok csillomu hoIDDk, s.öt tiszta ezüst 
csilla van elhintve. 

.. , A ki s sváb heg Y többnyire illyen fövénykövekből ~, mellyek különböző keménysé-
~ek„ l~ve~ ' használatuk is különbözö. · Legmélyebben be van vágva a nevezett hegy a hasonló ne

„ vu. kob_a~!an~l : me~ly Buda fölött jobb kézre fekszik az említett hegy keleti oldalban. Itt jó ke
meny~egu fovenykörakások vauynak, mellyek karcz- és niészfövényböl vagynak összeragadva. 
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.EölüJ.röl érintésben van ez . a kőtömeg hasonló ~ qr:vtl és faju teqnöfölddel vegyült ,daraborskákkal , 
mellyek fölött mintegy 4 H\bny~ .ya5tag_ságu ·termőföld v~n lerakodva. A. köhas~dékok k~zt cserél
getve s~él!en jegült Jnés,zgér és .sulyosgér ( spatpum.. ponderosum) el'~szkedik le. Köznyelven ~ 
IDYiJ.k,ával, fogla a~osk~dj)k ezen fövénykövet s~ögös fövénykönck nevezik; de ez a }\.árpáti hegye
k~n ·találtató hasonnevü fövénykötöl színre és· erösségre ' néz~e- különbözik. A jelelt helyeken fek
v.ö fövénykövek porlékonyok, mert az apró karczmorzsák eze~ben nem kovasavas vas és mész, 
hanem vasaggal összevegyült agyaggal uiint raganyag . áltat v~gynak összeállitva és hol fehér, hol 
vöröslö, hol szürkié-s szinök végett kö~zóvul _ tar~a fövénykönek cmuntet ~anbftein) ne-
veztetnek. . , , . ', , . . 

A budai bérczeknek iUyen föld tudományi Íl.JkQtása eze.n begygerinczen egész végig ki-
te1jed. Hasonlq irányulag délrql _nyugotnak tartva a jobb kézre fekvö bérczek jó termöföldböl vagy
nak alkotva; mellyek közöl magas tömmés~-: kösziklá.k vannak kicsucsorodva. Igy p. Q. a Lasz
lovszky és Szent-Pál hegyek-et belüJröl ·egy illy a mélységből fölnyuló tömmész- kőszál alkotja, me~y 
körül hasonlónevü és tulajdonságt\ ~p1~ó darabkövek vagynak rakódva, mellyek fölülről egykét 
lábnyi: némelly helyt szélesebb mész- alkatrészszel duskodó termöfölddel vagynak bete~·itve. Aka
puczinus és Laazlovszky hegyek töv~nél egy egy szoboralaku mcsztelen mé.szköszál nyul~k föl me
redten,· ~ellyek közöl a baráthegyi vastRo<>11bb leo_molhatására több .si.áz évek. k.iv.ántatnak.. Az 
itt körülbelöl fekvö magasabb hegyek l!_ajdanában mind illyen );\.opasz köszála~. voltak: lassanként 
rakódt-ak le melléjök letördelözött darabjaik és most a tényéletnek (vita vegetativa) bujálkodható 
helytadó termőföld. Az illy tömmész.- kösz'álak.at egészen a pilisi hegyekig unyomozhatni nyugat felé. 
kanyarodva, éjszakra }Jedig a ~sobánkhl és pomázai határokig. De nem minden~tt illyen egynemű 
az érintett vidéket tevő földkéreg földtudományi alkotása, hanem közben közben hol sejtü1Dé'sz 
(calcarius tophus), hol fövénykö ·szerkezvények foglalnak helyet az érinteit kötömegek közt. Az 
ezen hegyek közt Ievö mélyebb. völgyekben és folyamárkokban_ olly ásványnemeket is találni, 
mellyek fölületesen már most sehol bármelly keresgélés ntá!l is össze álló tömegben szem elibe 
nem ötlenek: mint irclecl, írtat (gr<;tphites) tl1zkö (pyromachns) rózsakarcz (quarzum roseum) va-

. . . 
sál vagy vasalak (basaltes). *) 

Azon hegyolclal, melly Ó-Budán f<;ilül, Kis-Mariaczell, Békásmegyer határokon te1jed 
el , sokhelyt s~jtümészböl áll és a mint . az ugynevezett Ujgyarmat (ffieuftíft) nevü kőbányában 
szemlélhetö jó mélységig behat. Ez likacsos és sejtes . mészkő, bömennyiségü szénsávas mészböl 
és vasagból van vegyülve. Sok század lefolytáig kiállja ez a Jl1ésr;kö az idö viszo~tagságait és ron
tó erej.ének vasas természeté által hosszas ideig ellentáll. Ebből vagynak a rómaiaknak legrégibb 
épületei készülve·. Az ugyneveze tt sicambriai, Ó-Budán, fölül még most · is láth~tó oszlopok is 
mind illyen mészköböl vagynak összerakva és fonadv~. Ez akár vjz, akár légérintés által mindig 
keményebbül; söt a tapasztalás ugy mutatja, hogy az illy épületeket alkotó s~tümész kövek, 
minekután az épületbe berakattak; azután k~fejlendö més.zgér jegek által ( cryst~ll~ . spathi calca
rej) összeforrnak.és egy tömeggé válnak, ugy hogy azt vélné az ember, mintha azok nem egyu;iás
tól elvált darabok lettek :vplna. A sejtümész megkivántatott foku melegség bozzájárµlta . által, 
mészolvadékkal bövelkedett, lassanként elapadt bizonyos földrovátkokat és gődröket betöltött víz-

ből vette eredetét. 

-------
*) Ila saltes ezen s·~crecsen szótól' jön hasal, melly annyit tesz mint "Vask~pii, vasszinii, vasátató és ezen 

m;ig~ ar szótól veszi eredetét vas, ál, azaz vastettetö, vasszinü, hamis vas. · 
34 
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A mint ai ember keletről hyqgatra fordúl , a ko.vácsi, tjnnyei , csabai , · vörösvári, szent„ 
iváni soJmari bidegkuti utakon és1 a • kÖrülfekvő kösziklákon ' ·a sejtüm'ész, · fövénykö, töinmész 

, • l . . ' 

egymással cserélgetve vagynak. ' A.'mag_os hegytetőkön a·1:öínmészkötömeg duzzadt ki, az ezek 
.közt levő sippadtabb Ílelyeken 'fövehykö- és sejtümészhalmazatok feküsznek. Ezen helyen a ma
gosabb' tömmész- kőszikla ·enielkedések a kovácsi ugynevezett „Remete" hegytöl nyugat felé Esz-

. ' 
tergnm vármegye határáig te1jednek. 

A iömmész- hegyekben sok helyeken apró barlangokra akadni, mint· a kovácsi, remetei, 
csobánkai, pilisi hegyekben, mellyek vagy akkor szál'maztak, midőn ezen kötömegek a föld 
mélyéből föltolattak , melly -alkalomkor az egymásra rendetlenül tolult darabok egymásközött ki· 
sebb nagyobb hézágokat hagytak; vagy pedig valamelly földrengéskor megrázódván, a kötömegek 
egymástól eltávoztak: minélfogva köztük észrevehető üresség maradt. Ezen bézagoknak ruenyezeté
röl szüntelenül szénsavas mész olvadékos viz csepegdél' melly megjegtilvén cseppegömészkö csöve
ket rng:y csapokat hítgy maga után. Sokszor az illyen üregekben kövült Il.övény- és- állatmaradvá
nyokra akad az ember: ·de azok .az eredeti tömmész- gyurmához nem tartoznak; hanem föltaszu
láskor vegyültek ezek közé , vagy más környülmény hajtotta ezeket az említett helyre. 

Nyugatról ke'letfelé azon hegyek tövében, hol Szentiván, Soimar, Vörösvár· feküsznek, 
láthatni nemelly szobora_laku .tömmészköszálakat, mellyek a sok ezredeken szétmorzsolódott köszik
láknak maradványai. A hegytetők . rµlülröl elporlott mésztnorzsákkal födvék és kopaszok, mivel 
porlós voltok miatt a ·záporok és tartós esözések által szünteien mosatván, termöfölcldé nem válhat
nak. Ezek, valamint a velök szemben álló hegyold;ilak· is_ a növényéletn.ek: az említett okoknál 
fogva nem kedvezQek. · 

Az emlitett hegyeken kivül másutt is találtatik fövénykfi, mint a hidegkúti, borosjenői, 

kovácsi, csabai, kalázi, csobánkai stb. hegyekben . . Állanak ezek, ·kisebb nagyobb kovasa
vas vaséleg, kovasavas mészéleg által "keményen összeragadt és forrt ·karczporondból, homokból 
és fövényböl. Legfinomabb karczmorzsa a csobánkai fövényköben találtatik, mellynélfogva ez 
legerösebb és tartósabb. Örlökönek a többiek alkaimatosabbak. A lég ·valamint a víz befolyása is 
nemhogy málasztaná és gyengitené ezen köfajt, söt" inkább keményíti és erösiti: mert hosszas idö 
alatt a vizbcn . jelenlevő vas, kovany stb. sok idö folyta után a köérméczes és karczos fölületét 
mintegy tömött kéreggel bevonván, simává és jég vagy más erőszak álial karczolhatlanná és vácr-

. . 0 

batlanná teszi. A kovácsi határban levö fövényköbányában kövült állatcsontok, csigaházak. talál-
.tatnak. ·m a 'fövénykövek magoklfan tesznek egy tömeget, de a többi illynemü ásványok a marros . 0 

töm.mész kösziklatetök közé bevágatván, beszorulva v~gynak: mint p. o. a .csobánkai fövénykö-
bánya, egy magas .tömmész hegyhátán, és annak kétfelé repedt tetején fekszik.. A föld belső hév
sége olvasztotta és forrasztotta ossze ·az elsöbben víz eröszak által porrá roncsolódott apró karcz 
morzsalékokat , még pedig mélyebb helyen mint a hova most h.eJyeztetve vagynak. 

A tömmész és fö vény- k!)szi~lntömegek 'a pbmázi, pilisr, zsámbeki határig te1jednek; 
ettöl kezdve minél föl~bb émelkedik az ember, annál számosabb nyomaira akad a földbelsejéböl 
kirontott tüz által sz~rmazfatott s~iklanemek~ek. Eze'n belytöl kezd.ve egész Visegrádig legnagyobb 
kite1jedésben a gör vagy érded (~rad)~teö) uralkodik. 'Négyféle ·neme jön elö az érintett könem
nek e nevezetes vidéken u. m. tömött gör (!)icptet ~ta4'~t), magozott vagy szemeres gör (~örniger 
~rad)~t), vastajtékalaku gör (®d)!~ámattiget ~rad)~t), földnemü gör (~tbigrt ~rac{>~t)~ Azon 
árokon fölül éjszakfelé, mellynek dunai végében Pomáz fekszik és a melly innen S.zent-Kereszt és 
Szent-Lúszló felé nyulik, kezdődik a görromból álló ö~zgöiub hegyláncz, innen folytattatik Szent-

~ 
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Endre, Jzbék, Monostor, Pócsmegyer, Tótfalu, Szent-László, Szent-Kereszt, Bogdány határokon 

egész· Visegrádig. · . 
. Az emlitett köfaj az ugynevczett tarkö vagy ~ib~r nemhez tartozik, és ennek több fajai 

jönnek elö a nevezett .begyh\nczban: illye.nek az. átmeneti ·zölclkö, ösi zöldkö (Urgrünstein). - Ez 
a kőnem nagy tömegben Wnik 'elö lzbéktöl nyugat felé az ugynevezett zöldk? búnyában, - a töb
bi hegyek, mint a pomázi köhe~y, Csót hegy, Kartalia h., Szentkereszt h., Abrahám h„ Fekete h., 
Urakasztala h., Örclögariya b., Árpfadésucs . b., Vise~racl h:, fölülröl 'mind régen összc1öredezet( és 
viszont ősszei\lfott ördarabok;ból J~tcsült és alkatott öszgömbböl ( conglomeratum) áll. 

· A Csóthegy tetején gÖrdarabok vagynak nagy mennyiségben, ezeknek szin_e k ék, szürke, 
vöröslő, némelly helyt sötétszinü: Bcléj,ök , rtagy · mennyiségű szemerü (gn1nát), ~zarufény (horn
blanda), csillom (mica), pisla (augitcs), k,arcz (quai:zum), mezögér (fcldspahum) j egek látszanak 
benyomva lenni, u~yan iilyen nemü kö a SJe~Hélekig nyuló .lrngygerinczeken, és . benn?~ is i_ninde-

nütt találtatik. , 
Az óvizi (sztaravoda) és jóvizi (dobravolla), szentendrei, leányfalusi és visegrádi hegyek, 

mint az ottlevö kőbányák mutatják , következcndö alkotásunk. Legfölül sár"'<l~ szürke s~inü, elmá
lott tarköböl létesült termőföld, ez alatt valamelly leginkább földtermészetü könnyen· porló érded 
vagy gör, melly hasonlit az ugyneve!'f tt clomikóh~z (domites), mélyeQben darabokra t?nlelözött ho
homályde<l , gör, összeragadt orrü~kköve~böli oszgömbök (conglo~eratum) reküszne~. Az ebben 
lévő darabok többnyire kopátlanok, és az illy hegyek, valamelly régi tárkö, gör, szeme~ded stb. 
köszikláknak összetörclelözött dirabjaiból lettek. Az emlitett öszgömbökben néha ritka esetben 
·siemded, tarkö v~gy feketetarkö. találtatik. Ez~k mind tüz által származott kemény kötömegek v~l
tak ,· de .hirtelen· a mint megolvadva és fölmelegedvc a földmélyéböl fölemelkedtek, a :VizközbeJö
vetele által töredékenyekké és könnyen 'porlókká lettek. Következő próbatét megmutatja ennek 
ic:azsngÚ; t. i. ha az öszgömbökbeni még kemény állapotban levö szemerded , g~r · stb. darabok, 
n-;.rry tűzben sokáig szinte olvadásig tartatnak, azután kivétetvén vizbevettetnek , olly porlók 
le;znek, hogy ujjal elmorzsolhatók, noha azelött olly kemények voltak, hogy· aczé_l~tés.köz~en gyu~
tó szikrákat" 'adhattak. Minél mélyebben ·behat az ember az . illy hegyek belsejebe, annal keme
nyebbek az ott találtató kövek, mit a viz reájok nemhalhaf ásának tnlajdonitbatµi; mi~ön is öss~eol
vadha<lt állapotukból, lassan a víz befolyása nélkül hültek meg. A görhegyek oldalán sok helyen, 
valamelly:vörösiö, . könnyen porló föld van ·, mint p. o. Pomázon a Kartalia hegy oldalában; ~~ ne~t 
egyéb mint elmúlott és porrávált gör, nagyobbára mezö~érböl áll,. mellyet la~san;. l~ss~n tobb e_v 
lefolyása után a levegö és világosság porczcllánföldclé fog változtatm. Ha az ezen ~oro~f~l~ P~_rábol 
vízzel vegyülve készült . sár, tűzbe ~étetik, olly nagy kemén~sé~ü lesz, b~g~ ac~ellalI uteskozb~n 
szikrákat hány: ha póris (borax) tetetik hozzá, megolvadt fol yos anyagga valtoztk, mclly meghu
lés utitn a pórisnak kisebb vagy nagyobb mennyi~ége szerént vagy" 11orló vagy kemény lesz. , 

A görben a s'zemerü és a többi járulékony részek nevezetesek. Mi módon férkeztek be 
ezek a kötömccrbe·? Ezek a föld belsejéböl kitolult· kőtömeg közé I)lég akkor vegyültek, midön 
azok mérr megolvadt és folyó állapotban voltak. Az emlitett öszgömbökben vagy omlékkösziklák
ban kise~b nacrvobb vörös tarkö vagy ruezőködarabok is találtatnak. Ezekbe szürke. vagy barna 

OJ ~ 

vörösszinü karczmagvak, mezögérjegek, szarufény, szemerü és csillomlemezek vagynak benove. 
Az öszgömbök ·balmozata közt kénsavas més~agporral (gypsum terreum) megtelt ka-

nyargós erek futnak. 
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A g{!rhegyek közt folyópatakok vizei, még eddige.lé ·fölfedezetlen és öizonytalan helyröl 
kőszén, timsópala-darabokat hajtnak magokkal; ~int a. Lebencze, Óviz, Holdvilág árka, Vöröspa-
tak stb. nevezetü üt folydogáló csermelyek. · . . · 

Az itt csurdogáló patakok · és csermelyek árkaiban ~elötiinö kÖ~zéndarabok jelenetéböl 
a~t következte(hetni, hogy ezen vidéken valahol, vagy a földmélységében vagy a fölcsucsorodott · 
begyor?1ok 1.ömeg~ közép rész;ében, különf él~ nagyságu köszénrakás rejlik. A föld gyomrába ész
szel melyen behato Humboldt Sándor és Leorihard Károly ·természetvizsgálók fölfedezése szerént a 
hol szénpala , palásagyag, szénfövénykö, agyagos · v_askö fekszik, oda egyszersmind köszéntöm'eg 
vagyon férülve. · 
. · A m:gye dunántuli éj.szaki vidékén em~lkedett hegyek közti völgyekben folyó csurgók 
es patakok, . mmt a Lebencze, Oviz, Vöi:öscs~rgö, Anyamosás, Árpádissza a kisebb , nagyobb kö
sz~~dara?o~on kívül egyszersmind az emlitett köfajok törékeit is szinte egyenlő mennyiségben 
liaJtJák v1ze1kben. A napokban a holdvilág árkában igen nagy mennyiségü köszéntöme«et födöztem 
föl , és aligha belebb itt egész kőszén gyurmákra nem akad.hatni. 

0 

. Az. eddig · H~irt hegyekben találtató kövek építésre, járda- és utcsinálásra használhatók. 
Az izbéki, átmeneti, zölclkö az aczéllali ütésre· nem szikrázik ugyan de iömött erös és 

szögletes alakra kifaragható, különösen földszint'· mindig keményebb leszen; 'de földben is málat
l~nul „marad. Ha. megég, annyira megkeményül, hogy az aczéllal való Utésre szikrát hit.ny. Az ősi 
zold~o vagy gabbro igen erös kö, mindenféle épitésre· használható. Á gör, j á1:daalapnak és más 
s~k~ele .. hasznokra alkalmaztatható. A többi közhatáru bányákban is különféle alkotásu és kemény
segu kovek találtatnak, mellyek mind használhfltók. · · - · 

. Noha már a Jütlönbözö nemü és f'aju •kötömegeknek szármozás~ módját imittamott 'érin
tettem: mindazáltal az em1itettekhez még ezeket-hozzá . ragasztani s~ükségesnek látom. A mint 
föleb~- ~:Ulitye láttuk, a megyének bérczes ~·észei átmeneti, durva, csigamészbÖI és mészfövényköböJ ,, 
nemkulonben palásagyag (argilla fossilis) és -görkorom halmazatokból állanak. Ezek közöl az át
m:neti mész az erel1eti, a fövénykö, valamint a görkö összetört és Viszont összeállott darabok
bo! á~ló hegytömegek a másod, a c~igamész és· palá~agyé'.lg az ·utól~ó alakzatu szirtek seregébe 
szanifaltatnak. • . ~ 

Mészhegyeink 'szármozhatásának szintugy a viz-, mint a tüz eszközIÖ okai toltak. _,\ mész
gérjeg~k er~dése módja ez : a föld b_elsejéböl kif6Iyf siénsav;is mészolvadékkal bövelködö mele~ 
gebb v1z, nudőn annyira fölhatott, hogy a légkörrel érintésbe jövén, hülni kezdett, a s"zénsavnak 
egy .ré~~e a gözkörben elo'szlott, a mész egy rész szénsavval összekötve lassanként. leülepedvén 
megJegult. Igy származtak a különféle mész- és agyaghegyek repedékei közt csoportoson található · 
mészgé1~ege~". Ezek ugyan nem mindenütt .vizirányo.s heÍyezetück, de ennek oka a repedékekben 
hel!tadott ko.tomegeknek .valamelly természeti· erö általi fölforgatása, midőn az azelött vizirányos 
állasu hasadekok elferdültek és függőleges állásuak lettek . .Most is szármoznak illyen jegek azon 
~~lyeke~, hol a föld mélységébeni tiizig lekerülő budai ~e~egfOÍ-rások. földszintre ki ömlenek. Eze
lott' tneg ezen tájékok vizzel boritva voltak, az ·my meleg források a földbelsejéböl számosabban 
buzogtak ·ki. · · 

. A téng:r vize mid ön ·a fenekét tevö tömegek hasadékaiba befolyt, . ott a viz bár milly 
teng~rz~Jgáskor is csendességben maradt, minélfogva a .fölolvadt részek' könnyen leszállhattak és 
megJegulhettek. A tengervize , a föld hévségének hatása által elpárolgott a keményrészek ellen-
ben leülepedtek. ' 

\ 
~ 
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Az említett hegytömegek repedékei és üregei közt csepmész-kövek ~s találtatna~; mely
lyeknek vegytani alkatrésze: 6'4 rész mészany, ·34 szénsav, 2 viz. Ezek most is minden nap sz~r
maznak; midön t. i. a nagytömegü més·z~öhegyek füegeibe, repedékeil;le, barlangaiba esö vagy más 
viz beszivárog, behat; blzonyos mésirészt fölolvaszt, avval megrakodva litszivárog az üregek bolt
hajtásáig, ott csepalakulag függve marad, vagy lecseppeg, vagy .az oldalon leszivárog. Az üregek
be beható, és az ott mindenkor jel~nkezö szél mutatása szerint mindig mozgásban levö lég a vizet 
elpárologtatja és elenyészti illyerrkor a fölolvadt mész. hátramarad, és mint a födélröl lecsöngö jég
csap vagy a bolthajtáshoz rag11d vagy a fenékre lecseppegven vékony véggel fölfelé álló csepmész 

köcsapokat alak_it. · 
. A budai bérczek süppetltebb ré~zin találtató sejtü. meszkövek (calcarius tophus) nagyon 

basonlitnak az ·olaszok trave.rti:ónájához. Ez olly erös, hogy ütés közben kong; sejtés, csöves, 
hóly~güreges alkotásp., bennök növényrµaradványok nyomdoka látszik 0,2q rész va~' ennélfögva 
kemény kongó. Ez a föld mélyéből kiszivárgott, és jó nagy tágasságu gödrökbe össz~gyült mész 
olvadékát gazdag vizböl legelsöbben csak bizonyos káka, náds~álak és gyökerek közöl, azután vas
tao-on és szélesen kiterjedve rakódott le; (sic!) a ' növényrészek .azután a kőtömeg hézagai közöl ki
ro~hattak, elenyésztek, ennélfogva ezek likacsosok, sejtések, hólyagüregesek, csövesek. A vizböl 
származott ezen mészköfaj , de erre a hévség is szükséges volt, melly a tóvizet · vagy hamar vagy 
cS'ak hamar vagy csak lassankint hosszas idö alatt elpárologtatta és gözölögtette. . : · 

A csi«arriész-he«yek ten"'ervizhöl rakódtak le. Az egész hegy tömötten egymasra rakodott 
."1. ::l 0 0- . 

és s·zénsavas mészolvadék által összeragadt mészhomokból és töm~ntelen csigaházakból áll. A ten-
«er vizének lassankénti· apadása volt szülő oka ezen köfajnak. A még most is· létező tengerek vize 
~okkal kevesebb szénsavas mész- (calcaria carbonica) olvé;lclékot tart magában, mintsem belőle olly 
sok mész<Yyurmák rakódhatnának le, mintsem azon időben, midőn a csigamészhegyeK hajdan léte
;ülésre· j~ttek. Innen hihetösen következtethetni , hogy midün az érintett kötömegek ~zármaztak:, a 
ten"'erfenék alatt fekvő földmélységéböl nagy mennyiségű mészauy vagy oltatlan mesz. tolult fol , 
metly a tencrer vizével érintés be jövénJ az ottlevö számta.tan csigákat forró vize által osszerontotta, 
összeolvasz~otta. Ezekböl a inész kioltása után egy kemény fölllkéreg származott a tel]gerfenekén. 
Hogy az illy f pldrész most többnyire magos hegytetökön feks~ik. , annak tula~donithatni, hogy mi.dön 
a föld belsö hévsérre a hajclan üt volt tengerek fenekét · föHörte, összehasogatta: akkor az eml1tett 
fenéknek némelly 1~szei hegy~lakulag földuzzadtak. A repedékcken és a fölclközpont~ tüzeig ~eható 
nyílásokon a tengervizfömeg érintésbe jövén a földön gonclolható legnagyobb .hévseggel '. hutelen 
gőzzé és párává változván; midön is ·sokkal nagyobb tért foglalván el az ~~h~~tt hasadáso~o~ _a 
föle fölü1etrelé ezeknek keskenység:e miatt vissza nem folyhatott, hanem. a .foldtomege elzárt ap10-
üregeibc szorulván. a földkérgét fölsiaggatt< és ekkor a .tengervizének tüstfnti elapadásút okozta , 

s egyszersmind a földfölületre nagy hegytömeget duzzasztott föl. 
· A tömmés~ egészen más eredetü mint az emlitett' mészköfajok. · .. . . 

Bizonyos az, hogy a nagy tüzesitö hév.ség által minden ásványok, mellye~ a foldkerget 
alk-o1ják , nemcsak meglágyulnak, megolvadnak, folyókká lesznek, hanem ~gyszer~mmd nagyobbo
dott. hévfok járultakor gözze , párává váHoinak. Jgy vagynak és voltak mmden foldelemek ol.vadt 
állapotban a földbclsejében. A mészany, nemcsak ugy mint alap ~~~sis }~ hanem s~va~ka~ sokká 
válva ís , meO'olva:ava volt a fölclnel,<. mélységében és igy nyomult ki fcHdszmtre a melysegböl ; ... más 
föld vagy kö~erület tengervíz által födve levén, a földel bepóláló légtömeggel érintésbe nem J.obe
tett; ennélfogya szénsavát el nem veszthette, hanem kémtani állásában megmaradva megkemenye-
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dett. A megye bérc~es részein levő tömmész-kösziklák ezen ·az uton származtak. Ha az ember ezen 
köfajbóJ egy darab~cskát lég~öl __ i.ires, min~ a két vegröl bezárt va~csöben nagy melegségnek ki

•tesz, megolvadás kozben a~elkul hogy szensavát elveszt~né, . szemei·es vagy maglatlemezes mész
szé ~ (calcarius granuloso- lamm~llosu~) változik. Az érintett · tömmész sok helyt illyen mészköké
~eg_gel v~n bevonva, melly ~zt J~lenti, .h~gy tömmészkösz~rteink származásár"a a meleg vagy ·tüz-
1s befolyassal ~olt, azon megjegyzess~l mmdazonáltal, hogy a föld belső nagy tüze nem teljes mérték
ben batott reáJok; mert ugy · ezen meszkötömegeknek szemerlem~zes mészszé kellett volna ál · k 

H. lr ·i · v mo . 
· !te ·e me tová teszi ezen állitást a tűzhányó hegyek vagy vulcanok körül mostani idő-

ben is igen gyakran mutatkozó természeti történet, melly szerint az ezekhez kiontásakor kihán a
tó més~kö;~~- noha ~agy tö.~ben vol~ak. mészaggá nem válnak, hanem vagy min~ kemény ösün~sz 
vagy mmt Jegult szemeres mesz saya1kkal összekötve megmaradnak. 

. „ · A _kfü~nf~le mé~zköszirte~ tetején és tövében t~lál_tató fövényköv~k ré~zei (arenarius) 
nndon hµzamos ideig a v1zben uszolag lebegtek: minekután a víztömeg hosszas idei"' csendesen 
állott viziráriyos fekvésüleg a vizfenekére leülepedtek, de hogy ös·szeforraclhattak arra 

0

ma"'OS föku 
hévség is megkivántatott. Tudjuk, hogy a fövényköveket teyö karczmorzsák ko;asos vaséle"' (s·-
. f ·) ·u 1 k · ' 0 1 

1cas ern a _a ;ag~a . ósszeforasztva ; de ana' hogy a kovasav e acidum silicicum) a vaséleggel 
(~x!d~m fern) :s · me_szeleg~e~ (~xydum _calcis) egyesülhessen, minden~or még pe~ig · nagy mennyi
s~g~t es olvasz.to hat_assal biro hevfok k1vántatik; melfyböl láthatni, hogy ezen kövek származha
tasara, valammt ~ viznek, ~1gy a tüznek nagy befolyása volt. Hogy pedig a fövénykö sok helyeken 
(p. o. Pomáz „~~1laz stb.) a m.agos tömmészköszirt- te tökön fekszik: ezt annak lehet tulajdoni tani; 

.hogy ezeket YJZJrányos fekvesökböl a földmélységéböl kitolult tömmészrryurmá· taszitotta ki és 
emelte föl. -

0 
. 

. A_ palásagyag. el~ál~.lt szemerded (granites) karcz e qriarzum)' mezögér (feldspathum)' 
c~illo~- (mica) porokbol ~etesul, ugyancsak az emlitett keményköfaj vízben föleresztült niorzsái-
bol szallott le mérr pedi"'· vit.ira'nyos fek,,e· sül· · d "tt · h ·· · . . . "" • . e . o ' . eg, e i is ogy az oss~egyurodott· agyag csere-
p~kre, reteo_eki:e, ~alakr~ has~dhasson, bizonyos mennyiségű hévség kívántatott. A palásagyag 
ne~elly ~elyt_ keme~.yen osszenyomult lemezekböl (lamina) áll: más helyt ellenben ezek föltör
delozve es mmtegy osszeturva va<rynak" midön is az ezek ko··zt l"t " h. · k'k · ·· .. . o ' e ezo ezagocs a agyagsarral 
v?gynak .~eiomve. A_ .:etegek~e~. ekképi össze~uzódás"át és tördelözését valamelly a fÖldnek mélyé-

. hol ellenállha~atlan e1oszak.kal folduzzadt kemenyebb kőtömeg oko.zta. Midőn a budai vidékeken a 
palásagyag- foldszakokat VlZSgáltam, a dicséretes SZOrgalmu földmívelők szem°erü ("Tanatus) je • 
ke~. mutogattak' mellye~röl ~zt állitották, hogy azokat a palásagyag darabokba be;észkelödve ~:-
láltak volna. Ez a palasa"'ya"' réterrei kö t lő k tt k ·· · · . . . o · o o z e szo o erulm: ennelfogva ennek kitudása vé"'ett 
v1zsgalodást'tettem' de ezt még eddig föl nem födözhettem. " 

r . .A ;alásag!~g, valamin~ az. ágyagpala Ídöfolytával .porczellánfölddé ( chinai nyelven koa
m' ezen ma"yar szotol kalán) valhatik. A víznek., szénsavnak befolyéisa a bamanyt (kali) és szi-

kan!t (natrum).' a sa~itányag (Sauerstoff) a vas~t érdekli. Igy tésznek hosszas idő . folyta után az. 
emhtett savak es anya"'ok változá t . Iá . 1. · . . . . · .. .. ·" s apa · sanyag a katreszere nezve is. Igy a mezögérrel duskodó. 
hegyek folulete mint a Karta11·a ... ·· f""ld'' h" . . . . . . . . . vorns o u egye is lassankent porczellánfölddé változnak. Az 
igazt pmczellanfold kova· agya()" ti" kb .1 . . „ . 

. .. ' . o o, amany- poro o es v1zbol áll. Ezek a mezögérben mind ielen 
vannaK, mellynek alkatrészei következendők; ~ 

Kova ( silica 
... Agyag (argilla) 

63,83. 
17,00. 
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Mész (calcaria) • 3,00. 
Hamany vagy hamuzsir (kali) 13,00. 

. Vas vagy vasrozsda (oxyd. ferri) 1,00. 
Ezen kémi alkatrészek közöl a légközti szénsav hatása által a hamany elenyészik 

és a többi hátramaradt részek az ugynevezett porczellánföldet alkotják. 
. . A mindennapi tapaszta.lás bizonyítja, hogy a tergerboritotta helyek gyakori természeti válto

zásoknak vagynak alávetve: nagy földreszek beszakadnak; másutt ellenben magos kös~iklák duz
zadnak föl. De legszembetünöbb . ezen természeti tünemény az olly hegyeken, hol a föld belsö tüze 
még most is kihat és ellenálhatatlan erövel ront ki a föld mélységéböl. Ezen természeti tünemények 
hajdani idöben sürübben és nagyobb kiterjedésben történtek, .mig t. i. . a földkérge vékonysága miatt 
a gyomrában levö keménytüz erejét nem za.bolázhatta . . Azon földrészen is, hol a megye bérczes tájé
kának gördarabokból álló része fekszik, megtö~tént ez, akkor midőn ez még tengerlepte hely volt. 
Földrengések, szakadások, tüzhányások most is gyakori látományok ott, hol a földhát.át tenger 

boritja. 
Görhegyeink kivüh·öl. tekintve az ugynevezett romköszirtekbez (Trümmer-Gesteine) -tartoz-

nak. Ezek mind meg annyi a·fölclbelsejében mélyen gyökerező, folytonos köiömegeknek összetöre
dözött, azután bizonyos csakugyan egyeredetü és faju ruálatból lett csirizzel összeragadt darabjai
ból álló .öszgömbök ( conglomeqttum). Mid ön még ezen heiyet a tenger boritotfa, ~idön még itt a föld 
tüze nagy hatalom~al munkálkodott, a megolvadt fölyó anyag akkoJ.· forrott és duzzadt ki a föld gyom
rából nagy Il)agosságra, melly miután meghült, megkeményedett 1 érded (trachytes), szemerded (gra
nites) tarkö- (porphyrus}köszálak voltak ezek, mellyeknek vékonyabb tetejét .a tenger dühösködö 
hulláma sok ezer évi ostromlás és csapkodás után letördelte, leomlasztotta , söt nagy részént liszt-
finomságu porrá örlötte. · · , · · · 

De ne~ dönthette ki a tenger eröszaka a föld belsejébe messzire benyult kőszobrokat ti>ves-
töl; hanem köröskörül azok mellé az eltört darabok.at rakásra halmozta, az azok közt maradt héza
gokba az· apróbb porlékokat bemosogatta, mellyek a tengervize eltakarodása után a dar~bokat mint 
valami ragacsos tészta összefoglalták. A görhegye){. jllyen földtudo~ányi szerkezete, (structµra 
geologica) nyilván látbaió a le.ányfalusi és a visegradi hegyekben. ·. 

Nem mindenütt tört le annyira a fölclböl magosan kínyult kőszál, hogy azt a rakásra tolult 
és egymással összeragadt dÚrabok egés'.?en eltemették volna: igy az ugy heve~ett Magosvá1:nak vagy 
szláv nyelven Visegrádnak falai többnyire egy, a földmélyéböl még most is k~álló köszáltetön, mint 

alapon feküsznek. . . . . . 
A görhegyek származása uzon régi idöre esik, miclön még a föld nagy f01-r~sága miatt se.m· 

növények, sem állatok nem voltak. A kivülröl találtató köd.arabok jelenlétéböl következtethetni, 
hogy ezek a föld mélyében egész ép tömegben lehetnek; nemcsak~ söt mélyebben ezek közt érezek 
is rejtezhetnek. lllyennemü kövckböl álló hegyek mélyéből Mexicoban igen nagy mennyiségü arany 

ásatik ki. . 
Az á,tmeneti zöldkö az psi vagy eredeti zöldköböl vette eredetét. Ezt a tüz által származott 

kemény követ tüz és viz által okoztatott valami .pagy természeti forradalom _ap1:? morz:ákr~ őrölte' 
mellyek sokáig a vizben uszólag Iebegvén végtére ujra lerakódtak, megkeme~yult~~ · 1anuJa ennek 
az illy kövekben bezárva találtató kövült vizi állatok vagy azoknak maradványi. . , . . 

Visegradnál a görkötömeg mint eredeti lég, tüz által származtatott sz1klarak vegzödve.n ~ a 
Dunán innen ujra Vácz fölött a Naszál hegyben egész tömegben jelen meg az ugy nevezett és ai egesz 
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földtekén legnagyobb men~yiségben mutatkozó, _szemeres vagy átme}\eti mész. Déli oldalában ezen 
élég magos hegynek nagy 15.iteijedésü homok vagy fö".énykö foglal hely~t, melly két nemű köanyag 
mint a dunántuli illy ne.mű ,kö~ziklák Irnsimló természetLmüködés által nyei:te szerk~zetét. 

A Naszát hegy ·keleti végé.né! a kötömeg egé~zen elr~jtül, • fö~ötte jó. ter~öföld foglalt 
~elyt, . de Csövárnál a köalkotvány fa.Q.1ét elötün_ik, még pedig különbözö nemben .és alakban. A 
begy söppedtebb részén sz~mtalan kisebb nagyobb vasdarabokat láthatni, melly nyilvánoson jelenti, 
hogy ott valahol a földben az érintett ásványok egész ~öi:negben léteznek. A föld belsejéböl oivadt ál
Ia.potban foÍ1'tak ki ezen anyagok hajdani idöben a födlfölületre, holott.azután vasalaku állománynyá . 
fagytak. . · 

A csiJvári hegy nyugati oldalában 6-10 ölnyi sz,élességü 30-40 öinyi hosszusáO'u iO'en 
. ~ 0 

szép fényes- tiszta sóképü mészgér jelenik, meIJy azonkiviil, hogy földtekénk alapit*sában szép sze-
repe~ j~tszik, finom mészégetés.re és ablaktáblákra üveg helyett használható .. 

Innen keletfelé.Acsának kanyarodva ·a földfölület egész Püspök-Hatvanig *tmeneti és dur
va més.z- darabokból áll, mellyek fölülröl agyagból és .mészböl álló termö földdel boritvák. Püspök.
Hatvan és Tótgyörk közt ujra túz által származtatott kö t. i. tömöH és hólyagürös gör vagy tarkö.:. 
darabok tűnnek elö. Ezen kövek igen kemények, tüzaclók, építésre és utrakásra használhatók. 

Ezen köszerkezettöl kezdve Fótig, innen a pesti köbányáig a földkéI:eg már az említett 
ter~észeti ok által elöh.ozatott és elrendelt mészfövényköböl clurva és csigamészböl pöfeteg mészböl 
vagy travestinából áll, itt a fölilfölület rónasáe:irá siksáO'rrá válik holott is az Isten remekmüveiben 

.uu ' . 00 ' 

gyönyörlfödö lélek elött ujra egymás oldalról érdeklő és elr~gadó temploma és si;intereme nyilik meg 
az áldott természetnek. · .. 

.. 
XX,~ 

Ném~lly átalános nézetek a ~ányászatról 
• „ ~ . . 

SZA.ilO JÓZSEFTŐL. 

. . 

Minekutána földünk izzón fol!}"ó tömege köröskörül annyira kihült v6lna, hogy a ~amarább szilárdu
ló és legcsekélyebb aránysulyu anyagai a~nak fölületén mármár kérget képedek; minekutána ezen 
k~regnekrészint az összehuzódásrészint az alsó nyomás által támadott nyil~sain az ösgranit, festöi 
~er~zeket alkotva, föltolult; - ·és ennek minteg.y pé!dájára a föltolulás sok egyéb közet- nemekiöI 
~smetelte~e~t i minekutána szóval a föld ·fölületének képződése bizonyos fokig haladott volna: elvégre 
erkeze_tt idö, mellybe~ a bányászatnak örökös fötárgya, a telepek képződni kezdödtek. 

. _ Elöször is az érczmenetek jöttek létre, a közetek beljében levö nyilásokat göz-, vagy fo-
l~o ~omeg-alakban kitöltvén. Ez éi:czmenetképzödés folytattatott sok siakáig a föld fölülete fejlö-
desene.k. · -
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· Miután azonban m~r a viz is csöpesfolyó hlakban lecsapodhatott; miután már már egy .buja 
tengélet is bírt vo-Ina sikerülni; többödött általuk a még mindig f?lytonosan tartó fölcl.I:evolutiók is~zo
nyu müködéseiben cselekvőleg vagy szenvedöfeg résztvevö agentiák száma; és ezek nem sokára okul 
.szolgáltak a szén- kösó- ~ egyéb fekzetek létrejövésének is; majd az. által, hogy a m~g dar~bos ten
gernek vize egy helyen elpárolván, oldott anyagait kristályosodva v1sszahagy~, maJ~ pedig, _hogy 
azon elökor hasonlithatlanul nagyobb ·és szaporább növényei egész akkori földreszekkent elbonttat-
tak. egy iszonyu tűz- vagy vizerö od~vitte ,közetegtöl. · · . . · · . . " „ • „ • 

M.ár. ekkor megkezdödött volt az állatország létezése -is es haladott, fe1lo~ott es tok~les-
bült. Ezzel együtt n~gyon ritkultak, töleg a plutoi , rettenetés müködések is. Végre elké~7..ü~vén a 
par.adicsom, beérkezett a teremtés .6-ik napja és ennek koronás müve, az .ember, a .. le~ndo banyász 

meg~ti. . 
. . Ha igaz, hogy az elsö ep.iberek nem csupán bámulására p.atal Jé'töknek és a természet bál-

ványtárgyainak teremtvék, hanem inkább testi erejök tel~ével ~érni ~~nk~ho.z is. k.épes~k. V,~ltak ~og
ni; ha igaz, hogy az emberi :gondolkoMs és az állatok tol vett an~log1áb~l ~olyo ~ombmatw~ . modot 
szolgáltathattak nekik több munkát hamarább és tökéletesebben ;e~hez .v1.~m; ha iga~, h~gy az ~gy
szer kétszer kivívott siker hatalmas rugó gyanánt- hathatott tevekenysegokre: ugy roncs .tova, azon 
következést v~nni, hogy az embe~·lét elsö korában .a bányászatnak csirája már meg volt. . .. . . 

Látta az ember, milly könnyüséggel hat némelly állat,· orrával turva, egy más~k korme1vcl 
kaparva; a kemé~y föld fölülefébe, · és neki ez lehetlen vala ; ·_látta, ~i!lt rág a hai:~md1k ~?Y te~e
mes vastaO'SálYU fát ketté f5 ö ezt nem birt_a tenni, nem adott neki a termeszei ehhez kozv.etlenul sze1e
ket. de cl~]O'~zott benne a magasztos öntudat' hogy neki a·világ csinált ui·áuak. mindezekre kellenek. 
sze;.ek, bog;. segiteni tudjon·magán; érzette, hogy közvetve jutottak is. n~ki min~e~ekbez szerek;·-::
mert ö gondolkodni tudott. Veti tehát egy lapos és éles követ és evv~l J_obb v?lt as~a ~ ;~tt. egy er~s 
ködarabot meUynek karczoló élével képes volt vastagobb ágat is atl'1szálni. Ezt se1d1ttetik a m~g 
mos't is kiásatni szokott %.öszerek, például Nográd megyében Pilényen. és . Te~·enyé~, bo~~~ t. K~?1-
nyi Ferencz. ur egy épen föntartott kőbaltát bll·. ~lly és hasonló czéloknak me~felel~ e.~zko7..~ket elJart 
l~eresni és h~ azokat töhb helyen találta föl, összehasonlitá ök~t egymással es . a JO~ba: valasz.~otta; 
ez által magának bizonyos köismeretet szerzett, mellyben kétség kívül g~ors haladas~ is tett. . .Es en
nél fOgva igen vaIÓszinü_, hogy geognosticai kirándulásiba.n cs~~ hamar .. ra _bu~ka~t nemen.! fcmek.r~ 
·· · k · · e mi'nthoO'y fényök és J. eles aránysulyJok oket a tobb1 kozet-nemekbol annyna es eze' erczeJr , o . . · . . . 
kitünteti. . : E · d' 

Minden fémek között az emberiségnek elöször is az arany lehetett u1meretes. z. mm .1g 

termék-állapotban találtatik; elÖjön csaknem minden tartományban; elöjön. nem~sa~ a ~öld ~yom1:á
ban hanem IeO'inkáb.b a szinén is. Föltünö aránysulyja, még a madara~ra 1s bato fenye es szme ket
!ég:~n kívül ma~~ra vonták az ember figyelmét is. L~gyságánál és nyul.ósság~nál .~o~~ könnyen en
aedte magát különfélekép alakítani; és µiivel az ütések által bizonyos kemen!seget is kap, lehet' 
~ogy némelly czél.okra az (ignoii nulla cupido) emberiségne~ ~eglep.~Ieg a~kalma~ volt. , . . O' 

, . Arról, hogy az elöi~öbeQ sokkal nagyobb menny1segben Jott elo a~ arany mmt JC~e~leo, 
nem hiányzanak nyomok a vffág történetében. Ugy Iátstik, · hogy némelly esem~n~e~, az em~er l.e~z
te korát meghaladók, mellyekkel a már fönnálló hegységek szétrombolása ~s UJabbak kepzod~~~ 
kapcsolatban állottak, ad a féjld színére hozták s az e1~yé·szett hegyek ~alma~ba .. gazd~~on .Jer~ktak 
vala. Erre mutatnak azon tetemes mennyisrgü ·aranykincsek, rucllyek neha fqldunk folü:fc1e1)e~ oll! 
részén találtatnak hová emberi kéz még ·akk01·áig nem nyult. Példa erre az. ó-'Világból -Göröghon es 
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Kis-Azsia kincse; példiik erre a régi kor hadaiban e~öforduló fémzsákmányok nagy értékei, holott 
ugyanazon idöben nem találunk emli~ést tétetni megfelelő bányászatról; de ime, a legujabb példa elöt
tünk á.JI Americában; · hol daczáia annak, hogy öslakosai szereiket már mondhatlan idő óta közön
ségesen aranyból kéSz1ték, következőleg már. t~temes mennyiséget erre· föl is használtak, a benyo~ 
muló europaiak ·Columbia és Brazíliában roppant böséget leltek.e fémek királyában. Itt fekszik elöt
tünk Ural hegye,· mellynek ujabb.an inivelni kezdett bányái egyében vagy 2 évtized e~ött kisél'etében 
több 2- 4 fontos termék arabydarabnak, találkozott egy, melly 21 fontot nyomo~t. Jelenleg több
nyir~ apró porszemnag.yságban találtatik. 

< 

Arany után. ne·m sokára a rezet tanulhatta ismerni az emb.eriség. Ez szinte találtatik ter.· 
mékállapotban és különbféle czélokra igen jól h.agyja magát. alkalmazni. Ércze{ azonban, mellyek a 
fém találásakor lehet.len, hogy sulyjok és .sokfelé szinjátszásoknál fogva szembe ne ötlöttek volna, 
hasznot neki épen nem hajthattali; csak iniut_án tapasztalá, )logy a fémet olvaszthatni és e~ által 
több apró darabot· egy ·nagyobbá összeállithatni, ezután .meg lehet, hogy élesített kíváncsisága öt, 
egy rézérczet a tüzbe vetni határoz~; ~inek eredménye.az létt, hogy az él:cz az égö anyag szénenyé„ 
vel érintke·zésbe jövén, fémre és salakra vált el. E sikert ~icsinyben valószinüleg egy hasoneljárat 
nagyban követé. · 

. . 

Az ón is egy a .ferégiébben használt fémeknek. Mozes ~önyvében már téte.tik róla emli
tés. · Találtatik a föld . színén. Föltünö ·sulylyal bir és ·tűzbe vetetvén igen könnyen, bomlik szét, ugy 
hogy belőle fémet állitni, a l~gkönnyebb dolgok egyike. --:- Minthogy azonb'an ott, hová az emberi 
nem bölcsője · és 'fejlödésének ered~te helyeztetik, elö nem jö, ·ottani haszn·áiata pedig ~ .följegyzeit 
legrégiebb mondák szeré.nt állittatik, azt következtethetjük, hogy e népek átalánns vele élése csak 
azon idötől . fogva számit~athatik, · mellyben Indiával közlekedésbe és árucserébe jött , minthogy itt 
az u: n. ónkő nagy mennyiségben találtatik. 

. . . . . 
A vas a t csák későbben tanulta i~mernil az emberiség. Ez termék állapotban ugy· szólván 

s~bol sem jö elö. Érczei nem olly rendkivül fpltünök és ·keze.lésök m~r némi jái·tasságot igényelt a 
metallurgiában. Eleinte sok ideig csak némelly nemzetek hirták~ azt elöállitáni, mig másoknál töké· 
leteseri ismeretlen voH; a világ történetében több illy esettel tal~lkozni is .. Másutt olyassuk , hogy a 
va·snak nagyobb ·ért~ket tulajdonítottak mint az.aranynak. · Agal:harchides·, "ki JÚiszfüs sz. e. vagy .200 
é".Vel az . esyptomi aranybányá~at mcglátogatá ·s azokat elég tökéletesen le is irá, világosan mondja, 
hogy az őskori munkások ott rézszerekkel éltek és a vasat csak igen. gyéren bírták 'használni. S Öt 
nálunk is találtattak Bars megyeben bányászszerek rézböl, mellyeknél valóban nem lehet más okát 
adni nem vasbóli' ezeknek tökéletesebJ:>en megfel~lö anyagból' kisziítetésÖknek.; minthogy ~ fém 
még akkor átalán.osan bem haszilá.ltatott. Példányok a nemzeti. muse.umban ·és. t. Kubinyi Fei'encz ur
nál láthatók. Más nemzetek csupa réz helyett .egy fémkeve1~éket vettek s.zereik.készitésére; r~z és ón
ból állót. Smelin és Pallas Azsiai-Oroszországot be~tazván, · számtalan i·égi sirhé,tlomban vizsgálták a 
diszmellékleteket, és csak ar~nyot, ezüstöt és rezet leltek 'ott, a vásnak pedig még nyoma sem .mu._ 
tat~ozott. - A legkiáltóbb pelda pedig Aµierica .fölfödö~ésében tűnik fol. Törzsökös lakói t. i. csa~ 
arany, ezüst és rézböl csiná~t tárgyakat hasz~áltak ; .. va.shól misem 'találtatott nAfok. - · 

Ellenben Africa lakói jártasak valának a vaskészitésben már számtalan idö óta. Lebe(· 
bogy:e mestérséget ázsiai szomszédjaiktól tanulták volt, kikkel forgalomban állott~. - Mindezek
böl tehát eléggé kivih\glik, hogy a·vas, legalább átalános hasúiálatra· ~sak későbben kapott. 
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Az ezüst elöállitás még tetemesb elöisnieretek~t kívánt meg a fémek kezelésében, azért 
i~ már szép számmal kellett a hutászi pra.~t\cus adatoknak összegyüjtve lenniök, . hogy az itt elöfor--
duló bonyolódottQbb eljáratoknak csak némileg is. megfelelhes~enek. · · . . 

. Még az .ólommali élés is ezen időszakhoz lát.szik tartozni, mellyet. á bányászatra nézve igen, 

jól történetelöttinek nevezhetni. . 
. A többi fémek lassanként találtattak föl; és vagy mint a régi természetbuvárok fáradal

. mainak gylimölc~ei; vagy mint a középkor al~hymísta . családjának vak(?)ráb\lkkanása, kik életö
ket és vaO'yonukat a .bölcseségköve és az életet örökitö szernek föltalálására oktalanul pazarolván 

0 • 

nagyokosan néha a leghasznosabb fö~födözéseket tették a chemia és metaJlurgi~ körében; vagy v.egre 
mint az ·ujabb kor világitói szorgosan intézett 'kísérleteinek méltányos dijai lettek az embermem 

elött ismeretesekké. . . 
. Miután' lassanként a rÖJds:z;inén elfogyott vólna a.kincs, kényszerítve érzé magát az ember 

nzt mélyebben keresni; kénytelen volt ásni; · kénytelen a mármár kiseb~ darabokban és idegen ré
szekkel kevert munkatárgyat elkésziteni ai;ra, hogy azt föl használhassa; és talán ez lehetett ok a · 

bányák keietkezésére. . . 
Az elsÖ bányászat egyszerű lehetett. A föld szinén előjövő fémek vagy él~czek törésnél 

és elhordásnál egyebet nem szükségeltek. ~öt vannak körülmény~k, hol ezen. eljárat ~ég ·mo~t js 
használatra· ialaI, főleg a vas· .és h1;n:ganyérczekné1. . Máskor gödör mélyeszté·st -igényelt az .érczekhezi 
f~rhetés; mi azonban csak .'ad_4ig .tarthatott, mig:a mindünnen szivárgó. víz ~ munkás~ .h.~ lyhagyásra 
nem kényszerité; ezután mellett~ ástak egy hasonfót és -használ.ták, m~g a mondott k1meletlen ~l~~ 
ellenök nemjött. ·Még most is tal~ltatnak sok helye!). Selµiecz táján is aknácskák a bányásza~ .e modJ~t 
iO'azolók. - · Miután a viz azonban niár igén fölingerlette volna a bányászt maga ellen , mmden~ep 
t~rte ~z fejét, annak hatalmát hogymikép háttérbe szor.itni? - alkalmazo~t vedreket, riémi egysze
rű gépezet mellett j de tetemesebb mélységben hiuvá vált törekvés~; · cs~k .enged~ :k~llett az .ellen
séO'ek e leO'daczosbbikának · odahagyta miatta a bányasz a leµ;remenyte1Jese1>b km~zest , oda a ·le~
ga~dag.abb 0~yei·emenyt. Vé~'rea 16-ik század közepén virradt föl fár~dozásainak: éjt na~allá változt~
tó fejtöréseine~ cliadalnapja; ekkor állittatött az első . s'zivattY..U föl, m~ll!el ~mdcn .vize~ · a l~gme
Iyebb helyekböl is kiigazítani képes volt. ·Itt el nem mulaszthatom megermte1~1 a neha~y cv elo t~ el-. 
hunyt bányúsztanácsos a g'eniali,s Schittko professor urnak fr~.emeit , ~inek h\~1gesze cs fáradsag~t 
nem ismerö· szor rJ'alma a bányászat legtöbb ágában epo~há.t csinált.; miért is minde.~ neinzet szakmu
értöinek Ie rrmélt~nyosb elismerését mago.s: fokban vitta ki magának ez· az igen ~eles hazánkfia. 

0 . . . . 

LeO'korábbi emlitést bányászatról az ~mberis-ég történetében találunk a fönnemlite ~te~ 
Aaatharchide~nél. ki ez eayptomi aranybányákat ottléte.idejében már igen régieknek állitotta s ugy 

e ' 1:1 k · 1 · véli, hogy a tarí<>mány legelsö királyaiban találhatták alapitóikat. I1ja ~ovább.' ~~gy azo m1ve e-
sével, midőn az aetbiopok az or~zágba berontotJak volna, végkép fölhagytak·, mi. Knszíu~ sz. e. v.agy 
750 évvel történhetett· és hoay csak jóval késöbben fogtak ismét ápolásukboz, megta~·tvan .a hajda
ni elj~ratok mi:qden ~e~é.t; " te~át már ezen igen _régi korbán is nagy kit~~·~~désü. volt . a b;ún!ászat. ~s 
bizonyos. fokán állott a tökéletességnek. Ugyanezen utazónak köszönbeljuk az .akkon ~od tsmereset 
is , mellyel áz .aranyt fölkésziték és fölíúnö , hogy már akkor is ép azon eszme szere~t dolgoztak , 
mint jélenleO'. Nem csuda· e szerént, ha a bányászat eredete, · az ösidö bomályos. leple~ben elves~ve 
a historia k.o~·át sokkal fölülműlja. De fölüimulja azt a fö,ldmivelésé i~; ez pedig a. bányászatban Je
les elő~·emen~tet csaknem lényegesen. föitétez. _.:. Moxes ·ruMlkáint, mint a vaskoholásban jártast 
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·mutatja be nekii~k, és · ekkor ismét hatalmas elöidöt kell engedniink a. bányászat keletkezésének, 
· minthogy a vas egy azon fémek, k~zöJ , mellyek. az emberiség elött legtovább maradhattak 'eldugva'.· 

· . Egyszer az érczkezelésre · rájövén az emberiség, azt kezei közöl többé .ki nem bocsátá · 
. . . . . . ' · 

minden utód örökség gyanánt .. átvette eldödé~öl a~ eljárá.si módokat és ezeket sokban változtatni 
_ne~ találá szükségesnek~ azért is a bányászat történeté~ek köz~pkora sok ·érdekességet n~m sej
tet. Csak miután ~ válalkoz.ások .nagyszerüsödése, a kiállitandó mennyiség többödése és szaporáb
bani szükségessége · ~ál.laira nehezültek volna,, akadt 'és jött is bonyolodoctabb ~s megfelelöbb .mó
dokra, mellyek ~~élját már jobban elöi·esegit.ék. Igy lépett a 17 század.· közepe táján a löpoITa)i 
szétrobbantás ha~z~álatba, melly igen kőnnyitette az azelötti b~ulatos ·kitartást igénylö munkát. _ 
lgy jött a gondoló ész. 'végefelé a mult századnak a fa- és késöbh a ·vaspálya alkal~azására, mely
lyekkel a szállitás tetemesen · gyQrsittaiott. Igy hoz'atott ide ~s be esésesvizszegény tájakban a göi
gépek Q!iási ha~ználata, melly.ek ereje és átalában mqk~dése már jobban alávetvék az ember aka-
ratjának: mint hol a viz játsza a mozdító erö szerepét . . 

A bányász muri~ája tárgyát jelenleg tehát bizonyos kiválásokban, ~ ,többi közetekan át 
föltünöleg vonulókb~n , leli, mellye~· átalában telep.eknek nev.eztetnek. Ezeket először ·föltalálnia 
k~ll. Néha véletlenül ak~d i:~á .a legsajátszerübb módok által; igy _például inonda szerént Körmö
czön a bÓnyászat gy?ngy.tyukoknak, Selmeczen gyíkoknak köszöni eredetét; .legujabbnn a tokodi 
fekzetet is E_sztergam m~llett · egy. ürgelyuk siájánál talált köeyzéndar~bkák után ·találták föl; · _ 
máskor pedig sok m~nkát és fáradságot cµd.oz föl a .bányasz annak föllelésére. . · 

.A régie~ számtalan babonával bibelödt~k a . kut~tásnál és „egyes eseteknek ]ól illö tüne·~ 
mén"yeket megmagyarázni. n.em birván, átalános ta:r~uiszpontok polczára hibásan akartak emelkedni. 
Jelennen a geognosia az.,· mi itt a fö működést v~ja ki magának; ez hagyja velünk tudatrii, valljon 
lehet-e r~ménység. és mit lelhetni? ez föltárja · élöttünk a kőzetek létezése korának különbséget. 
Egy avatott nem fogja· tehát , az ujabb vagy ·régiebb . képzödmény~k beljében a· más korba esö kő
zeteket vagy tele.peket ~eresni; nem a granitban. kőszenet; nem ·a mészk.öben .aranyat ; ellenben 
gyps körlil kösót vag~ ·ként gyanittat vele a: nevezett tudomány, a· zöldköben . ar.anyat, ezüstöt, 
ólmot stb. 

. . "A föJtatált telepet már most··kö'zelebbröl ~ teh_át több helye~ ·kell ismerni,·. ahhoz ho;zá 
kell férni, bejárás okról sÚikséges gondoskodni és ezeket ott, hol legal~almasablJ, föl kell állita·
ni. Minthogy ·pedig a. fr~s · t~r.etű kőzetek legtöbbének meg van azón ·tulajdonsága, miszerint a léO' 
élenye és. vizgöze együtti ráhatás~ miatt porblldnak, nagyobb dara~okban elválnak.; s igy vészsze~ 
a m~nö~et .é.s. végbeomlással .a~ egyszer na_gy . fár11clsággal csinált nyílást fenyegetik, kell, hogy 
a b~nyasz JO eleve gondolkozzek ezen .nyilt térek kövei vagy fávali kiépitéséröt 
. · A fölnyitott telepet . már most megrágadja ugy , · miszerént erre öt az ide befolyással levö 
sz~mtalan körülme.~.yck határozzák; . a telep kitöltö anyagai az?nban .egy egész, néha. ·Ígen is ke
menycn összeálló tö_meget képeznek? ezt szükség k~~ebb darabokra 'törni, · hogy kihordani lehessen. 
E~en törés löP,orral történik vag~ annélkül, µlit a telepkitöltö .közet ·neme föltétez nagyobb vagy 
kisebb foku keménységénél fogva. ' 

. Az igy ·kapott t.örecsek,iek a bányá~ó-i" mÓst 'földszinre kell jön~iök; keli tehát gondos-
. kod!lla a bányásznak annak legczélirányosabb elrendezéséröI. . · . . · . 

De a mint így mindig jol)ban jobban nyt.1mulna előre munkájában és a föld gyomrába 
belebb ·és. belebb ·hatna, mintha · frigy ·szemmel .nézetnék „ keletkezik neki' fkét hat~mas ellene 
mellyek ellen néha· csaknem minden.' fliradozása · kudarczót

1 

·vall. Ez a ·Iegkim~~adás é~ · a vizlepés: 
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A. bányásznak fl'is · légre van szüksége, hÓgy a · lélekzés és .az égés mentöl jobban vég
hez. meh~ss.en ; ez áionban · bizonyos messzeségre.i· nyqm'u.ltában kimarad, bágya~t, s~t rossz is 
les~ , melly sem a léle~zést s~m az égést föntati_ani többé nem képes. Kell, hogy gondolkozzék: az 
ezt gátló és. jó külléget bevezetö eszközökről ; mit küzönségesen ·különbözö magos horizontokbani 
két nyilÓ.ssal a napra étel. Nélia gé1Jeket kell föiállitania, mellyek a rossz· belléget . k_iszivják és 
·helyébe jót hagynak jöni, vagy pedig kivülröl jó léget tolnak be bizonyos nyomással, mellynek a 
·bennlevö. rossz engedni kén·ytelen . levén elillan. - l\~sik ellensége a mindünnen csurgó , néha 
folyó víz is, meliy .szinte igen hátráltatja öt munkájában :és fáraclalmának nagy részét igenyli ar
ra, ·hogy azt ·elhárítsa · vagy az által", hogy · lejtős bemen~tek . föliHe~én kifolyni hagyja, vagy 
hogy aknákon át nagyszerü vizgépek által kiemeli. · · . . · 

Künn levén a földgyomrából a b'ányamunka tárgyai, jön a technicus, Jön a hutász kü
lönbféle követeléseivel; egy. a· köszenet nagy· darabokban a,kaija, más. kicsinyekben és csak po
rát kívánja elválasztatni. A töreudö ·kösónál bizonyos nagyság és suly bátároztatik meg. A hntász 
ohajtja, hogy a beváltott érezek magokat kifizessék, hogy tehát . fartalmuk e~öbb bizonyos fokr~ 
emeltessék; ohajtja, ·hog~ az általa fölhasználandó érczszemek egyenlö nagysággal biljanak .' stb. 
Mindezen követelésnek a bányász kénytelen megfelelni, lwgy áruja kelését mentöl inkább elösegitse. 
s innen támad a nemes érezek fölk.észitésénél -.az olly nagysi.erü készületek fólál\itása, ~ellynél 
azonban mindeddig még s~éles tér nyílik a: tökéletesbbitésnek:. . · . · · · 

·. · A~ ari~yi fáradsággal szerzett bányat~rmékek így nyujtanak anyagot . a · hutásznak , igr 
számtalan gyárnak .s kézmiv.esnek. Ezektöl földolgoztatván, kapja azután az embériség a . módokat 
szükséo-einek födözésére s kényelmeinek szaporitására. Valóban leheUen hogy minden csak kissé 
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figyelöbben széttekintönek óriási nagyságban szeméhe ne ötöljön, mennyire van össze nove az em-
bÚi társaság fönléte, a b~nyatermékek ha~ználásával. 

. Ha a lég , a meleg _, az áthasonlitandó táplaanyagok lényegesen szükségesek az ember-
nek, mint organicus te~tnek létézh;etésére; valóban, mivel sem csekélyeb~e? )dvántatik meg neki, 
mint társaságba állott teremtménynek' a fémek és egyé.b bánya tárgyak használata:· azért. kötött 
ezekkel (hŰ szövetséget, mióta csá.k tudjuk , hogy ember létezik, azért állott kettejök m~veltsé-· · 
gének foka olly szorosan egymásba kulcsolva, hogy -~gyikök minöség~r?l ~- másik.éra pizt~~.~n„ v~n
hatni következést. Legnagyobb kite1jedésü használást, legnagyobb m1velest, nnnden eloJo~o ~em 
között maradandólag a vas vívott ki inagának.. Ez legtöbb tartományban elöjö; elöjö igen nag.Y 
mennyisécrben · és ép ezért nem ·Ís kíván olly valami kényes .kezelést; mint a. nemes fémek; tétet
betnek ~ele 'az eljái·ások tökélitésél;e kisérietek, . melly~k fém-Veszteséget alig tesznek él~ez
tetövé ; ~ig a nemes érczeknél egy két font arany vagy ezüst veszteség az érték .ma~oss~g miatt 
már riacry kárt okozna. S mind a mellét't a vas a legczélszerübb alkalmazásokat, ha szabad maga_m 
ugy kif:jezni, a legnagyobb békével eltöri; söt az ezeket kivivö módok sem elijesztök igen egy
szerüsérrök miatt. A vasban kincset lelt föl az emberiség , mellyet kezeiből soha ki nem fog bo
csátni. ~'lc:\s fémek használás~. bizonyos idöben magosra hág' .másban .igen . sülyed s végen:yészetet 
s'ejtet; a vasé naponta növekszik ~zon arányban' mellyben szaporodik az embe~i~ég és ~ellyben 
halad az a mivelödésben, a találmányokban. . · 

Az ipar emberének dolgozó ujjai vasszerekböl állanak. A természet öt csak fogók~al 
· látá el, mellyekbe az . önc·sinálta eszközöket alkalmazza ; így fúr, metsz, i?Y ás , rak 1 bont' igy 

tesz ö minden· egyebet, mit az annyira emelt foku ész - s kézmüvek csak: igényelnek a legnagyobb 
k.önnyüséggel és a legnagyobb helyességgel. 

I 
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. Matbesis és pbysíc?, chemia, mineralog~a és geogn~sia ·azon szellemi' lábak, . m~llyeken 
.a bányász~t haJ~d a tök~lesedés rögös pályáján •. Ezek összege 'nyujt neki téri; mellyen tevékeny-
sége szabadon ~üködhetik. · · · · . . · · · · .. · . . 

Mathesis a vez~tö angyal, . melly tömkelegében a napfosztoÚa föld~latti világnak az ariad
ne-fonalat 'nY,ujta neki a legnagyobb biztosággal ki- · és bemozduJhatni; ez azon részreliajlatlan itélö, 
melly a bányamunkás szoTgalmát' vagy veszteségét és ennek következtében megft:lelö. diját Themis 
mérlegével határozza el; ez azon lényeges {öltét, melly nélk~ a bányászn~k 'multja hem· lehetett, 
jelenje nem létezhetik és"jövöje reménytelen. · .· . 

A physi~.a megi~erteti öt a testek tulajd\}nságivaI és az eiekböl 'folyó müködésekkel. A 
. gondoló . ész elhatározz~ magát közölök a czeljának. legmegfelelőbbeket kiválasztani. s ezeket egy
mással ugy öszhangzásba hozni; hogy magok' az istenadta 'lanyha testek bizonyos életet látsza
nak fölölteni. Ezért Játju~ a bányászoál az elemekét ·egymással küzdeni ; a vizet .viz - a léget 
Jég által legyöze.toi. · · · · ; ; · 
. Chemia az_ ·egyszerü testeke.n, tehát az absolút :atomokon kezdi meg a vizsgálást, ezek 

tulaj_donságát, egymásra· kölcsönös hatását · és az ezt föltétezö körübnényeket ~árgyálván; innen 
átmegy a relatív atomokra és megmutatja, miI~.t' képezp.et'ők és mint ~zétbonthatÓk ezek. 

. E rel~tiv .atomokat összeállva -~izonyÓs , mathematicailag meghatározható alakokban átad-
• ja a vegytan a mineralogiának; ·Ez tehát a. számtalanféle köv.eket tanítja jegeczeiknél és egyéb 

segédeszközöknél. fogva ismerni; így a ~ányász nagyvjgyáz.talanul el'ejét. meddö részekre neIIi paia-
roJja, hanem csak a Iegjut~lmazóbbakat tudja megragadni. - · · 

A mineralo'gia átolvad ·a ~eO'gncisiába, mint.hogy tá~gyainak összege hegyeket, h~gyekké 
pedig a ·földgolyót, mint é tan anyagait képezi. Ism.ervén· a báriyász k.üli;i'nbféle kőzetek tulajdonsá
git , ismervén a tecbnica . sokágu ·czéljainak követéléséit ..,.eo..,.nosia ségedelmével mindezeknek 
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képessé tétetik megfelelni. ·· · 
. . · A most -fölso!·~u részek szolgálnak kiegész.itésére az ö~szés bányászati tanµak~ A metal:-

lurgia' . mielőtt jelen pontjára vergődött volna á tökélynek a chemia ' egy önálló egészet képezett, 
most pedig . emennek csaknem mintegy kifolyása tekinthető. ·A végyési csinálja. nieg kic.sinyben az .. 
eljárásokat, cle ez a fémészne~ csak . theoria; ahhoz, ·hogy. ö is használhass.a ._ azokat, IénY.egesen· 

· még· a~ .szükséges·, hogy nagyban és pedig ·gazdaságosan kivihetők · legyenek, ·mire külö'nben a . · 
vegyésznek mi gondja sincs. · . . . . . 

Mit az említettem t~mbk kölcs.önüznek a bányászatnak'„ a~t ez dusan kamatozva tudja le
fizetni azon igen érdekes és a theori~knak ~rszágára · olly · napfényt árasztó tapasztalmányokkal, 
mellyek körében gyakran -előfordulnak. . · · „ · · · · · 

, . . 
. ·Atalában v_éve-. azelőtt egyes előjött adatok szolgáltak mérvesszóül a gyakorló bányásznak, 

mellyeket bizonyos ábiiatossággal nemze.dék nemzedéknek bocsátott át. Innen sehol sem is akad az 
e1n:ber annyi tönierdek tecbnicus k'ő7Jnondásra, mi~t a bányásznál. Mo~t már azon a pontján° állunk 
a tökéletesedésnek, hogy · a kezelési .eljáraíok · mi~tegy átah\nos szabályra vitethetök viss.za · ·mi ál
tal tudjuk a~'ist~ni mathesis csalhatlan voltanál fögva ·a határt_, . meddig vihető valamelly ' g'épnek, 
~a-lamelly elJaratnak a tökélye; tudjuk biztos ujjmutatásánál fogva", melly kifejézéseket keJI n~gyit
nunk' m~llyeket kiésinyitnünk, hogy a theoriát az akaMlyokkal annyira küzdeni· kÓrhoztatoH pra
xis ;lehetoleg megközelítse. S igy van ; hogy a · leghatalmasabb ·gépnek járása ·szintugy van számok
kal föltéve ' mint a legparányibb porsze:inecskén.ek egy lejtös fölületrőli legördülése; mindkettönél 
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előttünk áll a ·tökély . képe; csak. törekvés, . egyéni kitartás és szemesség kell ahhoz' 8· mennyire 
lehet, fölemelkedni ;. mert . annak, · hogy itt a theoriát valaha egészen e~é1je ~ praxis, igen könnyen 
átlátható a· lehetetlensége ·, ha csak arra figyelünk 1 hogy amaz örq~töl tartó term~szettörvényekeq 
alapszik, emez pedfg csak emberi .gyakorlástól kezeltetik. 

XXI. 

Ava·$salakok, a kén .savas Iugsó (sulf~s kali~S~h~efelsauresKaJi) 
és a kéns .~vas". sz°iksó (s~lfas . -Sodae, Sal mirabi~e Gl~uberi, Schwe· 

fel~aur~ Soda, Glaube.rsa:lz) tecbnicai basználatá1•ól. 

·' Dr. BUBY KÁ.BÓL "1'.TÓL. 

Sok mi~li~ mázsa ~as- s. más érczsálak. hev~1; hal~okban édes hÓnunk.ban, olvasztó huták előtt Besz
tercze.:., Körmöcz- és Szelmeczbányán, Zsarnoviczon, Gömör és Szepes v:ár~egyében, a temesi ba
nátban stb., részint már század.októl fogva, használatlan1:11, legfölebb néhanéha ·a ~zomszéd~s utak 
..... ödteibe salakok behajittatnak, hogy a gödrök betöltessenek .s ugy' ·az utak egy kevéssé járha-" . . . . -

tósabbak legyenek.: s mégis a vássalakok kézmüvi módon igen_ nyereségesen használtathatnának. 
Bizodalmas barátom Winterlich József ur, igen ·értelme·s eszméléti s ügyes gyakorlati vegytudós 
. ' . 
( cbemicus), egykori ,gyögyszerárus ·selmeczbányán, ki a mostani szabad idejében a honi ipai· gaz-
da«itása és · elömozditása fölött elmélkedik és kisertésekkel · foglalkodik, engemet arra 'figyelme- · 
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tessé tett' s elmélkedésre serkentett, s ez által ezen értekez.ésnek al~aliiia ~szközöltetett . 
Winterlich barátom a következö alkalom által jött a yassalakok technieai használata· gondoJa. 

fára.:1\fegértette, ·hogy a pésti czukortisztitás· részvényes· társasága magát a me_gszáritott czukorrépábóli 
czukorkészitését a scbützenbachi mód szerint behozni elhatározta. Ezen bír neki nagyon tetszett, mivel 
ez által igen hasznos alkalom. nyujtatott honunkban · a mezei gazdáknak a czukorrepak termeszté
sére s azoknak megszáritott á-llapotbani nyere'séges· eladására a pesti c~ukorgyárban. Csak az ki
vántatik még ,· hogy a magyar gazdasági közönség azt . tudja, mi mótl9k által a kis szeletkékbe 
metszett czukonépák h11mar s. nagybőségben szárittathatnak. Barátom eJmélkedés által olly módra 
akadt. Van neki vimfri szőlőjében gyümölcsszáritási- aszalóQ.áza, melly czéljának egészen megfelel. 
Ezen aszalóbázban kályha helyett kanalis (árok) ·vagyon olly formán, mint most a kerti üveg}lá
:r.ak söt a szobák meleO'itésére ha~ználtatik. · Ollyan kanalisokban többnyire ott,· hol a tüz rakattatik , 

, . b 

vasbádogok (Eiserne Plattén), alább pedig az egész melegs~g haszrnUatára agyag k~lyhacserep~k 
·alkalmaztatnak. Mivel pedig a vasbádogok drágák, a kálhacserepek pedig töredékenyek, barátom 
e jó gondolatra jött, hogy a kálhacserepe.ket megbéleloé, részint azok e_lrepedésének távoztatásá
ra, ·!észint hogy a melegség jobb .vez~tésére ez áll.al jó melegvezető (Warmeleiter) álli~tassék~ Ollya.n 
eszközt Winterlich ur talált vasreszelékben (Eisenfeilspane ), inellyek a lakatosok es kovacsoknal 
s más, vasból dolgozó· kézmüve~eknél, nagyban pe~g a.· fUrógyárokban (Bohrwerke) el~snek. Vett 

/ 
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vasres:zelékböl egy fontot, sal. .nmm.ból (hugyanysóból) egy nehezéket (Quentchen), s abból vizzel 
tésztanemet csinált a kályhacserepek bemázolására. · Ezen keverék hamar szru:ad és a kályhacse

.repekhez erösen_ragad„ Kétséget nem szenv.ed·, hogy,.olÍy módon a szobaiályháK. cserepei is a fűtök 
·ált~i belöl.<.és ellen védelmeztetnének s melegitn iebetségök nagyon inegszapoi·ittatné~. 

De hol venne az ember annyi ,sok vasr~szeléket; mint. kivánta1Jlék az aszalókályhák s 
a szobakályhák: számára, ha ezen fütésmócl behozatiatnék ? E részben is Winterlich barátom szert 
talált. Kigondolt igen jó surrogatumát (pótl.ószeret) .a vasreszeléknek . . Tudniili~ sok milllo mázsa 
vassalak hever az alsó és · föl~ömagyarországi olvasztóhuták mellett. Ha ézen. sálakok szétzuzat
~állak s. összetöretnének· s porformán' csak más modon mint a vasres'zelékek' ugymint k.énkö 
hozzátételevel, bánva hasznáitatnának, épen azon czélokat s épen tigy mint a vasreszelék-teljesité
·nék. · .MÓnd~m:„so .k millio m4,zsa vas salak. Egy millio mázsa ugyan már sok, de állitásom
ban a· dolgot nem nagyítottam. Mert 110nunkban hány évtöl fogva olvasztatnak már érezek s a sala
kok esziendöröl · észteJ!döre h.alomra rnkahiak s hasztal!J.nul hevernek, legfölebb, mint már mon
dám , az utakra, aiok igazitása · végett, . hordatnak. Ezen. salalrnk tulajdenképen ércztivegek, s 
mnjd ollyan üvegek., mint ablak- és táblaüvegünk. E belyett,•hogy fehér üveg .készitesében kova-
föld (Kfoselerde) - homok, bányavirág (Qliarz)· - vagy; kovasav (Kieselseure), hÍg.só (Láugen
salz; alcali vegetabile) vagy sziksó (So.lla ,' M.ineralisches Kali, natrum), mész és.póris (B~rai) ol
vaszta.tik, a barna vagy fekete salakok állanak kovasav, vasból és vasfényfQszlányból. '(Mangan, 
J3raunstein, Manganesium) , meilyek kénkö által olvac\hatók . . Egy része ·a. kénkönek a vegytani elin
tézés (Process) alatt a~ (})vasztó hutákban kapcsolja magát aranynyal s ezüsttel; ba ezen · neme~ 
érezek_ az elegY,ité'sben jelen voltak, más. része Jleclig kapcsolja magát mi.qclenféle savitható ( oxyd
bar) érczekkel s. alakitja a 'salakot, mellynek föalkató részei a vas és a kovaföld vagy kovasav. 

. Nem Kell azon kételkedni, hogy ·az~n salakokat vagye:Zen érczüveget (s e r é pz sin clc l e.k 
(födélcse.repek Dacbziegel) helyett is .helyes fö~dolgozás által lehetne alkalmazni s használni. Ollyan 
födélcserepek ·örökl'e fenmaradnának' mint századok vagy ezei· · eszt~ndö élött termett érczsalakok 
formájukat és silárdságuk.at eddig föntartották. Winterlich barátom n-ekem küldött Se.lmeczliányá
ból ollyan salakot, .hogy engemet ·a salak~k szilárdságáról meggyözne. Ez épen nem valil szüksé
ges , mert én ol!yan salakokat Igló bá~yavárosá.hól Szepesmegyében, hol születettem , eléggé isme
rek. Azon salakok sztlárd~ága valóban .az els~ rátekintés alkalmával az.on gondoli:ttra vezet, ·hogy · 
nagyon .káros, hogy ezen salakok honunkban nem haszáÜatnak technicai czéh'a. 
· · Tuélvavaló, hogy hazánkban most legtöbb arany-, ezüst- és rézbányá~ nyereséget .nem 

hajtó állapotban léteznek { sind .im Verbau) s a bányászat, melly Alsó- és Fölső-Magyarországban 
s a te~esi banátban annyi. -embereket ·táplál, megakadt. Miért hOnpolgáraink nem .találnak rnóclo.t 
és szert, hogy a bányász~tnak e~dig' elhanyagolt mellékes terményei _'is .. használtassanak? Igen 
könnyen· lehetne évenként sok ezer . kénkovat vagy vaskovat (Schwe.felkies, Eisenkies) termeszteni, 

. s abból timsót és vasgáliczköt vagyis kénsa,vas 'vasat (Eisenvitrio~; Schwefelsaures Ei sen), ebböl pe
dig glaubersót vagy kénsav a s sziksó t .( Glaubei·salz, Schw:efelsaure S oda) szerezni, ennek segít
ségével pedig. üveget k~sziteni, s ugy „a bamuzsirt elmellözni s az erdöke't megkimélni. . Mennyi nye
reség volna ez szegény hazánknalt ! Az üvegkészitésére bonunban szinteugy a ·kén köve· s l ug só 
(das schwefelsaure Kali 9der sogenannte Duplikaisalz, Sulfas Kali, Sal· arcanum ·duplicatum) ·is · 
alkalmas vol.µa hamuzsir heiyett. A kénköves .lugsó is ·Iionunkban sok technicai munkáknál mint 
mellékes termény szereztetik, p. o. · salitromsav (Salpetersfüire) termesztés.ében salitromból, . ke~sav 
vagy kénsa.vas savak által, · melly czéh'a kivá.ltképen a már többször említett vasgáliczkö ·vagy zöld-

,-
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~áliczkö vagy zöldgálicz (kénsavas vas, Schwefelsaures Eisen , Eisenvitriol, grüner Vitriol) alkalmas , 
hanem igen kevéssé vétetik tekintetbe , s többnyire csak mint gyógyszer basználtatik, igen ritkán 
nz üveggyártás~an, vagy legalább az üveges tudta nélkül, ki azt mint a hamuzsirnak keverékét a 
többi alkatrészekkel, mellyek az üvegkészitéshez kivántatnnk, üvegre kidolgoztatja. De az üveg
gyártásra csak ott kellene engedni a hamuzsir használását, hol a fa temérdek mennyiségben ta
láltatik és csak a hamuzsír készitésére, s pedig az üveghuták számára használtathatik. Ahol ezen 
környülállás riem létezik, ott az üveget vagy a kénsavas lugsóból vagy a kénsavas sziksóból, melly 
a kénsavas vasból (vasgáliczköböl) bőségben és olcsón termeszthető, kellene késziteni. Vegytan
tudós Winterlich . barátom Selmeczbányán eltökélette magát ahhoz a körülményes utasitást különös 
értekezésben adni. 

XXII. · 

A nadályoknak mesterséges tavakbani tenyésztéséről. 
H&NDTEL RÁROL I' gyógyszerész. 

A nndályoknak rendkívüli és korlátlan kivitele és sok tónak . kiszáritása által ezen különbféle 
betegségben olly igen hasznos állatok. minclinkább gyérülnek; s ha ez tovább is növekedni fog, 
a oadályok nyommasztó hiánya nem sokára bizonyosan bekövetkezendik. 

A nadályoknak máris mindinkább te1jedezö hiányát legszembetünöbben mutatja azok
nak napról napra emelkedö ára; mivel mégcsak nehány év eJött azoknak százát 40 p. krajczáron 
lehetett venni, most }Jedig a nyári hónapokban is öt, - a téli hónapokban pedig már tiz pengö 
forintot is· százáért kell aclni. 

És ezen magas vételár · beáll, jóllehet · országunkban még elég mennyiségü nadály talál
tatik; · mennyivel inkább kell tehát ezen már is magas árnak még növekednie, ha országunknak. 
nad~ytermékenysége pazarló kezelés .által kimerittetik ? 

Peclig, főkép a szegényekre nézve, milly rémületes következéseket vonhat és von is már 
maga után a nadályoknak hiánya és magas ára? mutatja a mindennapi tapasztalás ; midön a beteg
ségben sinlödö szegény az orvos által számára megrendelt 20-25 nadály magas árát lefizetni 
többnyire nem képes ; azért az illy orvosi rendelésnek elmaradnia kell, hn bár az élet áldozatul 
esik is. 

Ezen nadá.lybiány miatti aggodalmat könnyen és egyszerüen lehetne ugyan a nadály ke
réskedés rendszeresitése s a természetes tavak föntartása áftal mellőzni , de mind ezt a fönforgó 
körülmények lehetetlenné teszik. 

Tehát a kényszeritö szükség igényli: hogy minden Ielhetö segédszerek a nadály hiány 
mellőzésére fölkerestessenek és nálunk is jelenleg ezen tárgyra illö figyelem fordittassék; különben 
azon helyezetbe jövünk, hogy ugy is kevés péinünket nadályokért is a külföldre kiildeni kény
telenittetünk. 

36 
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A lehető segédszereknek kimutatása tárgya ezen soroknak. 
A fönnálló orvosi szabályok szerint minden gyógyszerész köteleztetik , mindenkor elegendő 

.mennyiségű nadályt tartani, tehát ötet terheli leginkább a növekedö nadály hiány. Ugyan . azért kü
·lön.ösen azon bajtársaimnak, kik eddig a naclálytenyésztéssel nem bajlódtak vagy ezen foglalkozá.s 
körül eléggé még fölvilágositva nincsenek, akarok némi kivánatos utmutatást nyujtani, mikép 
mellözhetik a nadályhiányt és a. nadálytenyésztést mikép üzhetik nagyban és kicsinyben jó és biz
tos sikerrel? 

1. Nagyban a nadály m_esterséges tenyésztéséhez szükséges egy tojásdad-alaku, egy öl 
mélységü, s oldalvást tiszta agyaggal rakott két lábnyi vastag kö- vagy téglafala~kal kibélelt.nagy 
tó; feneke agyag- vagy turfafölddel három lábnyira föHöltetik, és ebbe kell némi növényeket, ugy
mint: kálmost, (Acorus calamus) acsát, vizi nimfát (Nymphaea aquatica) stb. ültetni; a tó körü
lete pedig gyöppel megerösittetik. - IJiy tónak a fekvése legczélszerüebben valami patak mellett 
vála.sztatik, hogy a szükséges vizet abból csö által a tóba lehessen vezetni. A vizvezetésre nézve 
vigyázni kell: hogy azon keresztül a nadályok el ne szökbessenek, a mi legegyszerüebben akadá
lyoztatik az által, ha a csönek a tóba nyitó vége szilárdul bedugatik, a csönek pedig fölsö oldala 
átfuratván, abba függölegesen egy csap illesztetik, és ezen keresztül eresztetik a viz a tóba ; és 
mivel ez mindig a viz szine fölött va"Q, a nadályok elszökése lehetetlenné tétetik. A .viznek a tó
bóli kifolyása szinte csö által eszközöltetik. 

• Az illynemü tavak minden esetre igen czélszerüek, de, mint a mondottakból kiviláglik, 
nagy költséget és igen alkalmatos helyezetet kívánnak, melly körülmények miatt azoknak alkal
mazása ritkábban létesülhet; de nem is kivánja mindenki a nadálytenyésztést I,lagyban üzni. 

2. Kicsinyben a nadálytenyésztést, kivált falukon, minden udvarban, kertben igen köny
nyen lehet létesiteni, a mi czélszerüsége s olcsó előállítása miatt valóban ajánlásra méltó. Enma
gam is ezen módot követve legszebb sikert tapasztaltam. Ezen czélból mintegy 50 akós, hat láb 
széles, és 4 1

/ 2 láb magas ká.d tölgyfából készíttetik, melly, miután alkalmas helyen a földbe le
helyeztetett, legott vízzel egészen n;iegtöltetik, l\ogy abból ezen több napig benálló viz a . csera
nyagot kiszija. Ezután tanácsos a kád közepén köveket gúlaalakban fölbalmozni, mi többféle hasz
not hajt, t. i. azon zuglyukakba, mellyek igy támadnak a nadályok bévnapokban örömest elbujnak 
és· gubóalaku tojásaikat is leteszik; de illy köhalmazat ékességül is szolgál, ha a köbézagai közé 
ültetett vizi növények, jelesen kálmos stb. szépen virulva az egésznek kedves tekintetet ·adnak. 
Ezután a kád két lábnyira agyag- vagf turfafölddel niegtöltetik, szélei pedig gyöppel befödetnek. 
A vizvezetés a körülményektől függ. Ki a költséget kímélni nem kénytelen, a kád közepére ugró 
kutat is alkalmazhat; a vizet pedig kutból vagy folyóból csövek vagy vállucsatornák által sze
rezheti. Azonban rendes vizfolyásf épen nem szükség eszközleni, elegendő ha az edény tó- vagy 
folyóvízzel néhanéha megtöltetik. Ha nincs a viznek rendes befolyása, a kifolyásról sem kell aggód~ 
ni, az illy edényből kis mennyiségü viz mindig kiszivárog; de ha mégis szükséges lenne a kifolyás, 
azt a körülményekhez képest könnyen lehet. ·eszközleni. Az igy elkészült edényben bátran lehet 
nadályokat ereszteni, mivel ott nemcsak épségben maradnak, hanen' magokat szapodtani is fogják . 

Félni épen nem kell, hogy a közönséges jó kutviz a nadályoknak. árt • . mivel a szabad le
vegqnek ki van téve. ·de még a vizi növények és a fenékföld által is a kivánt czélra igen alkaima
to:i marad, 

·Kívánatos lenne, hogy a nadályoknak kicsinybeni és na,gybani tenyésztése orsiágszerte 
rende'1etnék, ~kkor na,dályhiánytól tartani nem kellene. 
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A nadályoknak nagybani tenyé.sztését fökép a nagy uraságok és földbirtokosok üzhetnék, 
mivel náiuk minden segédes*öz leginkább pedig az alkalmas hely föltaláltatik, a jövedelmezésre 
petlig biztosan számitha1nának. 

Hogy azonban a nadálytenyésztés jó eredményü legyen, némelly vigyázatok szükségesek; 
leginkább ügyelni kell, hogy azokhoz ragadozó halak, ludak, réczék ne férjenek. Szinte a lónadály 
(hirudo sangvisuga), nemkülönben a patkányok, főkép a mus ampbybius és a vizi cziczányok, (so
rex focliens) igen veszélyesek s rövid idö alatt az egész .nadálytenyésztést sémmivé tehetik. Dohány, 
tobák . és só a nadályokra nézve méreg; mind ettöl tehát a nadályokat örizni kell. Néha megkap
ják a nadályok a csomókórt ( Jtnotrn•Jtrnnf~dt), melly. köztök nagy pusztítást okoz, mellyet csak 
a viznek gyakori váHoztatása és állati szén lrnsználata által lehet némileg mérsékelni. Ha valamelly 
rosszlelkű csak nehány illy beteg nacláJyt vet is a tóba, abból minden nadály kivészhet. Förgeteg és 
záporesö alkalmával igen örömest a tóból k~másznak; a nadályokra tehát vigyázat kivántatik, hogy 
n tó partjain gazdag gyöp nyöljön, mi a kiszabadulást gátolja. Mivel pedig a nadályokat igen köny
nyü fogni, arra is kell ügyelni, hogy öket valamelly ravasz tolvaj éjjel össze ne fogdozza. 

Mind ezen veszélyek ellen a tenyésztő magát oltalmazza, ha kárt szenvedni nem akar. 
Wagner tanár (Anna!. cler Chem. et Pharmacie, 1842. a 100-110 lap.) a tenyé~ztésre · 

többek közt az embervérrel jóllakott, tehát elhasznált nadályokat is ajánlja, a mit gazdasági tekin
tetböl_ is tenni lehet , mivel az illy nadályok többnyire eldobatnak, tehát igen olcsó áron kaphatók. 
De az illy nadályoknál gondos vigyázat szükséges , mivel azok közöl 1nindegyik nem marad egészsé
ges. Én az illy nadályokkal kiserleteket tettem, miután t. i. különbféle betegségeknél használtattak, 
azokat egymástól elkülönözve különbféle edényekbe. osztottam és kétségeim valósultak, mert né
melly edényekben elvesztek, a többiben egészségesek maradtak. Tanácslom tehát, hogy ha valaki 
használt nitdályokat is tenyésztésre szerezni kiváp, azokat elöbb nehány napig külön edényekben 
tartsa és csak a megmaradt egészségeseket ereszsze a tóba. 

Záradékul még megjegyzem: hogy a tenyésztett nadályok néha eledelt is kapjanak; erre 
nézve legjobb nehány békát nekik adni. Ez az eledel, _melly nekik hónaponként kétszer adatik, (ta
vakra nézve illy gondoskodás nem szükséges ., mivel ott béka ugyis találtatik) a nadályoknak. leg
jobb , legtermészetesebb. 
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JEGYZŐKÖNYV. 
E1ső ülés augnstn ·s 12-én. Föliratván ~s elolvastatván az ezen szakhoz tartozók nevei, titkos 
szavazással Dr. Frivaldszky Imre elnöknek , Kovács Gyula titoknoknak választatott: Ezután 

.1. A tartandó értekezések föliratván, Dr. Gerenday azon kérdést teszi, hogy a jelennem
levök értekezései fölolvastassanak-e? 

Mire az lön határozat , hogy a jelenlevök értekezései elsőséggel bírván, ha idő mnrad, 
olvastassanak föl. · 

2. T. Nendtvich Tamás fölolvasá értekezését Pécs környékének virányáról. 

Ezen értekezés több, Pécs virányára nézve új növényeket foglalván magában, kinyoma
tásra méltatik. 

3. Dr. Gerenday József értekezik a magyarhoni mérges és nemmérges kígyók közötti 
különbségről, világositván ezen közhasznu és fontos értekezését szép és nagyszámu ide szállitott 
kigyógyüjteménye példányai előmutatásával, nemkülönben egy mérges és egy nem mérges kigyó 
általa vázitott fejével. 

Melly jeles értekezés kinyomatni határoztatik s egyszersmind a közgyülésen ·való fölolva
sásra ajánltatik. 

4. T. Petényi Salamon fólolvasá értekezését Erdélyről állattani tekintetben, ~löadván 
mnlt évben Erdélyben részint általa talált, részint barátjainál látott . uj és ritkább fajokat és nemeket 
valamint azon férfiak neveit is, kik ezen honban az állattann_al foglalkoznak. 

Ezen különösen Erdélyre· s az erdélyiekre nézve nagyérdekii s fontosságu értekezést mél
tóságos gróf Kemény József maga költségén németre fordittathatni s Kolosvárt kiadhatni engedelmet 
kért a szakositálytól, t. Kovács István pedig nemcsak németül, hanem magyarul is kiadhatni kérte, 
mire 

5. Ezen kérdés támadott: Van-e joga a szakosztálynak illy jeles értekezés másutU előbb 
megjelenését megengedni s nem fog.e ezáltal a munkálatok értéke tetemesen csökkenni? 
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Ezen kérdések hosszas vitatkozás után elökérdéseknek ismertetvén el, s e szerént az egész 
társaságot illetvén, eldöntésök a közgyűlésre bizatott. *) 

6. Kovács Gyula titoknok által fölolvastatott ·a jelennemlevö Schnlzer István cs. k. nyu
galmazott kapitány illy czimü értekezése: „Ueber das Vorkommen der Columnaria in Ungarn." . 

rozta(ott. 

Ezen, egy nj gombanemet leíró értekezés.kinyomatni határoztatott. 

Második ülés augustus 13-án. 

1. A mnlt napon tartott ülés jegyzőkönyve fölolvastatott. 

Helybenhagyatik. 

2. Nendtvich Tamás Pécsnek lepkéiröl s a vidékhez képesti viszonyaikról értekezik. 

MeJly számos évi szorgalmot s fáradságot igénylő munka a Munkálatokba fölvétetni hatá-

' 

3. 'f. Petényi Salamon olvasá értekezését a fogas vakonyról (Spbalax typhus.) Előadván , 
hogy ezen állat a· Iapályosb Magyarországban, különösen nagyszámmal Békesben él s földikutya n~v 
alatt ismeretes; elolvasá a tudó.s értekezö továbbá ezen állat leirá~át, különösen kiemelvén annak to
kéletes vakságát és ·aránylag igen nagy és erös fogait, melly leírását mind kitömött mind borszeszben 
tartott s lerajzolt példányokkal világosította; megemlité továbbá a szerzö, hogy obajtvá~, hogy ez~n 
állat magánrajza Magyarhonból kerüljen, fölszólitá hírlapok utján tö_bb év elölt. mi~dazokat, ~~ 
helyezetöknél fogva ezen állat tulajdonait bövebben vizsgálni képesek, bizonyos ~er~esek m~gfeJte
sére . de fájdalommal tapasztalta a tisztelt értekezö, hogy fölszolitásának semmi. sikere, s onmaga. 
kény~elenittetett föltett kérdéseire megfelelni; birtokukba jutván ugyanis több eleven példán~oknak 
s meglátogatván ezen ál atokat tulajdon lakhelyökben, ugy találta, hogy ezen állatok semlillt sem 
látnak, de nagyon kifejlett tapint~sokkal képesek a tárgyakat annyira megkülönböztetni, hogy P· o. 
a szobában a legnagyobb biztossággal futkosnak; téli álmot ezen állat nem aluszik, hanem lakhelyet 
és eleségkamrát készit magának, mellybe néha több mérőnyi burgonyát, kigyó- és vörösha.gymát, 
kukoriczacsövet hord' ugatni "nem tud' hanem' ha haragra ge1jed' nyikogó s szis_zegö hangJ.át hal
lani; néha a földszinére is feljön különösen éjszakánként s párasodása idején. Előadja végi:e e~:te~e
zö ezen állatnak t. Glosz Samuel hadi föorvos által történt boncztani vizsgálatát, mellyekböl tokele
tes vaksága ezen állatnak még inkább kitetszik; s közli azon kérdéseket, mell~ek ezen ~~· ~Ital meg
fejtésre föltétettek: 1. Lát-e ezen állat s hogy? 2 . . Miért nincs a szemgolyo a szemgo~~~ben '. „3 . 
Miért van a halánték izmokon kivül helyezve, s mi.ért" van épen csak a bönyén nyilása, m1don afolott 
bőrrel nemkülönben igen hosszu tömött szőfrel föd e tik ? . 4. Miért . megy a látidegnek csak ne hány 
szála ;z igen hitvány golyócskába és mirigybe, melly~en feksz~k és melly a kö~.y~rigyn.ek fel~l mega~ 
5. Miért megy nagyobb része az igen fejlett szaglás idege fele , mellyel egyesulm láts.z1k, mmtha 
állat órrával látna? 

Fájdalommal értette a szakosztály, hogy ezen értekezés a k. magyar t~rmés~ettud~~án!i 
társulat Évkönyvei számára levén készítve, Múnkálataiban meg nem jelenhet, aJánltat1k a kozgyü
lésbeni fölolvasásra. 

•) Sajn~lattal kell jelentenem, hogy a nagyérdckü értekezést, melly kitün6 helyet foglalt volna el ke 
Munkálatokban, minden kéréseim és sürgetéseim daczára junius végeig meg nem kaphattam. Szer • 



286 

4. Nyugalmazott kapitány müggenburgi Schnlzer István bemutatja általa magyar ·és német 
nyelven, színezett képekkel kiadni szándéklott „Magyarország gombái" czimü munkáját. 

Ezen munka annál érdekesebbnek nyilvánittatott, minthogy Magyarország gombáiról még 
eddig semmi munkával sein bírunk, azértis megjelenése minélelöbb ohajtható; ajánlta tik közfigye
lemre; oda megy mindazáltal a szak többségének véleménye, hogy német nyelv helyett a magyar mel
lé a diák választassék s e szerént ezen munka elkelése külországokban is biztosittatván minélelöbb 
megjelenhessen. 

5. Titoknok Kovács Gyula bemutatja a szakosztálynak következő, szárított növénypéldá
nyokban kiadni kezdett munkáit: 1. Flora exsiccata Vindobonensis alpiumque adja~ 
centium, mellybölmárnégyszázadjelentmeg; 2.Az austriai bfrodalom különösen Ma
gyarország és Erdély ritkább növényei, mellynek 1-sö csomója van kiadva. 

Ezen munkák, mellyek ö fölsége királyunk által annyira .m~ltattak , hogy mind maga, 
mind föherczeg Ferencz Károly fiai, mincl pedig a császári bécsi mu_seum, Theresianum és egyetem 
számára példányokat rendelni kegyeskedett, a szakosztály által jeleseknek s kitünöknek ismertetvén 
el, pártoltatnak s közfigyelemre ajc1nltatnak. 

· 6. Titoknok Kovács Gyula elöadja azon okot, melly az általa Brassay Samu" tanárral már 
ez évre kiadni szándéklott „Magyarország növényisme" czimü Flórája megjelenését akadályoztatta, 
melly-is pártolás _hiánya; kijelenti azonban, hogy ezen munka jövő tavaszon minden esetre meg
jelenend. 

Tudomásul vétetik és az elöfizetés utján kijövö munka a hazai füvészek s természetvizsgá
lók figyelmébe ann~linkább ajánltatik; mint.hogy ekko1·ig még magyar floránk nincsen. 

7. Dr. Gerenday József fölolvassa Sadler József tanár értekezését a kosbornemüek elter
jedéséröl Magyarhonban. 

Ezen, sok tapasztalást tanusitó értekezés közakarattal kinyomatni határoztatott. 

. 8. Elnök Dr. Friv~ldszky Imre kijelenté, hogy még számos föl nem olvasott értekezés levén 
följegyezve , jónak látná, ha jövö pénteken 8-tól fél 11-ig szakülés tartatnék. 

Egyhangulag elfogadtatott. · 

Harmadik ülés augustus 15-én. 

1. A második ülés jegyzökönyve fölolvastatván. Elfogadtatott. 
2. 'f. Láng ur olvasá illy czimü értekezését: ,~Ueber microscopiscbe Ptlanzengebilde, die 

nls Parasiten auf dem lebenden Körper der Menschen erscheinen." 

Ezen több jeles rajzokkal diszlö munka rajzaival együtt a Munkálatokba annálinkább föl
. vétetni határoztatott, minthogy a tudomány ezen ága honúnkban a szakosztály tudtára senkitől sem 
miveltetik s az értekezés méltó a közfigyelemre mind orvosi mind fűvészi tekintetben. 

C. T. Láng ur olva'sá második értekezését: Physiogn~mie del' Flora· Ungarns. 

Ezen tudományos, számos évi tapasztalást tanusitó munka ki fog nyomatni a Munkála-tokban. 

4. Prof. Rumy Károly ur fölolvassa Jegyzékét azon föstönövények.nek, mellyek Magyar
országban, Slavoniában, Horváthországban és · ~rdélyben találtatnak, hanem eddig nagyobb részint a 
föstésre nem használtatnak, de kisértéseket érdemelnek. 

l 

1 

i 

Erre az lett határozat : nyomassék ki : . 

5. Dr. \Vehle F. A. értekezik: „Ueber die Anatoinie im Kleinen dargestellt am Karpfenske-

iette." ' á. . k e ázon mu örömmel fogadtatott és figyelemmel hallgattatott, de ~em l~v~n h.ozz Ja ra3zo , ~ -
t.atván értek{'ZÖ a szükségeseket) nagyobb költség kimélése te~mtetebol k1 nem ~yomathati~. 

6. Elnök Dr. Frivaldszky Imre olvassa értekezését: Párhuzam a ~zepes1 Karpátok es bánsá-
gi havasok között természettudományi szempontból. . . , , . • 

Ezen hazai érdekű jeles értekezés egyhangulag kinyomatm erdemesnek hataroztabk. ) 

7. A jövö évre e szakbÓl kitüzendö -kérdés jön szóba 1 mire . , . 
A szakosztály a következőben állapodik meg: A jövö gyülést elfogado város vagy váro-

sok határának élet-, állat- és növénytani szempontból való leírása. . „ „ 

8 1 d·t ányoztatik kéressék meg ö nagyn:iéltósága 1Délyen tisztelt elnokunk, engedné . . n tv , . 
meg, hogy képe az ez évi Munkálatok elején megjelenhessen.-

Nagyörömmel s egyhangulag elfogadtalik. . . . . . . · _ 
9. Titoknok Kovács Gyula értekezése a tövises cs1mpaJrol 1dö hiánya miatt föl nem olvas 

tathatoU. 
Sajnálattal v.éf e tett. 
tO. A mai jegyzökönyv fölolvastatván hitelesittetett. . 

· Jegyzé kézdi szentléleki Kovács Gyula, titoknok. 

•) Fájdalom, ezen jeles dolgozatnak sem jöhettem birtok~ba julius másodikáig. Szerk. 
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XXIII. 

Pécs és környékének viránya. 
NEJWDTVICD T4Jll&S. 

Kinek Pécs városát, kör~yékét és a természet irányábani viszonyaikat és ezeknek befolyását lako
saira közelebbröl ismernie alkalma volt az meggyözödhetett arról, miké.p ·Pécs, mellynek több tekintet
beni elökelösége amugy is már hajdantól elismertetett, nemcsak kellemes tetszetös fekvésével, ·ai 

emberi természetnek használatös légével és Magyarországnak legtöbb tájaiénál kedvezőbb égaljával 
hireskedik, hanem természetadta áldásánál fogva lakói szükségein tul még kényelmökre szolgáló élet
deritö s viditó javadalmakkal is olly bö mértékben mutatkozik fölruházva ; minélfogva e várost és 
környékét teljes igazán a természettől csaknem legkellemesebb, legbőségesebb s legáldottabb arány
ban kegyelvének mondhatni; honnan talán lakóinak vidor kedélye is származik. 

Az anyatermészetnek eme bö adományai közöl kitűnnek különösen a novenyorszage1, 
mellyek. itt nemcsak jóságuk és szépségökre, hanem böségökre is hazánknak legtöbb tájéit fölülmul
ják. Pécs és környéke csaknem mindent terem, mi másutt többnyire csak elkülönözve. fordul elö. E 
vidék és vármegyéje b°övclkedik minden nemével az élésgabonának, takarmánynyal, mezei és kerti 
gyümölcscsel, főkép pedig nagy mennyiségű és. több helyütt jelesebb borokkal, ugy kender 

0 
len, do

hány, méz, fa és a növényországból eredő még más mindenféle termesztményekkel; de a mellett -a 
természetnek más két. országában sem maradt hátrább: marha és baromfi tenyésztése kívánatos álla
potu, födi a vármegye szükségét, söt bőségéből másoknak is adhat. Termesztetik sok és pedig leg
fino,mabb gyapju; járó és röpö vad és jó bal többször 

1

disziti még a közember asztalát is. Az ásvány
ország szintugy gazdagon osztogatja adományait. Bőségéről és jelességéröl bires P~csnek és környé
kének köszene és különféle szebbszinü márványa, mellyekböl számosabb példányok az országos mu
seumnak különös osztályát képezik. Nem különben ismeretes vasércz-, malom':', köszörü-, darázs- és 
egyéb köve, üvegkovacsa, febéredény- és tüzállóagyaga, ugy más egyéb ásványai, mellyféle föld
alatti kincsek elöszámlálása ez értekezés körén tul vág. 

Ennyi természeti adományok között Pécs tájékának Flora istennő is bökezüen ·adakozott, 
minthogy kedvenczei 1;itkaszámu különféleségben honosak itten. Sokalaku változattal bőves vidé
künkben vadon tenyészik több olly növény, melly Magyarországnak más környéké'n igen ritkán, ngy 
épen sem terem, legalább még eddigelé nem találtatott. Az eddig általom föllelt növényeknek föl
jegyzési száma már 1100 darabon fölül áll; jóllehet Flora nevendékei fölkeresésében Baranyának 
alig vizsgálám meg mégcsak batodrészét. 
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Szabad legyen a jelesebbeket közölök és az itt is ritkábbakat betűrend szerént fölszám
láJnom., ugymint: 

1. Achilleli nobilis L, 
2 . setacea . . w. K. 

· S. „ tanacetifolia Ali. 

1!. Aconitum Anlhora L. 

:s . 
" 

Lycocton.mn L . 
6. Agrimonia agrimonioitles L • . 

7, Agrostis canina L. 
8. „ hisjlida Willd. capillarls 

Lers. 

9. 
10. 
11. 

" „ 
„ 

palu8trís Hudso·u . 

sylvatica Ilo st. 

Schultesii Kunth. 

12. verticillata Villan. Var. A. 
palustris. 

13. Aira canescens L. 
11!. „ cespitosa V. major et minor Schrad. 

15. Alchemilla Apbanes Lers. 

16. Allium oleraceum L. 

17. „ ursiuum L. 

18. Altbea canabina L. 

19. " birs uta L. 
20. „ pallida Wild. et W. K. · 
21. Auchusa italica Rctzii. 

22. Apargia hastilis Willd. 
l!S. „ hispida Willd. 

21!. Ar11bis Thaliaua L. 

25. „ turrita L. 

26 . .Artemisia camphorata L. 
27. scoparia W. K . 

28. Aspernla taurin& L. 
29. Aster annuns L . 

30. Atrijllex acuminatnm W. J{. 

31. ,, oblongifolium )\/". K. 
32. „ ro~eum Besse ri. non L. 

SS. Alropa Belladona L. 

31!. „ physal.oldes L . 

35. ;\xena tenuis Mönch. 

36. Barbarea praecox "nrovnii. 

37. Brassica elongata Ebrh. 
38. Bromus comm{1tatus Rom et Schulte$. 

39. gracilis Pcrs. 
lfO. Bunias cochlearioides W. K. 
l{i. Campanula ro·tundÜolia L. 

1!2. „ Speculum L. 
~3. Carduus collinus W. K. 

4lf. mollis Jacq. Serratula. blan-

„ 
tla l\f. B. 

radiatus W. K. Sertatula ra

diata l\f. B. 

lf6. Carex cuprina mihi. 

lf7. „ Drymeja Wabl .. 

1!8. „ inOata Hoffm. 

49. Carpesium abrotanoides L. 

óO. Carthamus lanatiis. W. K. 

Iii „ Castanea ve11ca Gaertu. 

52. Centaurea Crupina L. 

. 53. „ moutana L. 
54. solstitialís L. 
55. Cerastium auomft!um \V. K, 
56. „ · brachypetalum Desport. 

57. „ mantic1im· W. K. 
58. „ sy lvaticum W." K. 

59. Chaerojlhyllum anreum Jacq. l\Jyrr-
. his aurea Spr. 

60. Ch enoJJodium ambrosoides L. 
61. Chenopodlum Botrys L. 
·62. Couvot"v.nlus cantalJrica L . 

63. Conyza squarrosa L. 
61!. Cyperus foscus L . 

65. Cytisus Laburnum L . 
66. „ supinus L. 

67. Diantbus atrornbens Jac~ 
68. „ · barbatus L . 

69. 
" 

trifasciculatus Kit. 

70 .. Digitalis ferruginea W. ~ 
71. „ lanata \'V. K. 

72. „ · luten Jacq .. 

73. Doronicum Nendtvic!Ji _Sadler. 

71!." EcbinOjlS sphaerocephalus L. 
75. Jt~pilobium a11gustifolium L . 

76. E11ipactis en~ifolia Schwatz. 

77. · „ microphylla Sw. 

78. 
79. " „ 

ovata Sw. 

paU.ms Sw. 

80. Festuca phleoides )fost Koeleria -

phleoides Pers. 
81. 

" 
geniculala \-Villd. 

82. Fritillaria melcagris L . 

83. ·Fumari"a capreolata L. 

811. Geuista gcrmanica L. 

85. „ ovata W. K. 

86. Geraninm diva ricatum W. K. 
87. . „ Pbaeum L. 
88. Gl~choma l1irsuta W. K. 

89. Glycyrrhiza g labra L. 

90. Gnapbalium germanicum Sm. 

91. „ montannm \'Villd . 

92. „ r cctu.m Smitb. 

93. Gypsophila altissima L. 

91f. „ mur.alis L. 
95. Hclianthemum marifolium Pers. 

96. Helleborus odorus Kit. 

97. llesperis runcinata W. K. 
98. IJieracium staloniOorum W. K. 
99. Hipocl1acris radicata L . 

:100. I1111la gcrmanica L. 
10:1. „ sq narrosa L. 

102. Lactuca sagittata. W. K. 

103. Lathyrus sphaorlcus Retz. L . coccic 

neus Allioo. 

10~. Lathyrus AphRca L. 

105. Limodorum obortivnm Sw • 

i06. Lonicera Periclymenum L . 

107 Luzula pilosa \ 'Vilrd. 

108. Lysimachia thyrsiOora L. 

109. „ paludoza Baumg. 

UO. l\lalva Alcea L. 
111. „ crispa Cavanill. 
112. Medicago maculata W . 

113. Mellilotns procnmbens Bess. 

11~. Mercurialis .ovata. Sternberg ctHop pe. 
115. Mcspilus tomentosa Willd. 

116. ilfonotropa Il)'JlOJJithis L . 

117. l\lyosotis obtusa W. K: Anchasa Ba-
rellieri J)ecand. 

H8. Nar~issus Pseudonarcissus L. 
.1:19. Ou9s ma stellulata W. K. 
.120. OplHys )licornis Sadler. 

121. Orobanche coerulea L . 
122. „ elatior Sm. 

123. 
. " ramosa L. 

· 121!. Orobus variegatns Tenore. 
125. Oxalis córniculata L. 

126. Plantago sericea W. K. 
127. Poa pilosa L. 

· 128. Potentilla rupestris L. 

129. Poteriµm polygamnrn \V. K. 
:130. Primula acanlis L. 

131. Prunus Pados L. 
132. Pyrethrum uliginosurn Kit. 

133. Rannnculus bulhosus L. 

131!. „ lanuginosus L. 

135. R eseda Phyteuma L . 

136. Rosa arvensis L. 

137.· „ rep ens Willtl. 

138. Ruscus aculeatns L. 

139. „ Ilypoglossum. L . 
11!0. Salvia g lutinosa I •. 

141. „ Sclarea L. 
11*2. Scirpns l\licbcllianus L. 

143. Scorzonera laciniata \-Villd. 

" 
parviOora Jacq. 

145. Scutellaria peregrina W. K. 

146. „ simplex ruibi: 

11!7. Semperv.ivnm globiferum L . 

i1!8. Senecio aqnaticus L. 

149. „ sylvestris L. 
:150. Silene Armeria L. 
151. „ dicbotoma W . K. 
152. Spiraea Aruncus L. 

153. „ oblongifolia W . K. 
154. Stacbys a lpina L. 

155. Stratiotes aloides L. 

156. Stellcra passerina L . 

157. Tawus commnnis L. 
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158, Teucrium Lu:m11nn1 \V. K: 
159. Thalictrum aquilegifolium L. 
160. Tbymus Ca)amilitba Scop. · 

161. „ montanus W. K. 

i62. Tilia alba W. K. 

i67. Triticum jnncenm L. 
168. „ rigidnm .Schrad. 

i69. Ulmns suberosa Mönch. 
170. Vaillantia gfalJra W. K. 

171. Verbascum fl!)ccosum W. K. 

· 176. Veronica elatior Ehrh. 

177. „ neglecta. Vahl 

178. Vicia lutea Schmidt. 
179. „ serrátifolia Jacq. 

180. Viola montana L. 
16S. Trifolium ditrusum W. K. 172. „ rubigi11os1~m W. K. 181. „ sylvestris Kii. 

182. Xauthium spinosum· L. 16/f. „ filiforme L. 173. Veronica hybrida Schrad. 

165. minus Smidt. 17/f. „ angustifolia mihi. 

166. Triticum intermedium Host. 175. „ Buxbaumi Ten. 

A pécsi virány nö~ényeinek ö~szege természettudományilag többnyire Sprengel szerint föl-

osztva , ekkép következik : 
Plantae circa Quinque-Ecclesias sponte crescentes juxta familias · divisae : 

Acera Spreng. Coronariae Spr. Onagrae Spr. Sannentaceae Spr .. 

5. 25. 7. 8. 

Aggregatae Spr. Convolvuleae Spr. Orchideae L. Saxifrageae Spr. 

9. 5. 26. 'l. 

Agrostideae S1ir. Cucurb itaceae Spr. Paniceae Spr. Scandicineae Spr. 

13. 1. 2. 7. 

Amentaceae Spr. Cynarene Spr. ·Papavereae Spr. Sedeae Spr. 

31!. 2.8. 5. 5. 

Aristolochicae Spr. Cyperoideae Spr. Papilionaceae Spr. Selineae. 

2. 39. 82. 4. 

Aroideae Spr. Euphorbiaceae Juss. P
0

ersonatae Spr. Siliculosae L. 

5. 16. 53. H. 

Asperifoliae Spr. Eupatorineac Spr. Pimpinelleae Anct. Siliquosae L. 

29. 27. 18. S5. 

Avenaceae Spr. Festucaceaé Spr. Pfantagineae Spr. Smilacene Spr. 

53. SS. 5. 2. 

Amnimae. Fumariaceae Dec. P. .olygaleae Spr. Smyrnieae 

3. 7. 2. 4. 

Berberideae Spr. Gentianeaé Spr. Polygoneae Spr. Solaneae Spr. 

1. 6. H. 10. 

Buple11rinae Spr. Geraniceae Spr. Portula.ceae Spr. Spireae Spr. 

2. 12. 1. 2. 

Campanuleae Spr. Horde·aceae Sp r. Primuleae Synclistae Auci. 

12. 10. ·9. 4. 

Caparideae Spr. Hydrocharideae Spr. Raciiatae Spr. Terebinthacea.e Spr. 

3. 1!. SS. 1. 

Caprifoliae Spr. Hypericinae Dec. Ranunculeae Spr. Thymeleae Spr. 

10. s. 56. 3. 

Caryophilleae Spr. Jasmineae Juss. Rosaceae Spr. Tiliaceae Spr. 

'l'l. 2. S6. s. 
Caucalinae Spr. lrideae Spr. Jthamneae SJ>r. · ·umbelliferae dehiscenles 

8. 6. 5. Auctor. 

Cereae Spr. Junceae Spr. Rubiaceae Spr. 2. 
s, ~ . 13. Urticeae Spr. 

Cichoreae Spr. Labiatae Spr. Rutaceae Spr. 8. 

110. 77. 2. Valerianeae · Spr. 

Cisteae Spr. l\Ialvace11e Spr. Sacharinae S11r. 5. 

s. 11. 2. Verbeneae Spr. 

Cheno~odeae Spr. Najades Spr. Salicariae Spr. t . 
25. 'l. 3. 

Conife rae Spr. Nympheae Spr. Santaleae Spr. 

6. 2. 1. 

Oontortae Spr. Orob:mcheae Auct. Sapindeae Spr, 

3. (i. 1, 

t 

1 
1, 

1 • 
1 

) . 
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Ámbitr Magyarországnak ni.ás vidékihez hasonlítva Baranyának általam ~egvizsgált táj~i vi
rán ya .különösen gazdagtartaJmunak lálszassék, szorosabb kivánatu füvész azonban mindazáltal a 
csupán csak sós, homokos és posványos helyeken terinöknek. hiányát azonnal észreveendi; e fogyat
kozás azonban onnan eredt 1 mivel e vármegyének süppedékes és némelly hegységes részei mindek
koráig még egészen vizsgálatlanok. 

Méltóztassék a t. t. gyülekezet erömhez szabott ezen csekély áldozatomat, me.llyet hazánk 
tudományos óltárára letenni bátorkodom, tökéletlenségét kimélö szemmel elnézve, kegyesen fogadni. 

XXIV. 

A ldgyókról átalánosan; 
különösen a · mérges és ~iemmérgesek közötti .különbségről a magyar

órs~ágiakra vonatkozólag. 

Dr. GERENDA Y .JÓZSEF·. 

Az emberiség történetében biivást három .mivelödési fokoza1ot különböztethetünk meg: legelöször 
ugyanis a.z elkerülhetetlen természeti szükségek hatnak' · körültekint az ember s fölkeresi azÓn szük
ségeit kielégitö tárgyakat ·- De ha már azok kielégitvék s az ember inint egy jól va:n lakva, egy bi
zonyos szellemi ürességet érez, foglalkozás után soyárog s kiváncsiságtól ösztönöztetik az öt környe
ző t~rgyak megismerésére, azoknak megkülönböztetésére s elrenclezésére és ·gyüJtögeti az anyagot 
kimivelödesének harmaclik fokozata számára; midön ö vizsgálódü elmével behat a tünemények töme
gébe, azoknak be~sö összefüggésével megismerkedik és igy magát a valódi tudományosság polczára 
emeli föl. 

Hasonlóan a természettudomány bár melly ágának kliniveltetését is három korszakra lehet 
elosztani , annélkül azonban hogy azokat bizanyos évszámokhoz kötni lehetne. 

Tekintve a térmészettudományok jelen mivelödési állását, figyelemmel áttekintve azon tö
mérdek munkálatok roppant tömegét, mellyek a természeti tárgyak vizsgálása s leírásával érdemdus 
foglalkozóktól összehalmoztatíak, uem lehet, hogy föl ne tűnjék, miszerént a természettudomány 
~es ágai nem egyaránt méltattak figyelemre. - A hüllőket magában· foglaló állatosztály szinte azon 
kevésb méltánylatban részesültek közé tartozik ; de l.eg.inkább annak egyik rendje - a kígyók; mert 
bátor számosb mu.nkákban tétetik rólok említés, de mennyi azokban a mese, mennyi a fölületesség, 
ellenben melly kevés az alapos vizsgálatokra épült adatok száma és azon kevesek is leginkább csak 
museumokban. vagy ritka egyeseknél rejtvék; mert még a természettudomány más ágaival ezerek 
foglalkoznak, - alig találkozik egy kettö, ki az itllatok ezen osztály~t vagy még inkább ezen rend
jé.t választaná külön vizsgálódása tái;gyánl, - méllynek okát épen n~m nehéz föltalálni, mert még a 
·többi természeti t.árgyak többé kevésbbé vonzó külemeknél ·rogva a vizsgálódóra keJlemesen hatnak, 
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ezek csupán bo1:zadalmat s iszonyt ge1jesztenek.· - A tropicus éghajlat alaiti vadász egyszerü fegy
verével, ügyességiben bizakodva, daczol a büszke oroszlán s va·d tigrissel, ellenben iszonyodva fut 
a történetesen fölvert csörgöncz, naja vagy boa közeleböl. - · Hány v~dászaink közöl nein venné meg
bántásul, ha valaki azt állitaná, hogy ö egy vadkan vágy medve elöl megfutamodott? - ellenben 
~ogy egy kigyó megkergette' _ . azt nem átalja maga elmondani' - és méltán' mert hallomásból 
vagy talán látomás~ól tudja,. hogy csupán ezen rendje a gerinczes állatoknak bir .haláJt ·okozó méreg
gel, - szükséges képen azon borzasztó tulajdonság, mellyel a kígyóknak körülbelöl egy tized r"sze 
bir csak, a szükséges ismeretek hiánya miatt kiterjesztetik az összes számra, - · meJlyeimek elha
nyagolását nem lehet eléggé nem kárhoztatni, annyival inkább mivel bizonyos tájakhoz alkalmazva a 
mérges és nemmérges kígyók közötti különbségeket föláUitani épen nem jár nagy ~ehézséggel és ~ 
mellyeknek alapos tudása által mennyi balfogásoknak vétetnék eleje. 

· Bizonyos tájakhoz alkalmazva mondám, mert olly átalános killönböztetö bélyegeket a mér
ges és nemmérges kigyók között fölállitani, mellyek minden kivétel nélkül alkalmazhatók s a kevésb
bé gyakorlott szemtől · is . föltalálhatók volnának, alig lehetséges. -· Az europai mérges és nemmér
ges kígyók közötti különbséget elég könnyen és biztosan lehet meghatározni, - a legnagyobb biztos
sággal pedig a magyarhoniak között. 

- Minek ·elött.e azonban értekezésem valódi . érdemére általmennék , nem leend talán fölösle
ges némelly átalánosságokat a kígyókról boncz- · s élettani tekinte.tben megemliteni: 

A kígyók az állatországban á madarak és halak közötti osztály egyik rendjét képezik, egy 
olly osztályét, mellyben - bár m~Ily szempontból tekintve is - a legkülönbözőbb állatok' öszkap„ 
csolvák. · Ide tartozik a. több száz fontot nyom~ tek:enös, - a pánczélos crocodilus, a smaragd
zöld gyík, a 30 láb hosszu boa, a gőte, az elterült varangy - és a fa levelén gubbasikodó idöpro
féta - zöld béka stb.; mégis ha avatott szemmel és a lények belsejébe ható elmével végig tekintünk 
rajtQk, kitűnik, hogy az elszaggatva annyira különböző egyes tagjai. ez osztálynak szakadatlan össz.-
kapcsolatban vannak egymással. · · 

. A kigyók gerinczes, hideg és vörö~ vérü egy vagy két tüdövel lélekzö , kettös de 
tökéletlen vérkeringéssel biró állatok, inellyek.nél a végtagok ·hiányzanak, Iegtöbbeknél az foycson
tok n10zgathatók,_ az elölről nem porczizesülés, hanem nyuló szalag által összekötö.tt alsó . állkap1)cs 
szerfölött szabad- mozgásu-, mozgatható a fölső aIJkapocs is. 

A ~érges . kígyókról. 

Közönségesen azon kígyókat tartott.ák mérgeseknek, mellyeknél a fölsö állkapczában üres, 
mozgatható s hátragörbillt fogak találtatnak. - De az ujabb időben több kígyóknak harapása is 
életoltólag hatni tapasztaltatott, mellyek nem bírnak az elÖbbi fogakkal, hanem hátul a közönsége~ fo
gak megett egy nagyobb, elölről mérget vezető borozdás föggal voltak ellátva. (Ezek csak a tro-
picus éghajlat lakosi.) · 

A hatalmas ragado2íó állatokon kivü.l a mérges kigyók a legfélelmesebbek. Ugyanazok 
ezek a hüllök osztályában, mik a macskák az · einlősökében. - Kurta fölső állkapczájok s ezeken n 

fogak kevés száma' hasadékido1:11u szemfény' a heves nyakas s gonosz character; az éjjeli éiet
móll, de leginkább a nem mindig éhség okoz.fa öldöklési düh, közös a macskákéval. - A gyilko
l~s.i vágytól .fölingerültek mint a macskái\ összehúzzák ·magokat leshelyeikböl · kijelelt prédájokra 
~2!elt nem h1~ázó ugrást eszk.özlendök. - Mik a mérges kigyóknál a fölső állkapczá vúgÓfoe:ai, 
ugy"nazQk a macskák körmei, mellyek sz.int~ qasonló büve{yben rejteznek. _:._ Azon kivül ezen ..,_ki~ 
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gyók szinezetét tekintve is, szembeötlik azon összehangzás, melly ezek s n macskák J..<.özött ural-
" kodik ; - valaiilint a macskáknál a világos színezet falán kitünö s élénk foltok s csikolások tálál

tatnak ugy ezen kigyóknál is elkülöiiözött s az átalános szinezetből kiemeltfoltak majd rendes, majd 
rendetlen idomban tünnek szembe. 
· Az· emberiség szerencséjére a természet bölcs alkotója _alig egy tizedreszét ezen álla-

.toknak ruházta föl azon rettentő, halált . okozó eszközzel, a nagyobbaktól pedig azt egészen megta -
gadta. -Az e félénksége~ és tunyaságok.nál .fogva még ritkábbak a szerencsétlen esetek, mint a 
mennyit ellenkező tulajdonok mellett a nagyobb számtól lakott helyeken okozhatnának, __:_ n:tég gyé
rebbckké teszi azokat azon természetes iszony és félelem' _mellyet az emberek ezen állatok iránt 
nyilvánítanak; - azon kívül a miveliehb helyeken a folyvásti üldözések · következtében azoknak 
kevesebb mennyiségre szorított száma. . 

. A kígyók ezen csapatja bő anyagul szolgál az arcztudósnak: ezeknek csufol~dva vicsorgó 
ábrázatában gonoszságot csalárdság nélkÜl, zsarnokságot bátorság nél~ül , . bosszuvágyat · termé
szeti ösztönből, buta gonosz megátolkodást elegendő leiki erő nélkül , - dölyfös elbizottságot, -
ellentállá:st és nyakasságot a mindig szolgálatra kesz biztos halált okozó fegyverben ·való bizako

dásból - vizsgálni. 
. Valamint már föntebb is einÜtém, hogy bizonyos tájékra vonatkozólag a mérges és nem-

mérges kígyók közötti különbséget fölállitani nem nehéz. ---. Az emopaiak, de még inkább a ma
gyar- és dalmáthoniaknál az igen egyszeríi, - m~Ily sokkal bonyolódottabb a tropicus éghajlatiaknáJ. 

Jelenleg egyedül a magyar- és dalmátlioni mérges és nemmérgesek .közti· különbségek 
kimutatására szorítkozom (mi különben az .europaiakra is alkalmazható), ll_lert mig a külhon hasz
nos .és ártalmas állataina_k ismerete mindenkinek szép és hasznos ' addig a honiak tökéletlen ismerete 
megbocsáthatatlan vétek · és kiszámithatlaJ:!.ul káros, annyival .inkább bogy nemcsak erkölcsi köte
lesség honunkat minéi több tekintetben ismerni, de magunk iránti tartozás is a bennünket környezö 
ártalmas és életünket veszélyeztetőket · tökéletesen megkülönböztetni fudni a többiektöl. Ha a mér
ges és nemmérgés kigyókat össz.ehasonlitjuk, ~itünik, hogy midőn a mindenható teremtö még egy
részről a mérgeseket azon rettent~ fegyverrel ajándékozá meg, más részröl isméinémelly olly tu-
lajdonokkal .-ruházta föl, mellyek _6.ltal azok kevésbbé lehetnek ártalmasokká. · 

Azon bélyegek, mellyek által a mérges é.s nem mérges .. kigy~~ egymástól különböznek , 

k ül s ö k és be 1 s ö k. . 
a) A k ü Is ö k vagy mindjárt az elsö pillanatra észlelhetök, - vagy csak közelebbi szem-

lélés után tünnek föl.- Az előbbiekhez tartozik: · · · 
a. Az 'állat nagysága .. - A mérges }{igyók átaljában sokkalkisébbek mint_ a nemmér

gesek. - Europában -vagy közelebb Magyarhonban gyakran szemléltetnek 6-7' hosszusá~ nem 
mérges kígyók, - a mérgesek ·között pedig 2 láb már rendkiviili nagyság és igen ritkán található. 

f3. · A test idoma, vagy is a vastagság és ·hosszaság közti arány. -A mérgesek testének 
vastagsága nincsen arányban annak hosszaságával ,'hirtelen vastagszik és· hasonlóan hirtelén is vé
konyodik (innen kurta kígyó), még 'ellenben a nemmérgeseknél a vastagodás alig észrevehetö és 
sudarasanin.egy a farkba által. - Ezen különbség igen szenibetünö, ha ugyan!}zon hosszaságu mér-

µ;es és nemmérges kigyó hasonlittatik össze. . 
· - . · f· · A mozgás.'--- A _mérgesek átaljában sokkal tunyábpak, mozgásaik lassubbak, mint
egy fáradságosabb ·„ azért a kigyászok.tól könnyen utólérhetök; - a nem mérgesek pedig gyorsak · 

gyakran nyilsebességgel .t.ünnek el, annyira ho_gy ·a vizsgálódó szemmel is alig késérheti. , 
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. ~· A szipezet. - A ~érgeseknél a test szineiragy minden tarkaság nélkül (fekete 1 ra· 
Pelias Prest~r), vagy az alaps.z1~ezeten kívül a hátgeríncz hossiában egy széles sötétebb szín~ 
folytonos cz1kczak szalag szemleltetik. - ~ nemmél'"'esek többe' ke · ·bb · t kák . 

• . • ti ves e · ar · , sohasem vi-
selnek a hátgermczen folytonos szélesb szalagot. 

„ ,b) _' A k.?zel.~bb .szemlélés -által iszlelhetö külsö bélyegek: a fej idoma, ennek s a törzsÖk-
nek fodeleke, a torzsok es a .fark. hosszasága közötti arány. · 

. . a: .A :mér?e.s~k feje inkább széles mint hosszu, elöl tompított, az alsó száj kapcsok szögletei 
hátra fele kiallok, m1 altal a fej sziviCl.omot vesz föl az alsó aJ·k i · 'k · ·· · 

k „ „ , • , gen ve ony, magos a folso, a 
nya szembetunoleg vekonyabb. -A nemmergeseknél a fej hosszúdad a feJ· h · t r · k 
vasta á k" "tt kT' b . ' a UJa es a nya 

~.s g~ ozo · ~ u ·on seg nem igen szembetünö, az alsó ajk vaskos, - a szájnyilás közel · az 
arczkozepehez nyu.11k eJ. . · 

. "'f3. : fö tetö!"ód~Iéké! a .mérgeseknél vagy . apró paizskák vagy pikkelyek képezik, a 
sz~me~. e.bY naoyob~. P~izs · ·~.r~~:-kol3a. -. ~\.. nemmérgesek fötetej ét 4 rendbe helyezett 9 nagyobb 
paizs fodi. - Az oupaizs fuggoleges kiteiJedés.e nae;yobb a mérO'eseknél a nemm ·. k 'l 
'dig a harántkite1jedés. ~ 0 

' eigese ne pe-

r· : A törzsök.öt ~ödö pík~elyek a mérgeseknel ormµltak ( carinatae) kivevén a 2 utolsó sor 
:~:~yeket. - A nemmergeseket födö pikkelyek vagy mind simák vagy csak a gerinczen levő 

• • . ó' . . A mér?esek farka alig 1/~ részét teszi az egé~z test hosszasáO'{mak. 
nel pedig 1/3 - ';14„ re szét. 0 

A belsö megkülö_n. böztetö bélyegek ·a fejmirigyek és a nyelő készületek 
koznak: 

A nemmérgesek-

alkotásán mutat-

A fejmü?gy.ek. ~özött említésre méltók: a méregnyál s könymirigyek: . 
O', a. ~ m:regmi~·ig~: ~- Ha .a kültakaró a föröl levonatik, mincljárt szembe tünik a ·majd 

nem ~.l:leszen .1zomrnstokto~ ,fodott meregmirigy, melly a halántékgödör nagy részét egy fehér inas 
ta~~~-oban .?urk~lva foglalJa .e~, bonna~ a méregvezeték a belsö röpizom külsö fölületén a méregfoO' 
t~kJaig ~eIJe~. - M~~~ a mm?.y„a halánt~.kizom által biztosittatik helyzetében, - alkotása·puha szi~ 
vacso: es :eJtes. ~.eJtJ.e1 e~y„ ~ozos vezete~.be nyílnak, melly n méreg fogalapjánál végződik. -
Vastao leve·~.a muigyet. _fodo I~o.m nagy erovel csapatja öldöklő mérgét az állat a fogak által okoz
ta sebb.e' kn ált h~ s~á~ai bezaiJa, meJiy alatt a.mirigyet takaró balántékizom csel'ekvöleg hat. 

. . . · /· A ny~J~mgyek a .ne~mérgeseknél igenkifcjlöcltek s mindjárt a kifüakaró al1;1tt két ol
daliol az ~llcs·o.~~ folot~. Mtraf~le ~z=lesbedö test.et képezve a szi.ljszeglett.öl az orr. hegyeig te1jednek. 
~ A u:ei s n~llloY gy.oi~g~fehe~·~eg? s a. nyomásra afögak és ajk között fekvö nyilás!Jk hosszu so
i~n ~~~lehe~.0 ~ ~enny1se~u ~t:v~laglo ~!ul~s nyál foly ki. A mérges kígyók nyálmirigyei átaljában igen 
~i~sm~~k, k~Ion~s.en a fol~o allcsontI ~IfejWdé~e szerfölött visszanyomatik a méregmirigy által, 
az~rt is. az vagy igen csekely vagy ]Jedig. egészen is hibázik. -

. . r· .~ nemmérgesek könymirigyei kÖzö~ségesen nagyobbak a szemO'olyónál ·s narryobb ~é-
szmt a szernure k · "'l fi k k · ·. ti ti 
' ' , gen . IVU ·e szene ' es Csak egy keskeny a szemet körülövedzÖ nyuJ'tvi.lny megy ah-
hoz eO'y resze m · r · t b „ · · · · 

' 
0 mcJar a or aJatt, a nagyobb része az clllkapcsot emelö izomtól fodetik. 

· A mérgeseknél e()' d "'1 k"' „ · · · · 
, . • „ ::iYe u a ozonseges v1pe.ránál egyenlö nagyságu a könymirigy a szemgo-

lyoval, s k1vnl a szem()'öclrö "''k ·k t"bb' . , ' · ~ 
• _ . . o n 1e sz1 , -.. a o l mergeseknel kisebb a szemgolyómU s rendes he-

lyet forrlalJa el a sze "d·· ·b · h . . · · · 
· 

0 mgo 01 en, es a . alántek1zomnak semmi behatása reá .nincsen .. 
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~. A nyelést eszközlö csontok a nemmérgeseknél sokkal vaskosabbak, a szájüregben 
fölül 4 sor hegyes hátragörbült fogak találtatnak, mellyek közöl a belsök az íny-, a külsők az áll
csontba vannak meri.llve, és elölröl hátrafelé mindinkább nagyobbak í az állcsucsnál lazán Öszvekö
tött. állkapocson pedig 2 sora a fog~knak elölröl hátrafelé kisebbedő. - A fölső állcsontok széle
sen ízesülnek a homlokcsontokkal. Ezen . csontok s fogak erőssége egyenlö arányban van a fajok 
nagysága s élésmódjával. 

A közönséges mérges kigyóknál a két sor fölsö állkapczafogak lielyett mind a két ol
dalról egy vagy két hátra görbülő . mozgatható az inyfogaknál sokkal nagyobb · fo~ taláitatik, melly 
nyugalmas állapotban az inyboltozathoz nyomul, az alápján egy három szegletü nyilással, a begye
felé pedig egy hosszu repedéssel bir. Ezen fog az inyhártytól képezett hüvely által födetik, melly 
n tökéletesen kifejlödötten.kivül több egymásra fekvő fogakat takar, mellyek közöl az · elsöbbek 
n történetesen .vagy erőszak által elvesztett fogat pótolják helyre / szorosabb egyesülésbe jővén 
egyszersmind az állkapczávaI.'- Az állkapcza, mellyhez ezen fogak ragaszkodnak, rövid, az euro
paiaknál alig teszi a fej egy batodrészét, négysiegü és kivájott. .Ai inycsontok hosszabbak s a 
siklókéhoz hasonló hátragörbült merö fogakkal rakvák.. - Az ezen csontokat mozgató izmok hosz-
szabbak é$ erösebbek mint a nemmérgeseknél. . 

Jegyzés. Ugyan ezen alkalommal bemutattam a szakülésnek egy mérges és egy nem 
mérges kigyó koponya csontvázát, - továbbá egy rettentő csörgönczöt (Crotalus borridus) és az 
ez . ideig ismert magyarhoni kígyókat . borszeszszel tölt üvegekbe helyezett példányok~an. 

XXV. 

A „Columiiaria'' nevü gombafaj föltalálásáról Mngyaror
. szágban .. 

Müggenburgi SCHULZEB ISTVÁN' cs. k. ny ,kapitány. 

Uraim! Visszonyaim által · gátolva, nem lehetv.én szerencsés élőszóval elöadnom_ önöknek jelen rö
vidke és szerény értekezésemet: bc\torkodom azt írásban benyujtani , önök becses figyelmét általa 
egy jóllehet ,igénytelen, de a maga nemében igenis érdekes tárgyra' egy uj gombafaj felfö:
dözésére forditandó. 

Egy, ~ lycoperdaceák vagyis a börgombák (~atgµil3e), mik a közéletben por
gombáknak neveztetnek, sorába tartozó képletet, mellynek köiepén alj~ról fölületeig egy oszlop 
huzódik át, ki ·sem ismert, mennyire tudom, mig csak annak két faját Éjszak-Americában föl nem 
találta és le nem irta a számkivetésében és szerencsétlenségében fáradbatlanul füvészkedö B o s·c. 
Miután nincsenek birtokomban a dicsért fér.fiu legbecsebb. munkái, meg . nem határozhatom: vall
jon a mi magyar oszlopgombánk vagyis tulajdonképeni gombánk (SJ)if3), melly .az. ujabb természet
vizsgálók itélet~ szerint mindenesetre egy uj fajt képez és általam ,~C o 1 u m n aria"-nak ne
veztetik, a B o s e-tó~ felfödözött két ·fajnak egyike vagy másikával ugyanaz-e vagy sem. 
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Tolna vármegyében a b öl e s k e i mocsárok nyugati és keleti szélén, aztán a m o do. esni 
' m o e s árok melletti ugynevezett Föl hágón kedvezö idöjáráskor octobertöl decemberig társasan 
találtatik a neveztem gombafaj. 

Alakja inkább te~éhez ( Jtege() semmint tojáshoz hasonlít ; ·törzsöke ( stipes 5trunf) 
. rövid , vén korában ugyszólva nincs is ; - színe mocs~os , fehérbarna. Külböre (Peridia nbet• 
~aut) nagy, hozzátapadó pikkelyekben vál el tőle; belsö böre levelesen (b!űttrig) egészen az osz
lopocskáig tart, elejnte pistaciazöld, belebb pedig sötét rozsdásbarna magképanyagu, ugy hogy csu
pa fiókocskak.ból áll. Decemberben fölülete fölpattan az oszlopocskafö körül szabálytalanul csillag-

, alaku.lag, szabadon hagyván magvát. . 
0 sz lop a törzsének folytatása, fönn a fejecske itlatt 1-5 vonalnyi széle~, alul pedig 

háromszor oHy erös, különféle alaku, majd egyenes, majd g(irbe , fölül többnyire fejes és ugyan
' azon böralaku anyagból áll, mellyböI a törzs és a külbörök (Peridiák) képezvék; fölfeléi ruganyos 
nyo.!llásának köszöni tekealakját. 

Az egész gomba 11
/ 2 - 2 1/ 2 hüvelknyi magas és ·alul 1-2 hüvelknyi széles. (Lásd 

Tab. II. fig. 2. 3.) 

XX'VI. 

A kosbornemüek (Orchideae) földrajzi elterjedéséről Ma
gyarhonban. 

Dr. s.~LER JÓZSEII". 

Midón n tekintetes és tudó.s gyülekezet dr~iga idejét és béketürését le mai napon igényleni bátorko
dom , a kosbornem.üek földrajzi .elte1jedését .Magyarhonban kifejteget~i törekedvén , az indokok fon
tosságára támaszkodva teszem azt, mellyeket is van szerencsém lehetö legrövidebben előterjeszteni. 
Minden nem- és fajdus növénycsaládok között egy sincsen, melly sajátságait tekintve annyira elszi
getelve állana, mint a kosbornemüek családja. Ha_az Apostasieák kevés s csak nemrégiben fölfe de
zett fajait, mellyeknek a kosbornemüekhezi . rokonsága és hasonlatossága mégis csak tetszőleges , 
kivesz~zük, egy csaladra sem találunk, mellyet, a ·virágok s nemzö életművek sajátságos alkotát te
kintve, a kosbornemüekhez lehetne csatolni. Épen ezen sajátságnál fogva foglalkoznak különösen 
ezen családdal sokan a leghiresebb növénytudó$ok közöl, Lin n é idejétöl fogva f'öleg T h e rn be r g , 
Olaw Schwarz., F. L„ Richard, Alphons Brébisson , Marchand , John Lind ley, 
Rob. Brown, Kunth, Ruiz és Pavon, Blume, Reichell'bach, -Pöppi g é s Endlicher 
voltak azok, kik különös :figyelmet szenteltek ezen kitünö családnak s különös, jobbadán a legszebb 
rézmetszetekkel ellátott II\Unkákban és értekezésekben vizsgálták ezen növények szerkezetét, · a ne
meket és fajokat leirták s természetes elrendezésöket megkisértették. Ha már ezen kitünö s egész 
földtekénken eHe1jedt növények közöl kedves hazánkban nemcsak számosan tenyésznek és sokan kö
zölök Magyarország növényi jellemének , jelenlétök által , különös sajátságot kölcsönöznek s a ma-

, 
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gyar Florának más europai tartományokévali rokonságát tanusitják, hanem a fajok tettleges számát 
tekintve is Magyarország, ·Olaszhont kivéve·, Europa minden egyéb tartományait jóval fölülhaladja és 
ezen fajok között sok ritka s· több ujonnan fölf~dezett, még.közönsége.sen nem ismeretes fajo~. ~étez

nek: azt tarfom elég mentséget találok arra nézve, hogy a kosbornemüekct választám ezen é~-teke
tésem tárgyául. Ide járul még azon növényekre nézve classicus föld, mellyenjelenleg összegy,ü.lekez
tünk s mellyet már régen, jelenlevő ügyfelünk Ne~dtvich Tamás pécsi gyógyszerész az ö szinte olly 
munkás mint tanult fiaival és segédeivel, kikben a természeti .tudományok iránti szeretetet kifejteni 
t~dta ; annyira kizsákmányolt, hogy orvosCloctor ·Nendtvich Pesten inauguralis éitekezésében Pécs 
vidékének növény~it elöszámlálhatá' mellye_k között számos kosbornemüek' több ritka .és egy egé
szen uj faj találtatik. 

Ez~n értekezésem ,alapjául előre. kell bocsátanom minden, Magyarországon vadon termő 
kosbornemüeknek' a sorozatát s egyszersmind meg kell jegyeznem, hogy Magyarország nevezete 
alatt azt leaszélesebb értelemben Erdély és DalmaJországgal ugyszinte a közigazgatási tekintetben a 

0 . ' 

triesti kerülettel összekötött Cherso és .V eglia szigetekkel egyesülve , értem, melly Magyarország 
tehát természetes határok között a következő tartomiínyokból állónak gondolandó: a szoros értelem
ben. vett Magyarhonból, a bánságbóL s .bánsági vég\'idékböl, Horváth- s TótországbQl szinte végvi
dékeikkel együtt, Dalmáthonból' s .szigeteiböl , a magyar tengerpartból, Cherso és. Veglia szigeteiböl 
i végre Erdélyországból. . 

Szabadjon még azon megjegyzést tennem, hogy bár milly érdekesek is a kosbornemüek 
növénytani s növényföldrajzi tekintetben, az emberi társaság jóllétére mindazáltal épen olly csekély 
befolyással vannak, minthogy ·közöJök. csak .némelly kosbornemüek hagymái fordíttatnak orvosi hasz
nálatra, a vániliának ·éretlen gyüm~Jcs.ei pedig fűszer gyan~nt használtatnak. Az eddigelé csak Frank
honban ismeretes Faam- v~gy Bourbonthea használata. az Angraecum frag-rans levelei
böl , _ melly ~ maskal·eni szigetekben terem, még nagyon korlátozott. ,_ De ezen tekintetben is meg
érdemlik a kosbornemüek figyelmünket, minthogy eddigelé a különféle kosborfajok hagymáit, mely
Iyek a gyógyszertárakban s a lep-gyökér-nevezete alatt ismeretesek, keletröl, Göröghonból, Per
isiából s a tegujabb időkben a kosbornemüeket ~ekintve sokkal szegényebb Németországból hozatjuk, 
holott nálunk-, é11en azon fajók' mellyek a: legnagyobb ·és legszebb hagymákat szolgáltatj~k p. o. a 
barna s vitéz kos bor ( Orcbis fusca· et militaris) nagy mennyiséggel teremnek vadon s . kö~nyen 
miveltethetnének: . E . 

· A kosbornemüek virágainak saj.11.tságos alkatára nézve utasitom a tisztelt .hallgatókat a 
Magyarország Florájának nem sokára nemzeti nyelven · megjelenendö elsö kötetéi:e ;· minthogy itten 
csak a nemekkel és.fajokkal , egymás közti, az egyes tartományok s külföldhezi viszon~aival van 
dolgunk. E tekíntetben iparkodtam a. magyarországi kosbornemüek sorozatát minden előttem ismere
tes nyomatott és nyomatlan forrásokból s a megszerezhetett növénytárakból. lehetö legt.ökéletesebben 
összeállitani. - Most következzék tehát . . · 

Minde .n eddigelé Magyarhonbao fölfedezett kosb.ornemüel}. sorozata. 
Aeeras anthropophora R. Br. - GH. G. A. J. 
Cepbalanthera cns i'folia Rich: - GH. G. A. 1. 

" 

" 

oc!Íroleuca Sadl. 
palleu Ri ch. - GH. G. A. l. 

rub 'ra Rich. - G. HG. A. J. 

Chamaeorchis alpina R,ich, - Glf. G. ~· 
Corallorrhiza innata R. Br. - GH. G. A. 1. 

Cypripedi~m .Calceoh1s L. - , GH. G. A. r. 
Epipogium Gmelini Rlch. - GA. G. I . 
Epipactis atrorubens Hffm. - GH. 

„ , Iatifolia All. G. HG. A. r. 
"' 111icropbyllll Ehrb. - Gij:. 
„ palustris Cranz. -

0

fllÍ. G. A. l. 
·ooodyera repens R. Br. - GH. G. · .A. 1. 
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Habenaria viridis 8. Br. - HG. G. A. r. 
Hermini11m Monorchis R. Br. · - GH. G. A. 

Himantoglossum J1irci_nu1u Rich. -GU.G.A.l.° 
Limodorum abortivum Sw. - GH. G. J. 

J,istcra cordata 8. Br. - GH. G. A. J. 

„ · ov11ta R. Br. - GH. G. A. 1 . . 
J\falaxis monop·byllos Sw. - GH. 

" 
~11ludosa Sw. - GH. A. . . . 

. Neottia Nitlus avis Rich. _:_ GH. G. A. 1. 

Nigri tclla augustifolia Rich. - GH. G. 1. 
Ophrys apifcra' Iforts. - GH. G. A. ' I . . 

„ 
" 

" 
" 

Arachnite's Reich. - GH. G. J. 

aranifera Hudf. - GH. G. A. 1. 
atrata Lindl. - I. 
Bertolonii l\foretti . . - G. · (. 

bicornis ~ad!. 
hombyliftora ·Lk. - 1. 

cornuta Stev. 
tlavicans Vis. 

„ 'iricolor Desr. 

„ lutea Ca:van. - G. 1. 
muscifera Huds. - GH. G. A. 1. 

" 
tabanifera 'Willd. 1. 

Orchis acuininata Desf. - J. 

„ albida ~foop. - GH. G. A. 1. 
„ angnstifolia Wimm. et Grab. - QH. 
„ ·com osa' Schult. · 

„ conop s ea L. - GH. G. A.(, . 
„ corioph ora L. GH. G. 1. 

" 
crnenta Retz. 

Orcl1h• • elegaris Heull'. 
„ frllgrans Poll. 

. ,. fn s e 8 Ja e q 1'· - GH. 1. A. 
„ glohosa L. - · GH. G. 1. 
„ · ·Jfostii Trlltt. - . I. 

„ . latifolia L. - GH. G. A. 1. 

" 

" 
" 
" 

" „ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

laxiftorll Lam. - GH. 1. 

mllculata L. - GH. G. A. 1. 
mascul8 L. - GR. A • 
militaris L. - GH. ·G. 1. 
Morio L. - GH. G. A'. 1. 
odoralissima L. - GH. G. 1. 

palleo.s L. - GH. L 
patens Desr. -
provincialis Balb • ..:_ G. 1. 

pyramidalis L. - GH. G. A. 1. 

rnbra Jacqu. - GH. G. 1. 
saccifera A. Brogn. ...... 

s a m b u e i n a L. - GB. O. 
Simia Lam. - GH. G. I. 
tetragona Heufr. 

„ · Traunstejneri Saut. - GB. 
„ . ustula'ta L. - GH. G. I. · 

" · variegata Ali. - GH. G. 1. 
P 1 a t b a n t,h e r a b i f o 1 i a R i e 1i: ....:.. GH. O. A. I. 

Serapias con!igera L. - GU:. G. 1. 

„ Lingua L. - GH. G. l. 

Spirantbes autumnalis ·Ricb. - GH. G. A. 
Sturmia Locselii H. Tr. - GH • . G. A .' 1. 

Minthogy a kosbornemüeknek itten említett uj fajai vagy külföldi munkákban vannak Ieir
v~, vagy h~ belföldiek.ben is, de mégis ollyanokban, mellyek nem nagyon elt~edvék, nem tartot
tam fölöslegesnek itten a szóról szóra leirt diagnosisokat ·s ter.méshelyi viszonyokat ujra elöadni. 
Ezek következők: 

Cephalanthera ·ochro lelica Sadl. .Epipactis ochroleuca Baumg. FI. trans. n. 1934. 
„Raclice fasciculata; scapo cubitali tlexuoso-e1;ecto, tere ti , · striato, ·nitido , giabro , niveo; foliis 
infimis vaginantibus·, scariosis, reliquis alternis, hasi vaginantibus, ovato-lanceolatis, 8-lineatis 
nitide laeteque viridibus, tloralibus Óblongo-Ianceolatis; racemo.laxo, pau,cifloro, bracteis lineari: 
lanceolatis au~to; tloribus alaribus. ses.silibus, erectis, ochroleucis; calycinis foliolis erecto-patulis , 
oblongo-obtus1s, labello extus albido, intus sordide luteo maculato Iineisque saturate lute:ü1 distincto ; 
lobo superiore erecto, 2-parfito, oblique emarginato, inferiore obtuse cordato, descendente, con
cavo, patulo, margin~ te.nuissime crenufato; germinibus '.erectis, 5-sulcatis, glabris, viridibus , 
fiorum longitudine. --: ln nemoribus montosis umbrosisque prope Segesvár ibidem in Reisselt. Exe- . 
unte Majo 1812 primum lécta. Peren>' Baumg. 1. e. . · . 

Ophry.s bicornis Sadl. in Car. Nendtvich diss. inaug. enumeratio plarit. erritorii 
Quinque~eccl. 1836 e. icone . . „Bulb~ duo subrotundi cong'enerum. Caulis 1/z·-f.:.ped. folio
sus ; foha. ovato-l{lnceolata. Spica Iaxa. Flores speciosi, labellnm sericeum, fuscum, tripartitum , 

· lobo med10 amplissimo, ovato·, · superne convexo , integerrimo·, apice ·appendiculato, appendula 
s~rsum. flexa' ~er~us basim maculfs duabus ocellaribus, Iatei'alibus ·zonis pallidioribus confiuen
tibus p1cto, lob1s lateralibus ovatis fuscis antrorsum. in cornu, labii fere longitudine , acutum , 
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deorsnm. curvatum, subvillosnm abeuntibns, perigonii phyllis coloratis, rubellis, interioribus ovato
lanceolatis obtusis multo majoribus; bracteis lanceolatis, acutis germine viridi Iongioribus. -
Habitat ad margines viarum ad montem Lapi s ducentiQ.m ; perrara. Floret Junio". Sadl. l. c. 

Némelly növénytudósok ezen fajt az Ophrys cornuta-hoz számitják., mellytöl mind
azáltal bizonynyal különbözik. 

0 p h r y s f l a v i e a n s V i s. Flora Dalm. T. 1. n. 341.. „Labello obovato villosiu,sculo 
medio glabro, hasi integro, apice trilobo, lobo medio minimo appendiculi forrni glabro, obtuso, 
recto, laciniis periantbii internis ·lanceoJ.ato., linearibus, planis . margine puberulis, gynostemio Ia
strato aequalibus. Hab. in saxosis montis Bernistrovicza prope Trau ubi legit A . .Andrich. Obs. Af. 
finis O. villosae Desf." Vis. l. e. 

Orchis comosa Schult Oest. Flora I. p. 51. „IDreifpa!tiger fiacf)er geferóter)Batt, 
bet mitt(ere &inf cf>nitt óreiter, bie obern ~rumenbEdtter gegeneínanber geneigt, t>a.t3 ,Pom ge::: 
tabe „ ftum.))f' f 0 range- a(e ber ~rnq1tfnotm I bie IDedbfdtter (éinger arö bie mrume." Sclmlt. l. c. 

0 r ch is el e g a n s I-I e uff. in Flora 1835. I. . p. 241. „Labello amplo obc~i:dato, sub
crenato-, pbillisque perigonii divaricatis . ·obtusiusculis nervosis; calcare obtuso horizontali ovarium 
subaequante; bracteis coloratis nores. superantibus; spica laxa· elongata, virginea comosa; foliis 
lineari-lanceolntis. Habitat in pratis spongiosis montanis ad Zsidóvár in Banatu ·Maio.,. Jun. Peren. 
Nota: afílnis quidem 0. latiílorae Lam. sed notis indicatis annis jµm 4, quibus speciem elegantem 
observo, constantibus, abunde divetsa. Heuffel 1. e. 

· 0 r ch is JI o s tii T r a t t. in Vissiani Flora Dalm. I. n. 3~ 8. „Labello velutino integer,ri-
mo profunde trilobo , lobis subaequalibus oblongis ~pice rotundatis , medio apiculato ; calcare se
taceo ovarium subsupei-ante; .perianthii laciniis obtusis patentibus, spica elongata laxa, bracteis 
coloratis ; foliis oblongis maculatis. Hab: in saxosis apricis insularum Ossero, Crappanó , Brazza , 
Lesina, nec :qon circa Zara, Sebenico, Trau, Spalato, ín morite Marian, Vergoracz, :Mull~ et Kri
voscie prope Cattaro. Floret Aprili. - Spicae, axis, Uores, bracteae laete purpureae, labelli ha
sis punctis rubris duobus quatuorve notata. Species gracillima; eleMntissima. Peren." Vis. l. c. 

Orch.is tetragona E-ieuff. in Flora ·1833. I. p.' .353. „Foliis oblongis, obtusis, pa
tentibus, spica laxiuscula ovata, virginea comosa · tretragona, labello plano, 'trilobo, crenulato, 
lobo medio . minori subacuto, undulato; perigonii phyllis superioribui? conniventibus, lateralibus 
patentibus, ovario calcar cylindricum aequan.te; bracteis flores superantibus. ln . sylvis .elatioribus 
nd tbermas Herculis , frequentissime in valle Ambos Domuglett separante Zseralon . dicta. Iul. Aug. 
Peren. - Nota: Ab O; maculata. L. cui afflnis cli1fert: caule toto folioso ;_ spica Iaxe multifiora, 
virginea comosa, tetragona; bracteis tlores longe superantibus; labello pubescente ;. calcare ovarii 
lo~gitudine perpcndiculariter .fere descendente; florendi tempore etc." Heuff. l. c. 

Orchis cruenta Retz. Rochel pl. Banatus rar. n. L t. 1. Sig. 1. „LabelJo ovato sub
cordato crenulato, sepalis erectis , germine cornu conicum superante, bracteis· flores aequantibus. 
-- Hab. rara in regione V-ta montis Szarko (Banatus) dispersa imprimis in vicinia scaturigini.s rivuli 
Sebes. Floret Jul. Aug. Peren". Rocb. 1. e. 

Ezen diagnosist azért idézzük itten, minthogy ezen eddigelé. rosszul ~eghatározott és 
rosszul lerajzolt növeny 1\Jagynrországon kívül csak Europa legéjszakibb részeiken találtatik. 

4 magyarországi ko,sbornemi.iek elörebocsátott .sorozata után tehát 73 vadon termő fajt 
kell fölvennünk, melly számot Europának csak egy tartománya t. i. OJaszbon, hol 85 faj találta
tott, mulja fölül ; egyetlen egy más tartomány seiu mérközhetik meg Europá~an Magyaror.szággal 
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a kosbornemüek fajai gazdagságát tekintve. Mielött_ a számtani viszonyokat kifejtegetQők, még 
azon különbségeket adandjuk elö , mellyek a fajokat és számot tekintve Magyarország egyes tartomá„ 
nyai között., helyet találnak, s kezdjük e tekintetbeni elöadásunkat a tulajdonkép ugynevezett Ma
gyarországgal, kirekesztvén a bánságot s a többi fönebb emlitett tartományokat. 

a) A szoros értelemben vett Magyarországban tenyészik ezen kecses családból összesen 48 
faj, s ezek között kettö ollyan, melly eddigelé a többi tartományok közöl .egyben sem fedeztetett 
föl, t. i. a Malaxis monophyllos és palmlosa; és 0 r ch j s b i c o r ni s , · melly utólsó· növény Pécsen 

~ 

s Veszprém megyén kívül csak Rumeliában jö -elö. Minthogy azonban ezen Magyarország több kü-
lönnemű · Flórákból vari összetéve s nem egyformán vizsgált és . ismeretes összehasonlitásaink szá
mára három legjobban megvizsgált s jellemüket tekintve mégis különbözö Flórákat választottunk, 
hogy a földrajzi s számtani viszonyokat elöte1jeszszük. Ezen három Flóra a Karpát ok. é, Pest
m egy e é és P O.s o ny vidék e é a Fertötava környéke és Leitahegygyel ·egyetemben. 

Posony vidékén 27 vadontermö fajt .számlálunk, azok között némelly ritka s kevés helyen 
termöt, millyenekp~ldáula Limodoi·um abortivum, ·Ophrys apifera, Orchis angusti
folia, laxiflora és Sturmia Loeselii, mellyek a ·Fertötava körüli termékeny réteket di
szesitik. 

A Karpátok 26 fajt mutathatnak föl, mellyek között a Chamaeorchis alpina, Goo
dyera repens és Listera cordata Erdélylyel közösek, a l\falaxis paludosa a Karpátok 
sajáta, az 0 r ch is T r a un steineri a ritkább növények közé számítandó, 

Tekintélyesebb a fajok száma Pestmegyé,ben, minthogy itt eddigelé 37 · kosbornemüek 
fedeztettek föl, .emlitést érdemelnek ezek közöl a Ma l ax is m o no p h y l l o s, 0 p h !' y s ara ni f e
r a, Sturmia Loeselii és Spirantes autumnalis. 

b) Habár a fajok . tettleges számát tekintve kissé . szegényebb is Dalmalország, mégis 
sajátságos .éghajlatánál s tengermeletti helyzeténél fogva a kosbornemüeket tekintve annyival ér
dekesebb, minthogy többen közölök ezen tartománynak sajátságos délszaki jellemet kölcsönöznek, 
ugy hogy · Dalmathon Florája hasonlatosságot nyer Görög-, Olasz- s Déli-Frankhon Florájához. Ezen 
rokonságot már több más értekezésekben is e·gyéb növény családokra s legközelebb a fünemüekre 
nézve is bebizonyitók. Összesen Dalmathonban 45 ismeretes kosbomemüek jönek elö, mellyek 
közöl az Ophry.s flavican~ Vis. még sehol se~ fedeztetett föl. A többi magyarországi tar
tományokra vonatkozólag Dalmatországúak sajátai, azaz mellyek eddigelé Magyarország többi tar
tományaiban, Dalmáthont k.ivéve, n.em találta}tak ,. következö}{ : t. i. A c e r a s a n t h rop o p h o r a , 
0 p h r y s a t r a t a , B e r t o l o n ii , B o m b y l i fl o ra , .e o r n u t a , fi a v i e a n s., i r i e o l o r , l u t e a 
tabanifera. - Orchis acuminata, fragrans, Hostii, patens, provincialis, sac
cifera. - Serapias cordigera és lingua, mellyek ennélfogva mind a ritkább növenyek kö
zé számítandók. 

e) Hogy a pompás, a természetkincseivel annyira megáldÓtt magasfektű E:rdélyország
ban, mellyben azsiai-, török-, görög- és' olaszborii növények találtatnak, 41 . vadon termő kosbor
nemünél több nem jegyeztetett föl, annak oka vaiószinüleg neín ·egyéb mint az, hogy eddigelé kel
lőleg nem vizsgáltatott meg; legközelebb azonban tekintélyes adatokat várunk, minthogy a B a u m
g art e n F l o r a T r a n s il van i e áj á na k 4-ik kötete irományi hagyományaiból szerkesztve , mint 
mondják, sajtó alatt van, mellybe kétség kívül más növenytudósok ujabb fölfedezései .is beiktatva 
leendenek. Csak a Cephalanthe .1•a ochro·leuca és Ophrys muscifera nem jönek elö a 
többi magyarországi t&rtományokban , és az elsö még ~ külföldön sem. 
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· d) A növenydus, Kitaibel, Rochel, Heuffel, Dorner s Wierzbichi által 
szinte tökéletesen kizsákmányolt bánságban 3 9 kos bornemü tenyészik, mellyek közöl az O re h is 
elegans és tetragona sehol sem, az Orchis cruenta csak Scandinaviában találtatnak. Az 
Orchis c.omosa Sch. még a .kétes fajak. közé számítandó, az Orch.is rub.ra déli Europn 
Florájára emlékezt"et. Egyébiránt kosbornemüek elterjedése a magas hegyeken, iérdökben, s a 
sik vidékek rétein ugyanaz, miként egész Magyarhonban s átalában eg ·sz közép Europábant 

e) A növenytani tekintetben még igen tökéletlénül ismert Horvát- és Tótországban, meny
nyire előttem tudva van, csak. 26 faj szállásol., egyetlen egy sem, melly nekik .kizárólag sajá-
tuk volna. · 

Most még azon kosbornemüeket sorolandjuk elö , mellyeket két vagy több tartomány közö
sen bir, hogy mindenkit, ki ezen értekezéSnek hasznát aka1ja venni, azon állapotba helyeztessünk, 
mikép kevés fáradalommal minden egyes tartomány ·kosbornemü Floráját -összeálliiliassa. 

a) Magyar- és Erdélyországgai" közösek: Chamae o re h is . alpin a," Ep igo gin m 
Gmelini, Listera cordata, Nigritella angustifolia és Sturmia L-oeselii. 

b) Magyarország és a bánsággal közös :. Go o dy e r a re p e n s. 
c) Magyar- és Dalmátországgal: Ophrys !apifera, arani.fera, Orchis angusti-

folia és Simia. 
d) A bánsággal és Dalmátországgal : 0 re h is r u b r a„ 
e) A bánsággal és Erdélylyel: Herminium monorchis . . 
f) Magyar- és Erdé1yországgal s a bánscl.ggal: Cyprip e·dium Calc e olus, Epip a-

c ti s atroru~ens, Habenaria viridis, Listera ovata s Orchis Traunsteineri. 
g) Magyar-, Erdély- s Dalmátországgal: Corallorrhiza innata ·és Orchis latifolia. 
h) . Magyar-, D.almátországgal s a bánsággal: Limodorum abortivum. 
i) Magyar-, Dalmát-, Horvátor~zággal és a bánsággal: Epipactis microphylla. 
k) Magyar-, Erdély-; Hqrváthországgal és a bánsággal: Orchis albida, Orchis la

tifolia, maculata, mascula, militaris, odoratissima .és pallens„ 
l) Azon fajok, mellyek minden tartománynyal közösek, annál fögva mindenütt tenyész

·nek, az átalános jegyzékben futó hetük.kel nyomatvák, hogy ekkép olly sok növeny-név ismétlé
se elkerültessék. 

Hátra van még , hogy a kosbor.neműek számtani viszonyait. határozzuk meg, Magyaror
szág különbözö ·tartományai s a külföld fö FI órái között. A külföldet illetöleg, mellözve a nemter
mészetes határoktól környezett Oroszhont, összehasonlitás végett választjuk Német- és Schweitz
hon, továbbá Nagy7Britannia, Olasz- és Frankország Floráit. 

a) Ha fölteszszük, hogy a magyarországi nyilván nöszök száma 3400; minden magyar
boni növényeké pedig 6000-rt rug, akkor ugyvan a kosborneinüek száma a nyilván nöszökéhez 
mint 1: 46,9; minden növények számához pedig mint 1: 82, 1-hez Minthogy emopában 140 jól 
meghatározott faj vadon tenyészik, ugy vannak a magyarországiak az euro1Jaiakhoz átalában mint 
1 : . t, · 9, vagy szinte felét teszik minden Europában ismeretes kosbornemüeknek~ 

b) A szoros értelemben vett Magyarországban, mikép fölebb említtetett 48 faj tenyészik va
don ; ezek ugy vannak az europai kosbornemliekhez mint 1 : 3. :Minthogy pedig fölebb Magyarhon 
3 fö Flóráját a kosbornernüek terméshelyeire nézve is megvizsgáltuk, itten is egyenként össze
hasonlitandjuk az őket illető nyilván nöszökkel s az europai kosbornemüekkel; még pedig 
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t. Pestmegye Flórájában, melly 36 kosbornemüt s 1440 nyilván nószöt számlál, ugy 
vannak a kosbornemüek az utólsókhoz mint _t: 41-hez; az europai kosbornemüekhez mint 1: 4-hez. 

2. Posonyvidékének Flórája 27 kosbornemüt s 1160 nyilván nőszőt számlál minélfogva 
viszonyuk ezekhez_ ugy van mint 1: 41..:hez s az europai kosborne~üekhez mint 1: 5-hez. . 

3. A Karpátol<. Flórája 26 kosbornemüt -~ · 1100 nyilvánnőszőt számlál; a kosbornemüek 
tehát szinte ugy vannak a karpáti nyilván nőszőkhez mint 1 : 43, s az europai kosborneruüekbez 
mint 1: 5-hez. · 

c) Dalmathon Flórája jegyzékeim szeriD;t 45 kosbornemü fajt és 2000 nyilvánnöszót bir; 
az elsök viszonya tehát ugy van az utólsókboz mint 1: 45-bez s az eliropai kosbornemüekbez 
mint 1: 3~hoz. · 

d) Erdélyországban 41 kosbornemü terem vadon, mellyek tehát ugy ,vannak az euro~ 
paiakboz mint 1: 3, 4-hez;· az erdélyi nyilván nöszők számát csak a Flóra Transilvanica 4-ik kötet.é
nek megjel~nése után !ebe~ meghatározni. 

e) A bánságban termő 39 kosbornemüek ugy vannak az ott vadon termő 2000 nyilván nő
szökhez mint 1: 50-hez. Ezen viszony szembetünőleg különbözik a többi belföldi Flóráktól köl
csönzöttöl , minélfogva valószinü, hogy szigoru vizsgálat után a bánságban még több kosbornemüt 
lehetne fölfedezni. 

f) A horvát- és tótországi számviszonyok meghatározása nem bírhat tudományos érvé
. nyességgeJ, minthogy eze~ tartományok növénytani tekintetben ~ég . nem vizsgáltattak meg szigoruan. 

- Menjünk már által a fölebb említett külföldi tlórákkali összehasonlitásokhoz, még pedig 
először is. 

a) Olaszországgal, melly minden europai Flórák között leggazdagabbnak tekinthető. 
Olaszország eddigelé 85 kosbornemüt számlál s k~rekszámmal 4200 nyilván nőszőt, viszonyuk tehát 
ugy van mint 1: 49-hez. Ezen kosborneműek között 52 faj közös Olasz- és Magyarországgal. 

b) Nagy-Britannia 34 kosbornemüt s 1500 nyilvánnösz.öt számlál s igy az arány ugy van 
' mint 1: 44~hez; de csak 3 kosborneműt bir, mellyek vadon Mag.yarhonban nem nőlnek. 

. e) Frankhonban van 56 kosbornemü, és ezek közöl 48 közös Magy~rországgal; n nyil-
. ván nöszőket 4000-re teszik, s így a viszony ugy van mint 1: 71hez._ Frankhon tehát a kosborneműeket 
tekiqtve ·a legszegényebb ország Europában, vagy pedig ezen növénycsalád kevessé méltányoltatott 
Frankhonban, mi alig hihetö. · 

d) Német- és Schweitzhonban 64 kosbornemü fajt számítanak, mellyek közöl 52 Magyar
honban is tei.-em; s 3200 nyitvánnőszöt; melly szám szerint ugy vannak a némethoni kosbornemüek. 
az odavaló nyilván nőszőkhe~ mint 1: 50-hez. . 

Az átalános jegyzékben egyszersmind a fönebb említett . külföldi europai Florákban eló
jövö kosborneműek a tartományok deák nevei kezdö betüi.vel jelelvék. Különösen pedig Angolhon 
A, Frapkhon G, Olas_zhon 1, Német és SchweHzhon GH betűkkel; ezen hetük közvetlen a szerzők 
nevei után következnek. • 1· . 

Meg nem tartóztathatom magamat, hogy ezen értekezésem végén elö ne adjam a' ma-
gyarországi fünemüeknek · kosborneműekhezi számviszonyait is s hogy ·egys'zersmind a tisztelt hall
gatókat ne figyelmeztessem arra, mikép ezen két c_salád mind az egész ország mind az egyes tartomá
IJYOk mind pedig egymáshoz egészen hasonló viszonyban áll, mikép az egymással hasonlitan
dó számokból könnyen át lehet látni : 
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Magyarországban terem 73 kosbomemü és 281 Mnemtt. 
Dalmatiában „ 45 „ 161 „ 
Erdélyben „ 41 „ 151 „ 
A bánságban „ 39 „ 155 „ 

· Pestmegyében " 86 !' 130 „ 
. Posonyvidékén „ 27 „ 106 „ 

A Karpátokban „ 26 .„ . 98 „ 
Azon édes reménységben', hogy ezen kis munk.ácska mint hasznos adalék a hazai nö

vénytanhoz s a növényföldrajzi tekintetben megállapitott viszonyok megerösitéséhez járuland' bu
csut veszek a tek. tudós gyülekezettöl azon kérelemmel, hogy növénytani munkáimban kegyesen 
gyámolítani szíveskedjenek s minden uj fölf,edezésrőf tudósítsanak, ·hogy Magyarország kiadandó 
Flóráját Iehetö legtökéletesebben kiállitani ·képes lehessek. · 

XXTII .. 

Pécsnek lepkéi és vidékökhezi viszszonyaik 
NENDTVICH TAJtlÁ.STÓL. 

A rovarász (Entomologus), ezen, csekélynek l~tszó, azonban igen jeles és az amugyis álmél
kodtató természetet néha még diszitö ~ jóllehet kétségkívül közbenközben kelletlen és kártékony 
teremtmények gyűjteményét szer,ezendő, mielött .e végre ·valamelly ·tájékon műhelyt ütne és kirán
dulásait me"'kezdené elöbb meg foa: e tájjal ismerkedni', meg fogja ezt vizsgálni', valljon minö-

o ' ~ ' 
ségénél fogva, képes-e elő teremni és táplálni azon állntocskákat ·' mellyek megismerését és gyűj-
tögetését czéljául magának kitüzte. 

Valamelly tájéknak. e tekintetbeni bövelkedése függ fekvésétől és földjétöl; minthQgy 
minél változóbb annak fölszine minél oltalmazottabb éj szakról, minél termékenyebb a földje, an-

- ' nál különbfélébbek és bővebb tenyésztésüek is lesznek előtermett növényei és az e1féle ~ulajdonsá-
gu tájék ollyas állatokkal is fog bővelkedni, mellyek eme növényeken lakván a rovarász figyelmé
nek ·, tanulmányainak és gyűjteményeinek tárgyai. 

Nem csekélyek fáradozásai az e1féle rovarok gyüjtegetőjének; azoknak fölkeresése és 
fogdosásában meg. nem kimélheti magát a nappali hévtől, söt éjjelenként .is kel~ utánok járnia és 
messzebbi kirándulásaikor a netalán rajta ütött förgeteget ·is kiállania. Azonban az ember mit nem 
áldoz sokszor hajlandóságának s szenvedélyének? és miért ne tenné azt szintén a tudomány ked
véért is? minekután a tudományos rovarásznak fáradbatlansága amugy sem indul nyereségvágy
ból, hanem .azon nemes ösztönből, mellynél fogva a tudományoknak is áldozni-, a közjóhoz vala
.mivel járulni kíván és a szép természetet szintugy annak végetlen bölcseségü, jóságos teremtőjét 

-
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munkálatiban megismerhesse és tisztelhesse. Egyedül ez jutalma a tudományos és egyszersmind 
erkölcsös embernek. _ 

Ámbár pedig néha egyedül egy nappali szedeménye is reája nézve temérdek érvényü, 
söt öt a tudományoknak.. ezen ágábani tapasztalásai és leleményei kedvéért vizsgálatainak folytatá
sára még jnkább buzditó; mégis tapasztalásai nem mindenkor .illy kellE!metes nemüék, sokszor 
keservesek is és többször erökedéseiért dicséret és tisztelet helyett, gunynyal jutalmaztatik. Mind
ez azonban el nem csüggesztheti kedvét a tudományos férfiunak ~ ellenben meg vagyon gyözödve, 
miszerint a rniveltebb világ , · a szép természetnek ·tisztelői, fáradalmit becs.ülni fogják és érdem-
kép méltánylani. . 

Az üteni füvészséget és gyü~ölcstenyésztést tárgyazó és e Munkálatokban elöforduló ér
tekezése_imböl a tekintetes tudományos. gyülekezet méltóztaték. már megérteni : mikép Pécsnek 
környéke mindazon fónnemlitett rovarászi kiv.ántatóságóknak • tökéletesen megfelel és azért ne mis 
mulbatik, hogy a tapasztalt és ezen természet kincseinek · fölkeresésében ügyesebb rovargyüjtö meg· 
ne vigasztaltassék bö szedeménynyel, kivált ha további itt tartózkodása folytán a vidéket szintugy 
mint ann~k virányát közelebb ismeri. 

. Hogy a n.övényeknek szoros ismerete közelebbi összeköttetésben áll a rovartannal (Ento-
. mologia)jelesen pedig a lepketannál (Lepidopterologia), kiki, akárcsak felényire a dologhoz értő 
is, átlátja , mert a lepkés~nek, akár gyüjteménye számára, akár cserére tudománytársaival, tisz
ta és tökéletes példányokra szert tennie, érdekében levén; minthogy fogdosással tiszta példányok
hoz ritkán juthatni, söt sok ritkább lepkefajok, minök közé kivált az éjjelieket számlálom , tö
kéletes kifejlödöttségökben nem mindenkor föltalálhatók, hanem korábbi hernyó vagy bábalak
jokban , könnyebben megszerezhetök.; legtöbb lepkehernyó pedig a neki tulajdonkép bizonyos táp
láló növényen élödvén, csak azon lelhetö: tehát a lepkésznek fögondjához tartozik, tiszta ismere
téhez _ jutnia mindazon növényeknek, mellyekkel fOglalatoskodása közt érintésbe jöhetne , ré
szint hogy a könyvekben elöforduló emez vagy amaz liernyófajnak táplálékjául megjelelt növénye 
ket fölkereshesse, részint pedig e természettudomány ágának egyéb. kedvelöivel is szóval írás
sal közlekedhessék. 

Átalán tudva vagyon, miszerént a .lepkék fölosztása 3 rajra szakad, t. i, nappali, estvéli 
és éjjeliekre , ·ezen. rajok pedig különféle rendekre , családokra s igy · tovább. Ochsenheimer Fer
dinandnak Europa lepkéi leírását magában foglaló munkája, melly holta után Treitschhe Fridrik által 
folytatva befejeztetett, e tudományban ekkoráig a legbiztosabb s legrészletesebb kalauz. Annak 
rendszerét , annak fölosztását követvén , ezennel bátorkodom e tudós közönségnek a Pécs tájékán 
elöforduló lepkéket , mellyeket számos év, · mondhatom egy emberkor óta, gyüjteni szerencsés va
lék, elejbe terjeszteni", azokat az itteni . természettörténeti tudomány kiegészítésének részéül , 
és csekély adalékul méltányoltatni kérvén. Ugymint: · 

Els ö Rend. 

~appall Lepkék. 

1-sö Család Melitaeo. 

1 Ci111iL 
2. DidYma. 
3. Trivia. 
t . Pboebc. 
5. Atlu11ia. 

6. Partbenie.. 
? . Lucina. 

,; 2.-ik Család Argyirnis. 
1. Selene. 
2. Eupbroaine 
3. Dia 
~. Pales. 
:1. Hccate. 
6. Daphne. 

7. Latonia. 
8. Niobe 
9. A dippe. 

10. Ag laja . 
11. Paphia et Var. Vale• ina. 
12. Cleodoxa . 
13. P andora 

3-ik Család .Vanessa. 
1. Cardu i. 
2. Atalao\a. 

8. Jo. 
'l. Antiopa. 
IS. Polychloros. 
6. Xauthomelas. 
7. Urticae. 
s. e. album. 
9. Prorsa. 

10. Levana. 

4~ik Család Limenitis. 
.1. Aceris. 
2. Sibylla. 
3. Camilla. 
'1. Populi. 

5-ik Család Apatura. 
L Iri ~. 

2. Ilia, 
3. Clytie. 
'1. Metis. 

6-ik Család Hipparcbia . 
1. Proserpina . 
2. Ilermione. 
3. Briseis. 
'1. Phaedra. 
5. Semele. 
6. Arethusa.. 
7. Tithonus. 
8. J anira. 
9. Hyperanthns. 

10. Maera. 
11. :\legera. 
12. Egeria. 

t8. Hylas. 
19. Battai. 
2(}. Coretas. 
21. Jolas. 
22. Dorylas. 

1

8-ik Család Lycaena 2-ik Oszt. 
1. Circe. 

1 2. Thersamon. 
! 3. Hipponoe. 

'1. Chryseis. 
IS. Hippothoe. 
6. Virgaureae. 
7.· Phlaeas. 
8. Rubi. 

j 9-ik Család Lycaena 3-ik Oszt. 
1 1. Quereus. 
I 2. Spini. 

1

1 3. Ilicis. 
'1. Acaciac. 

l 5. W. album. 

l 
i 

1 

. j 

! 

1 

6. Prnni. 
7. Betulae. 

10-ik Család Papilio. 
1. Podaliriu1. 

. 2. Macbaoo. 

11-ik Család Zerynthia. 
· 1. Polyxena. 

12-ik Család Doritis. 
1. Moemosyne. 

13 . . Galathaea et Yer. Leucomelas. 13-ik Család Pontia. 
14. Pam)lhilus. 
15. Arcania. 
16. lphis. 

7-ik Család Lycaena 1-sö Oszt. 
1. Arion. 
B. Alcon. 
3. Cyllar~s . 
'1. Acis. 
5. Argiolus. 
6. Alsus. 
7. Daphnis. 
S. Corydon. 
9. Adonis. 

10. Icarius. 
11. Polysperchon. 
12. Alexis, 
13. Agestis. 
H. Admetns. 
15. Argns. 
16. Aegon. 
17. Amyotas. 

.J 

1. Crataegi. 
2. Brassicae. 
S. Rapae. 
ll. Napi. 
5. Daplidice. 
6. Cardamines. 
7. Sinapis. 

14-ik Család Colias. 
1. Edusa et Varietas Helice. 
2. Hyale. 
3. Rbamni. 

15-ik Család Hecaerge. 

16-ik Család Hesperia. 
1. Malvarum. 
2. Alveolu s. 
3. Tages. 
'1. Comma. 
5. Sylvanus. 
6. Linea. 

7. Lineola. 
S. Steropes. 
9. Carthami. 
10 LIP.vaterae. 

115 faj nappali pille. 

Második Rend. 
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E•tvéll Lepli.ék. 

1-sö Család Chimaera. · 

2-ik Család Atychia. 

1. Statices. 
2. Globulariae. 
3. Pruni. 
11. Vitis . 

3-ik Család Zygena. 
1. l\linos. 
2. Scabiosae. 
3. Achilleae. 
~. Cynarae. 
5. l\Jelilo tti. 
6. Lonicerae. 
7. Filip~ndulae • 
8. Angelicae. 
9. Epbi;lltes. 

10. Ouobrychis. 

4-ik Család Syntomis. 

t. Phegea et Varietas Cloelia. 

5-ik. Család. Thyris. 

1. Fenestrina. 

6-ik Család. Sesia: 
1. Apiformis. 
2. Asiliformis. 
S. Cynipiformis . 
ll. Mutillaeformis . · 
5. Nomadaeformis. 
6. Tipuliformis. 
7. Tcndthrediniformis. 
8. Philanthiformis. 

7-ik Család. Macroglossa. 
1. Fuciformis. 
2. Borubyliformis. 
3. Ste llatarum 
11. Oenotherae. 

8-ik Család. Deilephila. 
1. Elpenor. 
2. P.orcellus. 
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S. Liueata . 
4. GaUi. 
5. Euphorbiite. 

9-ik Család. Sphinx. 
:1 . Convolvuli. 
2. Ligustri, 

10-ik Család. Smerinthus. 
1. TiliaP.. 
2. Ocellata. 
3. Populi. 

IJ., Querc~ts. 

39 faj estvéli pille. 

Harmad i k Rend. 
Éjjelt Le1•kék. 

1-sö Család. Saturnia. 
1. Pyri. 
2. Spini. 
3. Carpini. 

2-ik Család. Aglia. 
1. Tau. 

3-ik Család. Endromis. 

4-ik Család. Harpyia. 
1. Vinula. 
2. Bifida. 
3. Furcula. 
4. Ulmi. 
5. ir~gi. 

5„ik Csalácl. Notodonta. 
1. · Ziczac. ·' 

2. Cuculina 

3. Cainelina. 
IJ.. Dictaea. 

5„ Dictaeoides . 
6. Pitlpina. 
7. Chaonia. 
8. Querna. 

9. Trepida. 

6-ik Család . Cossus. 
1. Ligniperda. 
2. Aesc11li. 

7-ik Csalá'd Hepiolus. 
1. Hum11li 
2. Sylvinus. 
3. Lupuliuus. 

4. H;ectus. 

8-ik Család. Pbycis. 
1. Antbracina. 

' 

9-ik Család. Lithosia. 
1. Quadra. 
2. Griseola. 
3. Complana. 

IJ.. Helveola. 

5. Gilveola. 
6. l\foscerda. 

7. Rosea. 
8. Roscida. 

9. Eborina. 
10. Jacobaea. 

11. Ancilla. 

10-ik Család. PSyche. 
1. Pulla: 
2. Plumclla. 

3. Graminella. 

11-ik Család. Liparis . 
1. l\lorio. 
2. Rubea. 
S. Dispar. 
'l. Salicis. 
5. V. nigrum. 
6. ChrysorrlÍaea. 

7. Auriflua. 

1.2-ik Család. Orgyia. 
1. Pndibunda. 

2. Fascelina. 
3. Selenitica. 
IJ. Gonostigma. 
5. Antiqua. 

13-ik Család. Pygaera. 
1. Reclusa. 

2. Anacboret11. 
3. Curtula: 

'l. Bucephala. 

5. Bucephaloicles. „ 

14-ik Család. Gastropacha. 
Faru. a. 1. Betnlifolia . 

2. Ilicifolia. 

S. Populifolia. 

4. Quercifo lia. 
5. Alnifolia. 

6. Pruni. 
Fam. b 7. Potatoria. 

Fam. e. 8. Trifolii. 

9. l\ledicaginii: 
10. Quer cuB. 

11. Ruhi. 
Fam. d.12. Tara:;aci . 

13. Dumeti. 
Fam. e.11! Populi. 

1 !S. Crataegi. 

16. Processeonea. 

17. Pltyocampa. 

18. Catax. 
19. Everia. 

20: Lanestris. 
21. Neustria. 

15-ik Család. Eyprepia. 
Fam. a. 1. Pulchra. 

2. Grammica. 
Fam. b. S. Russula. 

~. Plantaginis. 

5. D ominula. 
6. Hera. 

Fam. e. 7 Purpurea. 
8. Aulica. 
9. Villica. 

10. Caja. 
Fam. d.11. Parasita. 

12. Fuliginosa. 
13. Mendica. 
H. Menthastr i. 
15. Urticae. 
16. Lubricipeda. 

16-ik Család. Acronyct.a. 
1. P si. 
2. Auricoma. 

S. Rumicis. 
q, Euphorbiae. 

5. Aceris 
6. Megacepbala . . 

17-ik Család. Diphteru. 
1. Ludifica. 
2. Orion. 

18-ik Család. Colocasia. 
1. Coryli. 
2. Geographicis. 

19-ik Család. Bryophila. 
1. Glandifera. 
2. Receptricn!ft. 

3. Fraudatricula. 

20-ik Család. Cymatophora. 
Fam. a.1. Ambusta. 

2. Retusa. 
3. Subtusa. 

1 Fam. b. IJ. Oo. 
5. Xanthoceto• 
6. Ruficollis. 

7. Diluta. 
8. Octogesimis 

9. Or. 
10 Flavicornis. 

.21-ik Család. Episema. 
t. Ceruleocephala.. 
2. Gramini1J. 

22-ik Család. Agrostis. 
Aquilina. 
2. Famon 
8. Tritici. 
q, Obelisca. 

IS. Ruris. 
6. Saucia 

7. Suffusa. 
· 8. Segetum. 

9. Exclamationis. 
10. Corticea. 
11. Crassa. 
12. Signifera. 
13. Tenebrosa. 
H. Lut'lllenta. 
15. Fimbriola. 
16. Pyropbilá. 
i 7. Flamatra. 

23-ik Család. Noctua. 
i. Ravida. 
2. Augur. 
3. Festiva. 
'l. Rhomboidea. 
15. e. nigrum. 
6. Triangulum. 
7. Tristigma. 

8. Pleeta. 

24-ik ·család. Triphaena. 

i. Comes. 
2. Subseqaa. 

3. Pronuba . 
4. Innuha. 
5. Fimbria. 
6. Janthina. 

7. Linogri~. 

25-ik Csalá(l Amphipyra. 
i. Tragoponis. 
2. Cinaoioruen. 
3. Pyraruidea. 

26-ik Család. Hadena. 
L Saponariae. 

2. Capsin.cola. 
3. Cucubali. 

4. Popularis. 
5. Lentophaea. 

6. Dentina. 
7 . Satura. 

S. Gemin11. 

9. Genistae. 
10. Aeruginea. 
11. Convergens. 
12. Ptotea. 

13. Llgustri. 

27-ik Család. Mania. 
f. Maura. 
2. Typica. 

28-ik Család. Eriopus 
1. Pteridis. 

29-ik Család. Pblogophora. 
1. Meticulosa. 
1. Lucipara. 
S. Fovea. 

30-ik Család. Miselia. 
1. Conspersa. 
2. Coruta. 
S. Cultn. 
1!. Oleagina. 

5. Oxyacnuthae. 
6. Aprilina. 

31-ik Család. Polia. 
L Chi. 
2. Serena. 
3. Dissoclea. 
IJ. Polymita. 
5. Flavicincta. 

6. Prospicua. 

32-ik Család. Trachea 
1. Atriplicis. 

33-ik Család. Apamea. 
1. Latruncula. 
2. Strigili . 
3. Testacea. 

1!. Infesta. 
5. Cespítis. 

34-ik Család Mamestra. 
1. Pisi . 
2. 0 lera'cea. 

S. Suasa. 
'l. Chenopodii. 

5. Drass icae. 
6. Pcrsicaria~. 

35-ik Család. Thyatira. 
1. Batis. 

2. Derasa . 
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36-ik Család. · Calpe. 
i. Libatrix. 

37-ik Család. Mythimna. 
1. Acetosellae. 
2. Turca. 
3. Lythargiria. 
'l. Albipuncta. 
IS. Conigera. 
6. Xanthographa. 

39-ik Család. Orthosia. 
f. Coecimacula. 
2. lustabilis. 
3. Ypsilou. 

'l. Lota. 
5. Mncilcuta. 
6. Gracilis . 
7. Stabilis. 
8. l\1iniosa. 
9. Cruda. 

10. Laevis. 
fi. Humilis. 
12. PisCacina. 

39-ik Család. Caradrina. 
1. C~bicularis. 
2. Blauda. 
3. ;\lsines. 

'l. Respersa. 
5. Trilinea. 

6. Virens. 

40-dik Család. Leucania. 
1. Pallens. 
2. lmpura. 
3. L„ album. 

41-dik Család. Nonagria. 
1. Cannae. 
2. Typhae. 

42-dik Család. Gortyna. 
1. F lango. 
2. Luteago. 

43-dik Család. Xanthia. 
1. Ochroleuca. 

2. Rufina. 
S. Ferruginea. 
ti„ Evidens . 

5. Citrago. 

6. Croceago. 

7. Aurago. 

8. Sulfn rago. 

l ' 
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9. Cerago. 
10. Gilvago. 

44-dik Cs.alád. Cosmia. 
1. Abluta. 
2. Trapezina. 
3. D iflinis. 

4. Affinis. 

45-dik Család. Cerastis. 
1. Rubricosa. 
2. Rubiginea. 
~. Erythrocephala. 

4. Silene. 
5. Satellitia. 

46-cÍik C$alád. Xyl~na. 
1. Vetusta. 
2. Exoleta. 
S. Conformis. 
4. Rizolitha. 
5. Conspicillaris. 

6. Putris. 
7. Rurea. 
8. Lateritia. 
9. Litboxylea. 

10. Petrorhiza.. 
11. Cassinia. 
12. Ramosa. 
13. Hypcrici. 
H. Perspieillaris-. 

15. Antyrrhini. 
· 16. Linariae. 

17. Opalina. 
18. Delphinii. 

47-dik Család. Cucullia. 

1. Abrotani. 

8. Tauaceti. 
~. · Umbrlltiia. 

II. Lactucae. 
6. Chamo~illae: 
7. Verbasci. 

8. Scrophulariae. 

48-dik Család. Plusja. 
1. Triplas ia. . 

2. Asclepiadis. 

S. Urticae. 
4. Illustris. 
5. Deaurata. 
6. Festucae. 
7. Cbrysitis. 
8. ' Circumllexa. 

9. Gamma. 

49-dik Család. Anarta. 
1. Heliaca. 

50-dik Család. Heliothis. 
1. Ononis. 
2. Dipsacea. 
S. Scutosa. 
4. Marginata, 

51-dik Csa.lád. Acontia. 
1. Solaris. 
2. Luctuosa. 

52-dik Család. Ophiusa. 
1. Lusoria. 

· 2. Craccae. 
3. Lunaris. 

53-dik Család. Erastria. 
1. Snlfurea. 

S. Candidula. 

4. Paula. · 

54-_dik Család. Antophyla. 
1. PtJ.rpurina. 
2. Communimacula . 

S. Amoena. 

55-dik Család. · Catephia. 
1. Leucomelas. 

2. Alchymista. 

56-dik Család. Catocala. 
1. Fraxini. 

2. Elocata. 
3. Nupta. 

4. Dilecta. 
5. Sponsa. 

6. Promissa. 

7. Electa. 
8. Parauympha. 
9. Nymphagoga. 

10. Hymenaea. 

. 57-dik Család. Brephos . 
1. Parth euias. 

~. Notba. 

3. Puella. 

58-dik Család. Euclidia . 
1. Glyphica. 
2. Triquetra. 

2. l\f i. 

59-dik Család. Platypteria. 
1. Spinula. 
2. Falcula. 

3. Hamula. 

322 faj . éjjeli pille. 
2. Abs,Ynthi. 2. Atratula. 

Hogy az itt találtató lepkék följegyzése ne · terjedjen még ho~sz~bbra, te~.át a köv~tkezö 
319 faju éjjelieknek egyedül 4 rendjét említem és fajait cs~k számsz~rmt Jegyzem fol , ugymmt : 

1. A Földmérők (Geometrae) 153. faJ . ' 
2. „ Lángkeringők (Pyralides) 42. „ 
~· „ Levéltekerök .(Tortrices) 66. · „ 
4. „ Molyok (Tineae) 58. „ 

összesen 319 faj . 

„ 
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xx,·•n. 

Górcsői növényterménye~ről, mellyek mint élősdiek az 
élő emberi . testen előfordulnak. 

Észlelve 

LÁ.NG A.. F., több tudós társaság tagjátóJ. 

Több évvel ezelőtt kedves foglalatosságomnak tartám üres órái ban a börkütegeket górcsöi vizs
gálat alá bocsátani, miután a górcsövek egyik legjobbika, melly Plössl áHal Bécsben készült, bir
tokomban vagyon , miáltal könnyü volt po~tos s biztos vizsgálatokat véghezvinni és erre alapitva 
örvendetes tapasztalatokat tenni. Sükerült nekem e módon a górcsői növények körében uj fölfe
dezéseket tenni s a már elöbb sejdit:etlet most té.riy_legesen és világ~an bebizonyítani. Tudniillik : 
hogy az élöállati testnek azon részein, meliyek valamelly elfajulás által erre mintegy elkészítve 
vannak, a növények alantibb osztályai nemcinek tenyésztése lehetséges. Hiányzott eddig az alkalom 
s talán a bátorság is· az e téren tett fölfedezéseket s · tapasztalatokat nyilvánosságnak általadni , 
egy reszt : mivel .ezek csak részint tartoznak tudományom köréhez; más részt' azon félelemtől 
valék elfogulva, nehogy ezen uj fölfedezés csalódáson alapuljon. Azonban most ismételt vizsgáló
dás után minden kétség mellőzve , a fölfedezés kinekkinek szeme eleibe állitható. 

Mennyire örvendék tudósítva, hogy ujabb időben Gru'by Dávid ur Párisban hasonkémlele
tekkel foglalkodik s e téreni tapasztalatit a „Gazette medicale de Pmis"-ban közhirré tette. 01-
Yasván az emlitettem munkát, tudtomra esett, hogy Gruby Dávid ezen fölfedezéseit , mellyeket 
ugyan későbben tett, - de hiszen az elsöbbségen nincs semmi, nye1jen csak a· tudomány -- na
gyobb bátorsággal buzdítva mint én, azonnal nyilvánosság eleibe te1j.eszté; észrevevén egyszers
mind azt is , hogy mindketten ámbár egymás elött· ismeretlenek , majd egészen hasonfölfedezése-
ket tevénk; mi ezek valóságos lételét csak annál inkább bizonyítja. · 

Tapasztalataimat ezzel a tisztelt ~ilekezettel rövideden közlöm s a látottakat a tárgy 
fölvilágositása végett ábrázalatokban előteijesztendem; előbb azonban szükség , hogy átalában a 
növényképletről nézeteimet kifejtsem és azután a növényi termények lehetőségét az élöállati tes
ten előte1jeszszem. Mint tudva vagyon Linnének lopvanöszöinek legnagyobb része élősdiekből áll. 
Ezek meleg s nedv által föltételezve mint hasonnemzettek ( aequivoque) a természet országai min
den testein, - igy minden élö s holt állatokon, minden növényeken, fökép gyakran a fanemüek 
s kiiartó növényeken, végtére minden köveken, a hol növényi rostok poshadásukat végezik, -
támadnak. Ha tehát, mi kétségen kivül fekszik, - meleg s nedv az élö.sdiek támadását föltétele
zi és ezek föleg ottan támadnak, hol valami elfajulás , porhadás vagy rothadás mutatkozik, nincs 
ok kételkedni, hogy szinte az élö emberi testen növényi élősdiek támadhassanak, a mint valódHal)' 
már találtattak is. 
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Én ez alkalommal csak az emberi börön elöfbrduló növényi terményekröl, mellyeket az 
. k betelYségnek neveznek s különösen az élö ember testén létezö -Jopvanöszökröl szólandok; 

OIVOSO o k k' t .. , . 'l" d" k ál · ·nthogy minden illynemü ·kór saját nemekre oszlik, mellye a epzet noveny1 e os ie -
CS IDI ' • • k · t · 
tal föltételeztetnek s neveztetnek , azért e nemek néhányát szorosabban lell'andom. Egyeb en · en 
a növényi elösdiek tanát „börvegytan"nak ( dermatophytologia) és az élösdieket „kórnövények''-

nek, (nosophyta) ohajtanám neveztetni. . . . 
Devero'ie börkórainak jeles osztályzata szerint (Bulletm general therapeuhque Juli 1844) 

minden börkóro~ kétfelé osztály.oztatnak, ollyanokra, mcllyek nedvet igen és a mellyek nedvet 
. nem választanak el. Az elsöhez tartoznak, mellyek savót, genyes savót, genyes és nyirkos savót, 

genyt, faggyut választanak el ; a másodikhoz pedig a száraz mulékonyan és k~~a~·tó~. vörös ~olt?k, 
vörösség a bör fölületén mutatkozó csomócskákon stb.,. vég1:e azok, m~llye~ nov.~~.y1 .. es áll~h ke~
leteket a börön föHételeznek ; ezen utóbbiak azonban velemenyem szermt UJ s külonos osztalyt ke
peznek : a „kórnövények" osztályát, a mellyhez a sejtkÓsz nemei (Favus lupinosa, scutulata, 
granulata) kopaszitó kosz (porrigo decalvans); - bajhámzó sömör (herpes tonsurans) stb. ta1:toz: 
nak. Igy hasonlóképen külön OSJ.tályt képeznek a kórállatkák ( no~ozoota~) ~zaz az állatkepzo 

· börkórság, mellyhez föleg a tetükór. (phthyriasis) számitandók. En a borkorok ezen osztályza
tát azért csatolám ide, mivel a fÖlfedezett élösdi növénynemek a börkórok következmenyei és De
yende szerint ezen osztályhoz tartoznak. 

~ Én tehát ezzel megismertete·m a tisztelt gyülekezetet némelly növényi élösdiekkel, tehát 
a kórnövények némelly nemeivel, a mellyek az emberi börön előfordulnak; ~s mivel ezek mint a 
növények országához tai-tozók, mindeddig ismeretlenek voltak, vélem , hogy minden füvészt, söt 
minden természetbuvárt, ki az élö emberi testen sarjadQ_zó növényeket csudálni, igy a mindenhatá
sú termesztö természetet kutatni és ennek titkaiba avatkozni ohajt, nagy mértékben érdekelni 

fogják. 
I. Aphthophyta fauci , (Láng) L. Tab. II. fig. 4. 
Igy nevezem a szájüregnek lopvanöszö élösdijét, a gombacsot, a melly gyakran a torok 

és bársing takhártyáját belepi és melly az orvosok elött Aptha né.v alatt ismeretes. Ezen gombacsok 
górcsői vizsgálatánál és egy részecskéje elégséges nagyitásánál, fökép támadtakor apró gombák 
halmaza látható, mellyek az 2-ik táblán ábrázolthoz hason alkotásnak. A hám sejtei között fészke
Jö gyökök henger alakunk, valamint csutájuk is, melly a takbártya fölszinén elterül; ez bizo- · 
nyos idöben főként midön korosabb fiókos lesz és kétáguan villaként oszlik el. Az ágakon idön
ként oldalvást csirák teremnek, mellyek ágak végein igen balmozvák. Az egész növény áilátszó , 
fehéres, csak a csirák valamellyest szürkések. Hasonlit a sporotricbonhoz, de némileg ettöl külön
bözö. Idősb korban ezen gombacsok öszveomll!nak, nyálkával bevonulnak, melly oknál fogva Dr. 
Frank . s minden követőitöl mint ragadós nyállal telt csomócskák iratnak le. Ezen betegség gyakran 
ujjon szült gyermekeknél fordul elő, orvosoltatásuk leggyakoribb esetben erömüi úton történik, 
czukorpor, porrá tört porisnak mézzeli bedörzsölése által. · Más szerek is használtatnak, mellyek 
a Jopvanöszö élösdire elrontólag hatnak. 

ll. Pbytoalopecia decalvans. (Láng.) L. Tab. II. fig. 5. 
Kopaszitó kosz, Microsporum Audevini. GrubY.. -·. · Herpes tonsnrans. Gruby. ·- Her-

pes decalvans aliorum. __:_ PorrifTo decalvans - areata - contaafosa - Pityreasis etc. e o ' 
Ezen fö élösdi csak egy hajszálnak górcsői nagyítása mellett is következöket mutat: a 

hajhagyma mellett egy széles redő létezik a- haj alapJán , meJly azt hen~eralakban környezi," s 

' 

' 
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az alap felé kiterül, itt nem csak a fejbörrel van egyesülésben a gyök által , hanem benn a hen-
. gerben is az alapzaton szorosan öszvenőtt a hajjal. Ha egy részét ezen gombacskának tekintjük , 

egy növényi élösdi mutatkozik, melly számtalan törzsöcs, ágak és csírákból áll. A törzsöcsök és 
ágak olly sürüen bonyolódnak, ·hogy csak az ágak végén vétetnek észre a számos csirák, mely~ 
lyek fökép az agácsok külsö fölszinét födik. A 2-dik táblán látható egy haj ezen élösdivel. A haj 
tisztátalansága okozza ezen gomba támadását, a melly ragadós, lassanként a hajakat a körüllét
ben megtámadja és még ezen gombacs egyenként a hajon élödik, elrontja a hajalapját és az eltö
rik. A tengés időszakán keresztül a haj töve elrontatik, ugyannyira hogy a fejnek egész tájai meg
kopaszodnak; és vagy fehéres porral vagy kicsiny szürke pikkelyekkel fedvék , a mi a folytonos 
tengését a hám fölszinén tanusitja, mellynek egyes sejtei a kór helyét képezik. 

III. Phytoherpes tonsurans. (Láng.) L. Tab. II. fig. 6. 
Hajhc1mzó növénysömör. - Herpophyta. Gruby. Láng. - Herpes tonsnrans Cazenave. -

Teigne tondente Dr. ~fakon s mások. 
Igy nevezem ezen lopvanöszö élösdijét az emberi bőrnek, melly egészen különnemű móclon 

támad a fö bajain. Erös górcsöi nagyitás mellett láthatni ezen szép gombacsot a mint a . haj tövéböl 
ered' a haj belsö fölületét elfoglalja és csupa' olvasó módra egymás mellé sorzott minclen ágazas 
nélküli sarjacscsirákból áll, a haj kivülröl tiszta és . átlátszó , valamint a gombacsoknak csirái' 
ezek azonban szürkés szinüek. - A gombacs -makacs és az ellene használt szereknek · daczol. 
Csak köralakban ragadós, mivel ezen gombacstól megtámadott hajak csak hamar kihullnak és fé
héres pikkelyekkel; fedett kerék terecskéket képeznek, ugy hogy ezen táj mint leberetvált tiinlk 
eleinkbe, a honnan is jellemzően „tonsuransnak." neveztetik. 

Ezen gombacs feltünöleg különbözik a phytoalopecia decalvanstól , mivel az elsönéJ a 
gombacs a haj belsö fölületét foglalja el és merö csírákból áll; a másiknál a baj külsö fölületéi a 
gyökön foglalja és összeszőtt ága~ból és vélYfoglaló csírákból áll. A miért is némileg különböznek 
és a górcső alatt elsö pillanatra megkülönbö"zhet.ök. · . 

IV. Phytomentagra contagiosa. (Láng_.) L. Tab. II. fig. 8. Ragadós növény állzuzmú 
Mentagra Contagiosa Medicorum. . 

~ Igy nevezem azon · növényélösclit, a melly főleg az állszöreit, néha az ajak s a pofaszö-
reit foglalja. Erős górcsöi ·nagyításnál ugy látjuk ezen élösdit az állszörök hagymáin ennek gyöke 
s hüvelye körül helyezve, hogy majd gyüszüalakot ölt magára s mnjd mitsem emelkedik a fölbör 
területe fölött. Ezen alak a gomba cs eredetekor leginkább ~ifejletf; kesőbben a ·pikkelyek ezen 
gyüszüalakot megváltoztatják, laposabbak lesznek s mintegy egyenesen kiterülnek. A pikkelyek 
maguk néha fehérek vagy szürkék sárgás hegygyel; közepén domborúak, szélökön szegletesek, 
peteképi.iek és többnyire szőrök által keresztülfurvák , JDinél fogva is inkább a szörön, mint 
sem az alatt fekvö bőrön ragadnak, ugy annyira: hogy semmi pikkelyt elvenni nem lehet a nél
kül hogy vele egyszersmind ször is ki ne rántatnék. A 7-dik figur. az ifjabb, az 8-dikon az 
idősb alak vagyon ábrázolva. 

A basonalaku kóroktól: recset (impetigo), iiiheg (psoriasis) csöves állzuzmó (Mentagra 
tubulosa) stb. töl ezen nem a növényi képlőclése által különbözik , melly ezennel megvagyon mutatva; 
ezen nem is tehát mint sok egyéb a görcsői vizsgálatok által megmutatott , a növényélö·sdi kép
letek osztályába tartozik, a mellyeket én, mint már felebb emlitém, kórnövények névvel jegy~ek. 

Ez IYórcsői vizslYálatim egy kis részének eredménye, a mellyeket mint emlitém több evek 
elött tevék , : a mellyeke~ a tisztelt gyülekezetnek, mint hiszem, nem érdek nélkül te1jeszték elö · 
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A gyülekezet füvészeit, tisztelt ügyfeleimet ezen előadásom által egy uj térre vezetém, a 
hol a növényi élősdiek képzése az élö emberi bőrön behizonyulva találtatik , akkor ugy vélem 

' nemcsak az. ö figyelmöket , ha~em azon orvosurakét is, kiknek gyakori alkalmok van e téren ku
tatni, a jövőre nézve fölgerjesztém és joggal várom, hogy ők is szorgos vizsgálódás által önmeg
győződésre e tárgy fölött törekedjene~. 

XXIX. 

Rövid physiognomiája a növényországnak Magyarhonban. 
Irta LÁ.N& A. F., több tudós társulat tagja. 

Magyarország történetlapjai számos regéit őrzék meg ama homályos elöiclönek, mellyben elsö be
vándorlásai történtek azon erös s vitéz népfajnak, mellynek győztes fegyverei mindent remegésben 
tartottak, s mellynek utódaihoz a jelen nemeslelkü magyar nemzet tartozik; - regéket, mellyek 
a bevándorlásoknál bizonyosan régiebbek, évezredek után is híven megöriztetve a föld minden né
peinek ajkain. Az egyik rege ez: „ Tul a havasokon fekszik egy , a tengerig elszélesedett, ren
getegdus hegyekkel ékesített, több nagy és apróbb folyó- által kellemesitett szép termékény föld, 
mindennel böven kinálkozva a bevándorlónak, mi szükségeinek födözésére kívánható!" - Pan
noniának nevezteték a föld, hova a régi magyarok, tiszteletreméltó ösatyáink vándorlának és győ
zedelmesen megállapodtak; de alig jutottak e szép föld birtokába, midőn más népek irigy' szemei-

- vet kelle csakhamar találkozniok, kikkel számtalan liarczokba keveredve, nem egyszer valának 
a csatázás legkeserlibb poharát ilriteni kénytelenek: daczára még mind ennek megtarták győzel
mes fegyvereikkel minden küzdelmek közt e szép hont, s azt utódaiknak, a m_ai magyaroknak -
kedves honosinknak általadíák. 

Öseinknek rendületlen lelke s szép jövöjök sejtelemdus nemtöje legyözte végre minden 
vészeit a homály lepte elöidönek, s egy nemeslelkü nemzedék élvezé e szép honnak dus áldásait 
- egy évezred után ma is. fönnálló bölcs törvények és komoly rend védpaizsa alatt. Jó nemtője ama 
sötét elöidönek, mel1y tisztes őseinket egykoron a havasokon átkalauzolta, a harczban gyámolí
totta s a győzelemhez szokott ősöket az elnyomás ellen védelmezte; - igen, eme jó nemtő véd 
bennünket jelen időnkben is. Vajha e nemtö Jövőre is véclendné a most már megerösült magyar · 
nemzetet, mikép az ama nemeslelkületet s kitürést, meny a régi s jelenkori magyar fajnak olJy di
csö jelleme, utódaiban is örök időkre átplántálhassa ! 

Magyarországnak neveztetik jelenleg azon föld, melly - a rege szerint - a földnek min
den nemzeteiiöl maig is a legboldogabbnak tartatik. Ennek növényországi physiognomiáját azon 
alapnál fogva törekedem ezennel megkísérteni, miszerint szerencsés voltam hazámat 30 éven át 
minden tája felé átutazni, s annak egy nagyobb számu természeti, jelesen füvészeti kincseit föl
kutatni. 
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Magyarország - kedves huzám - e most reményteljesen vimJni indult hon jelen kiter
jedésében 617 4 D mértföldet foglal el; fekszik az éjszaki szélességnek 44 és 50, a keleti l1osz
szaságnak pedig 33 - 42-ik foka között (Ferro szigetétöl számitva) következőleg szélességénél 
fogva Déli-Német- és Francziaországgal, Oroszország délkeleti részével és a tatár Krimiával esik 
össze; legnagyobb szélessége déltől éjszakig 77, legnagyobb hosszasága kelettől nyugotig 136 
geogr. mértföldet teszen. 

Magyarországnak egyedüli tengere az adriai. Eme tengertájék, ugyszinte a közelfekvő 
hegyek növényországi tekintetben eléggé vannak fölvilágositva fáradhatlan barátom Sadler. tudor és 
professor - nemkülönben Bartling tr. - Visiani - Petter - Noe és ö fölségének a szász ki
rálynak legutólsó utazásai által. E tájéknak ·növénytermesztményei Magyarhon növényismeretére 
né~ve igen becsesek , s többnyire ollyanok, mellyek egyébként csak Olasz-, Dalmát- és Görögor
szág Flón1jának sajátjai; u. m. *) 

Hegyvidékei Magyarországnak nagyszerüek s terjedelmesek. A Dunának balpartján 
meredek hegyl!k emelkednek, mcllyek Posony és Nyitra megyéken át éjszak felé terjednek, ahol 
is az éjszaki bérczekkel jövén kapcsolatba, egy, kelet felé vonuló, hegylánczot képeznek; e hegy
láncz, melly a Vág és Latorcza folyamok közt legszélesebb, éj szaktól a Dunáig ér, s a hon egy 
harmadánál nagyobb tért foglal el. A magyarok ezeket Királyhegynek nevezik, a németek Königs
berg-nek, a tótok pedig Kralovának; s· ezek képezik határait Liptó, Szepes és Gömör megyéknek. 
Középiája e begyláncznak leginkább lomhfákkal (Laubbolz) van elboritva, a tiile~reJüek (Nadelllolz) 
egyedül a magaslatokon levén találhatók; a lombos erdőket többnyire a tölgynemüek ké11ezik 1), mellyek 
néhol igen elte1jednek; nemkevésbbé te1jedtek a bükkerdök is; a magasb hegyeken alig található a 
tölgyfa ; igy az alacsonyabb részeken a bükk; a középtájakon azonban számosan találíaiik 2

); -

a tűleveles erdők a magasabb helyeken jőnek elö, s leginkább eme fanemekböl állanak 3
); ritkán 

található itt Pinus Cembra, P... Larix, még ritkábban Taxus baccata; az erdövégeket a magasb he
lyeken ellenben mindenkor a Pinus Pumilio, P. Mughus képezi. Az alsóbb és -~özép hegyvidéki 
növények igen megközelitik Austria és .Morvaország növénynemeit, noha megvannak saját riikasá
gaik is, u. m. 4

) - ama tájékok növé11yei, menyek a Vág, Garam, Nyitra és egyéb folyamok partjain 

„) Acer ruonspessulannm. 

" 
neapolitannm. Ten. 
obtusatum. \.VK. 

· Aegilops caudata. triuncialis. 
Auchusa variegata. 
Anemone stellata. 
Antbyllis Tournefortii. 
Anthríscus fumarioides. 
Arabis procnrrens. WK. 
Aristolochi;1. pallida. \.VK. 

Artemisia saxatilis. WK. 
Aspan1gus sylvaticus. WK. 

" 
acutifolíus. 

Aspodelus albus - Jutens - ramosns. 
Astragal. contordnplicatu. 
Biscntclla cichorcifolia. 
Buphthalmnm spiuosum. 
Bupleurum afliue Sad . 

" arístatum Bart. 

Buplcurum subo1•atnm. Link. 
Campanula tcnuifolia. \.VK. 
Coni-oh·ulus al!hacoides. L. 

Crithmum maritimum. L. 

Crocus varicgatus. 
Cyclanicn hcdcraefol. 

„ 

Cytisus nrgcnteus - spinescens. 
Dianthus umbe!latus. 
Digitalís lacvigata. 'VJL 

Erysimum junc,eum. \\TK. 

Rottbo ellia iiaunonica. 
Hellcborus atropurpurens. \.VK. ~tb. 

1) Qucrcus Uobur. ' 
pcduncnlata. W. 
cerris , ritkább. 
nustriaca, magá11os. 

2) Acer pscmloplatauus - platanoidea. 
Saliccs spk faj . 

. Alnus glutinosa iucnna. 
Bctula nlba - pubescens. 
Corylus arnllana. 
Populus tremula - nigra. 
Fraxinus cxcclsior. 

3) Pinus sylnstris. 

" 
" 

l'nmilío - l\fn:i;hns. 

Picca. - Cembra. 
Larix. 
Abíes. 

~) Smyrnium perfoliatum 
Ruscus hrpaglossum. 
Cucubalus bacciferus. 
Silene dichotoma. 

" multiOorn - lougif. 
Primula miuima: 
Aconiturn CamrÜuum. 

• 1 • 

- Jacquini - Lycoctorrnm. st~ . 

l 

• 1 
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fekszenek, leginkább föqemüekb.öl állanak, elterjedve a rétek számtalanjain ; a völgyek emelke
dettebb helyein pedig olly ritka sajátságu növények tenyésznek, mellyek inkább egyebütt volnának 

. 0 

ohajthatók; illyenek 5
). . • 

A legmagasabb hl•gycsucsok Li1itó és Szepes megyék határait képezik; ezek számra 30-at 
tesznek,, s különös elnevezésekkel birnak, összesen egy lánczban levén összefoglalva, melly Tá· 
tra név alatt ismeretes. Liptómegyében nyugatról kelet felé terjednek, Szepesben pedig éjszak 
felé ; melly kiterjedés 8 mértföldre számittatik. Legmagasabb része e hegyláncznak a lomniczi csucs , 
melly a tenger szinétöl 13 ~O ölnyi magasságban büszkélkedik, s mellyen én 1822-ben személye
sen fönvoltam. E hegy, ugyszinte a közellevö völgyvidékek Magyarországnak legdusabb növény
tájékai, lapp-, sibiriai-, pyrenaei-, kaukázusi és egyéb ritka növénynemekkel bövelkedök · mint 
az a tudós svéd Wahlenbergnek „l''lora Carpatorum"-ából, - a sok éven át fáradozó .Mauck lelkész, 
a késmarki Dr. Genersich és fáradhatatlan barátom Rochel Ant. jegyzeteiböl tudva van, ki Liptó
nak növényeit .nehány hó alatt leirá, s e vidéknek növénytermö jelességét kimutatá; _ e hegyek-

- nek legritkább növényeiként csak ezeket emlitem 6). . 

Leginkább hatja meg a szemlélőt a szepesi havasok fönsége, jelesen a lomniczi csucs , 
melly Wa'.hlenberg szerint 7,900 lábnyí magasságra emelkedik; mondják ugyan, mikép a j égvölgy
csucs 8,000 lábnyira emelkedett, következöleg a Tátracsucsok közt a legmagasabb: miután azon
ban ez a szüntelen l1ó és jég miatt nem közeliihetö meg egészen, ennek . átalános magasságát 
egész pontossággal meghatározni nem lehet. - .A lomniczi csucsot több havascsucsok veszik kö
rül, ·mellyeket az idö vasfoga amattól elválasztott, s ez által a késmarki csucsot le omlás , elmálás 
és· szétrcpedés által alakította; ezek 6-7000 lábnyi magasak és övezik ·a zöldtavat; a többiek 
oldalánál terül el a vörös és fekete tó, ezeknek összesége képezi a növénytenyésztésben dus közép 
Karpátot ; a lomniczi csucson , melly egy gránitból álló hegymagaslat , a legmagasabb kopár csucs
nak tövén, hol különben a növényteuyészet végződik, a legritkább növénynemekre akadhatni igen 
dus mértékben, u. m. 7

); - a zöld, fekete és vörös tavaknál, jelesen pedig a gránitgerendák kö
rül, mellyeken a hegyi hóviz csergedez alá, a legkülönbnemü saxifragák találtatnak · igy a kö
rülfekvö havasokon is. A gránithegyrészek növénytenyésztési tekintetben igen sokat kül,öuböznek a 
Jomniczi csucson tulfekvö mészköhegyekétöl, millyenek a Steinberg - Durlberg stb. - szintilly 

5) Artemis ia scoparia. 

Cyperus pannonicus. 

Selinum palustre. 
Drosera longifolia. 

Juncus t riglumis - s tygius. 
Nuphar sericeum. 

Dracocepl1alum austriacum. 
6) Sedum dasypbyllum, 

Sernpervivum anachnoideum. 
Saxifraga hieratifolia. 

sibirica. - ajugacfolia. 
retusa. 

Gentiana frigid& ~iunctata. 
„ glaciali , acaulis. 

Aconitum australe, firnmm. 
Jaquini - thynchanthum. 

"Cimicifuga fo etida. 

Ranunculus scntatus. WK. 

„ rutacfolius - glacia lis. 
Campanula alpina. carpatica. 

,, liliifolia. WK. 

Pediculari s Sceptmm, foliosa. 

Serratula pygmaea. 
Gnapl1alium carpaticum. 
Salix myrtillo ides. Jaqninia. 

Erigeron atlicum. Vili. 
Cytisns cilialus . 

Psa sudetica - la:xa. 
Avena pleniculmis , carpatica. 
Dianthns nitidus . 

Silene nemoralis. 
Dentaria glandnlosa. 

Cardnns rivularis. arctioides. 
Cineraria capi tata. 
Senecio umbrosus. 

Chysanthemum - r otundifolium . 
Salix s ilesiaca - fagifolia. 

Phaca frigida - utalensis. 

- campestri s - as tragalina. 
Anthemis carpatica. Kit. 

Arabis br.llidifolia. 

Erigerou Villarsii - unillorum. 
7) Saxifraga retusa , ajugaefolia. 

Ranunculus glacialis. 

Gentiana frigida. 
Campanula alpina. 

Poa dis ticba. 
Sali.x Jacquini . 

„ 
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növénydusak ama vidékek, mellyeken a Pinus Mughus, P. Pwnilio kezdödik, s az erdő tájékok vég
zödnek; nemkevésbbé növénydusak a középmagaslatok is; ezeken egyébiránt másnemű virágok ta
láltatnak, mint az alrészekben, mellyekben ép olly sok a tülevelü, mint kevés a lombosnemü fa. 
A számos tavaknak s rohanó hegyvizeknek is megvannak. saját növénynemei, valam.int a lapályosb 
részeknek is a hegyek tövénél. 

A középponti· havasok láto~atúsa Szepesben dus gyümölcscsel kamatoz minden füvészet
kedvelönek. A könnyű fölmehetés ugyanis, s e hegyeknek kényelmes megközelitbetösége alkalmat 
nyujt a füvésznek az eddig ösmert 1,200 növénynemekböl igen sokat találba,tni. 

A Tátrának ágazatai egyrészt Galicziáig te1jednek be, más részre, több hegyfokozato
kon keresztül , kelet, dél és nyugot felé ; egyike ezen hegyfokoknak az ugynevezett Hegyaljában 
végzödik a különváltan álló tokaji hegygyel, melly egy la}los dombbal van egyedül a telkbányai 
hegyekkel összefüggésben; déli része ,. Tátrának Vácznál végződik az ugynevezett NagyszáUal; 
oldalasan Heves megyébe ágazik át, hol Mátra nevet nyer, és Borsodmegyének Tjszáninneni he
gyeit összefüzve, a Hegyaljával jö kapcsolatba; - e hegynek legnevezctesb növényei ezek 8

). 

Éjszakke'ieti lánczain e hegyeknek Marmarosban_ majdnem egészen végigláthatni a Guttin 
begyröl; ezek a Latorcza folyamtól kelet felé vonulnak, s Beregh megyében igen magas havasokká 
emelkednek ; idetartoznak jelesen a Bersava és Poleynina. E hegyek Galiczia és Bukovina hatá
rainál még magasabbak, s különösen a f op Ivan - Petrosa - Cserna Hora - Fachu stb. olly emel
kedettek , miszerint a legmagasb Tátracsucsokkal is vetélkednek. Alakzatuk egyébiránt más ido
mu : széles ~lapokról emelkednek és domboru csucsokon végzödnck; de azon fönséges , meredek, 
kopár és magas szirttöföegekkel nem büszkélkednek, mint Tátra csucsai. Magyarország, Bukovina 
és Erclély határszéleiröl egy hegycsapat nyugot felé halad, mellyen Guttin és RosáJynak növény
dus vidékei fekszenek. Bövelk.edik emez éjszak-keleti hegyláncz igensok nemeivel a legritkább 
n,övényeknek; mellyek közöl csak néhányat emlitek, u. m. 9

) 

A keleti begyvonal az elöbbmondottól azon laposság által választatik el,., melly hazánk
ból Szatmár megyén át Erdélybe vonul. Innen viszont egy hegyvonal terül egész Aradig; legmaga
sabb ezek közt Bihar és Hézbánya; egyebek ismét éj szaknak tartanak, s havasi magasságra ~mel
kedve , szerteágazásaikban Nagyváradnál lapulnak egybe, és az Aradhoz közeleső Világos hegy
gyel bevégzödnek. E hegyeknek nevezetesb növényei ezek , u. m. 10

). 

S) Crepis hispida - r igida. 'VK. 
C>rpripedium calceolus. l\T, 

Digitalis lanata. \VK. 
Ferula sibirica . '\,Y. 

Limodorum abortivum. d . 

9) Chrysocoma v illosa. 

Geuista g erm anica. 
„ ova ta. WK. 

pro cnmbens. 'VK. 

" 
pubescens. Lg. 

„ sagittalis - scopariA . 

Cytisus biflorus. WK. 
„ leucanthus . 'VK. 

„ elongatus. WK. 
Dianlhus collinus. WK. 

" compactus. WK. 

Hicracium hifurcum. JUB. 
Orchis hirc in a, L. 

L actuca sagittata - s tricta. 
Lathy rus macranthus. L g . 

L eontodon serro tinum. W K. 

Aconitum Ja cquini R. 

Orobns ochrol ccus. WK. 

" 
pal es cens. l\1B. 

Poterium polygamnm. WK. 
Ca1npa11ula niultiflora. 
Ag rim ouia agrimouioid es. 
Agrostemma coronarfa. 
Acloxa moscha tellina. 
Allium setaceum. WK. 

Althea ca11nabi11a. W. 
- pallida. WK. 

Amyg dalus nana. 
Arenaria graminifolia. 

Bra~s ica elong ata. ' VK. 
Buplenrum junceum. L . 

10) Achillea lingulata. W K. 
Cineraria conlifolia. 

" 
sibiri ca. 

Crocus vernus , reticulatus . 
Cytisus elongatus. 
Dianthus compactus. 

Hieracium carpaticnm . 

„ aurantiacum. 
Hypericum alpinum. 
Juniperns nana. 

Lychnis nivalis. 

Lysimachia ncmorum. 

40 * 
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A kelet-déli begyvonal, mellyet helyesen banátí hegyeknek nevezhetni, a Duna és Maros 
közt Erdély~ és Oláhországig te1jednek el. 

Egy másik, igen magas, hegyláncz Erdély- és Oláhországon vonul hosszat, és Allion hegy.
gyel a Dunánál végződik. Ebben legmagash a Szemenik nevű - Montye le mare - magas hegy - · 
és a Montye le Mik -- kis hegy. - E hegyek különben kevés meredek sziklákkal büszkélked
nek; talciliatnak ellenben illyenek ott, hol a Nera az almási völgyből kiömlik s mellyek az olá
lioktól l'allere- (vallis rea vel maligna - gonosz völgy)-nek nevezett völgyet képezik; magasak 
továbbá azon szirtek, mellyeket a Moldva folyam és Ó-Gradina közt a Duna hullámai mosnak, s 
melJyeknél - a herculesi (Mehadia) fürdök közelében a Cserna folyam vonul el. E hegycsapat 
igen dus a legritkább növénynemekben; mellyekböl csak nebányat említek 11

). 

A mura-drávai vidéken kisebb bérczek vonulnak ki Stájerországból, mellyek azonban 
csakhamar végződnek ; egy másik csapat pedig egy Austl'ia és Stájei:ország felé kanyaruló hegy
lanczot képez a Lajtára. Növényországa e hegyvidékeknek kevés ritkaságot mutat elő , többnyire 
csak olly növényeket, mellyek a· közellevö vidéken is találtatnak; egyedül a naptól sütött és sö
téterdös részeken található u. m. 12

). 

A középhoni bérczek magányoson és folytonos rendben, sorozatban állanak; egy része 
ezeknek a Dunától Komárom, Esztergam, Pilis, Fe.hér és Veszprém me.gyéken át terül el a Bala
tontól Pápáig; más részről Zala megyén át a hasonnemű folyamig; egy másik hegycsapat a bara
nyai hegyeket képezi, mellyek közt a Mecsek és Sz. Jakab legmagasabbak. Ezek az ugynevezett 
siklósi hegyekkel vannak folytonos lánczolatban ,(?)keletről nyugot felé terjednek, migl Harsc1ny 'fa
lunál a hasonnemü bérczczel elvégzödnek; ez egész hegycsapatban kevés a kopár szikla, nagyobb
szerü sziklahegyek pedig, mint a Tátrában, épen nincsenek. 

Poterium polygamum. '\VK. 
Rannncnlns crenatus. WK. 
Rho tlodemlron ferTugineum . 
Salix laurifolia. 

Sa:dfrnga l1ieracifolia. WK. 
„ lnteo purpurea. " rK. 

" 
" 

cnneifolia. - genm. 
sibirica. - retusa. 

„. ajugaefolia. 
Scabiosa banatica. 
S cn cio ineanus. 

Serrntula pinnatifida. 
Taxns baccata. böven. 

Phaca frigida. 
„ uralensis. 

11) Absinthium congestum. 

- glaciale , - Iaxum. 
Acanthus mollis. • 

Achilea compacta. crithmif. 

„ lingulata , - alpina. 
Aconitum tauricum. 

Agrimonia agrimonioides. 
Agrostis Kitaibeli. Sclmlt. 
Aira dactyloides. 

Orchis cruenta. - Plant11go alpina. 
Cerastium lanatum. granditlorum.WK. 

1 
Silene parvinora. 
Saxifraga pseudocaesia. Rchl. 
Sclernnthus neglectus. Rchl. 
Campanula '\Vanneri. 
Galium ochrol eucnm. 

parisiense. 
Asperula cilinta. · 

Ilellcborus odorus. 
Ilypericum Richeri. 

Nastnrtium pyrcnaicnm 

Tri folium vrocernm. 
Gen ista triangularii. 

!?edum rubens. 
Vcrbascum banaticnm. 

speciosum. 

Gcntiana angulosa. 
Melissa puleginm. 
Peucedannm rutheuicum. 

Fernla fernlago. 
Heracleum aspernm. 
Laser]litium trilobum. 
Bupleurnm heteropbyllum. 

Artemisia spicata. 
Centau.rca spiuulosa. 

Serratula discolor. 

Echinops ruthenicus. 
Pinns pinaster. 
Alyssum edentulum. WK. 

murale. \VK. - ~lieli. 

rostraturn Stev. 

l\'Iyosotis obtusa. "VK. 
Ancbusa ochroleuca. 

pnb"escens. K. 

Anthericum sulfureum WK. 
Aster canus - punctat11s. WK. 
Astragalus eriocepbalus. '\VK. 

Hypericuni R icberi. 
pulchrum. stb. 

Linum nen-osum. "VK. 

i2) Acllillea setacea. WK. 
Aconitnm galectonum. WK. 

Teucrium Laxmanni. 

Plantago sericea. 
Ast ragalus albidus. 
Allium atropurpureum. 
Orchi~ fusca. - hircins . 

Patentilla pafola. 
Poterium polygamum. 
Cyti sus ocl1rolencuil. 
C11udamine trifolia. 

J 
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Magyarország középhoni hegyeinek föképen alsórészei, egyébiránt többi hegyei is, je
lesen pedig a délre vonulók igen ·bortermők ; a hegymagaslatok középrészein ellenben, nemkülön
ben az éjszaknak fekvőkön minden siker nélkül tétettek mindeddig bortenyésztö kísérletek'; ugyan 
e hegyeken van a gesztenyének is termése, melly gyűlöli a hegymagasokat és a bérczek éjszaki 
részeit. - Nyitra megyében a gesztenyefák erdőket képeznek. 

Világos ezekböl, mikép Magyarországnak legtöbb hegyei a batároldalokon vagynak , s 
hogy ezek közt igen magas havasok találtatnak, noha átalában sok kopár sziklái s ama nagyszerű 
hegyalakzatai nincsenek, millyek Schweitz, Tyrolis, Karinthia és Stájerországban szemlélhetők. 
A havasmagaslati erdőségeket a fenyü - Pinus Mughus, Pinus Pumilio - képezi; ezekhez járul
nak a tülevelü fák, jelesen 13

) ; a középbérczek és hegya1jak, valamint a középhoni hegyeken, 
lombfaerdökkel vannak elterülve; az egészen kopár bérczek igen ritkák. A magasabb hegyek ágai 
több irányban futnak szét a hon tájékain, és ismét összefonyódnak; más oldalokon pedig egészen 
elkülönözött hegyek is találtatnak. - A mint e most emlitettekböl világosan kitetszik, J\fagyaror
szág hegységei igen nagy kincsét tüntetik elö a legritkább növénynemeknek; mellyek közt szám
talan pyrenaeí, kaukázusi, frankhoni, schweitzi stb. sőt ázsiai és africaiak is találtatnak. A rit
kább növényekben legdusabbak a banáti hegyek, az almási völgy - a berculesi fürdök; nemkevésbbé 
gazdag déltújéki növényekben Fiume vidéke, havasi növényekben dus a lomniczi-Kriván- csucs,jele
sen pedig a középponti havasok, mellyeknek növényei a Banát és Marmaros hegyiektől különböznek. 

Magyarország szinte dús sikföldterületekben is; ezeket a középhoni hegyek két részre 
osztják, mellyeknek egyikét fölsőnek nevezem, másikát pedig alsónak. A fölső sikság· olly nagy 
s terjedelmes , miként azt távcsőn sem lehet egészen átszemlélni; eltei:jed a Fertő tótól egész a 
középhoni bérczekig 20 mértföldnyi távolságban; azon ponttól pedig, hol Nyitra megyében a Vág 
folyammal jö érintkezésbe, még meszszebb elterjed a Dráva felé és Horvátország határait éri 
el; - a Mura és Dráva közt Stájerország felé terjed és a Fertőtől Fehér megyén keresztül Alsó
Austriában végződik. A fölső sikság sokkal emelkedettebb az alább érintendő alsikságnál, mint 
az mindegyik folyóink irányából világos ; ezek ugyanis mind a Duna, l\iura és Balatonba ömlenek. 

Az alsikság kiterjedése igen nagy; közepéről semmi hegy nem látható egész kerekség
ben; lete1jcd a Mátra hegyétől egész a Dunáig Ujvidéknél mintegy 40 mértföldnyire; az ugocsai 
begyektöl Nagy-Szölösnél egész a Muratorkolatig 70 mtfdnyire ;· Ujvidéknél a Dráva és Duna déli 
határain át Horvátország és Slavoniába; Nagy-Károlynál peclig Erdély felé veszi irányát. Valamint 
a fölső- ugy az alsikságnak is a Dunánál van legalacsonyabb emelkedése; még alacsonyabb azon
ban egy része a tiszai alvidéknek, mint azt a Ferencz csatorna mutatja; az alsikság legalacsonyabb 
része Uj-Palánkánál van a Duna mellett; az egész honnak pedig Orsova alatt. 

Valamint a fölső ugy az alsó sikvidékek is egészen rónák; ittoit, jelesen a hegyek kö
zelében találtatnak csak egyes dombocskák. - E vidékek fölső rétegei többnyire termékeny 
kertföldblH úllanak, különösen pedig az alsikság, melly a fölsőt termékenységben fölülmulja. Min
den .sikvidékeink legtermékenycbbe a banúti sikföld. A fölső rónavidékek szúmos mocsároktól van
nak elboritva, mellyek közt azon vidék , melly élő növények gyökereitől s gyephantoktól van fed
ve s a Magyaroktól Lápnak neveztetik , a legte1jedtebb; e gyephantos mocsárnak neve Hanság, 5 
mtföldnyi hosszu és 3 széles; egyedül közepe táján van boritékiól ment vize, mellynek neve Ki-

1 :1 ) Pinus (Pumilio) Mughus - Cembra. I 
„ sylvestris - Pice11. 1 

Pinns Ll\tix. - Abies. - llanátban 1 
a P. Pinaster is - l\:lármuo~ltan Ta-

.' 

xns baccata állanak. 
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rálytó; igen gazdag jelesen fünemü mocsárnövényekben. - Az alsikságon legnevezetesb a Nagy
Károlytól a Tisza felé vonuló s 5 mfdnyire terjedő e e s e di láp. A Duna és Tisza vidékein szin
te találtatnak kisebb mocsárok nagymennyiségben. Füvészeti tekintetben legnevezetesebbek Ma
gyarországnak ama sótartalmú mocsárai, mellyekben , midön a viz egy részét a nyár heve kipá
rologtatta, a szárazon maradt helyeken a Magyaroktól ugynevezett sziksó tünik etö; mint ez a szá
mos bihari sodamocsárokban, nemkülönben a Debreczen körüli pusztaságon is szemlélhető. E he
lyeken nagy mennyiségben találhatók a legritkább sósnövények, u. m. u) mellyek e vidékekre 
bizonyos bujántermö bélyeget nyomnak s a tengervidékekre emlékeztetnek; - e tájékok hazánk
ra nézve nzért igen nevezetesek , mivel :számos tengervidéki növényeken kívül egyéb Magyarbon
·nak tulajdon uj növénynemeket is nyujtanak. 

Legnagyobb része sikvidékeinknek - nem annyira a fölsönek mint az alsónak - ho
mokból áll, mellynek egy része összeálló tömött homok , mig a másik ingó - sivány; ezért mind
amellett is , hogy hazánk minden földeit Europának fölülmulja termékenységben, tagadni nem le
het, miként nnnak egy jelentékeny nagyságu részét siványhomok teszi. A fölsösikságon kevesebb 
s csak ittott található a homokos vidék; mig ellenben az alsón - jelesen Tolna, Somogy me
gyékben - mértföldekre te1jed. Legtöbb homok a Duna s Tisza közti vidékeken van; Vácztól 
ugyanis egész Alpárig a Tiszánál Pest és Bácsj megyéken és Kis-Kunságon át a terjedelmes si.; 
vány homok miatt termékenytelen a föld; ki nem ösmeri a történeti jelentékenységü Rákosnak si
ványait Pestnél, hol mint Sahara pusztáján , halmokba tornyositja minden forgószél " a vastag sivány
tömeget s hol csak gyéren tenyészhet nehány növény?! - A Banátnak hasonlóúl megvannak 
ho_mokos tájékai; különösb említést igényel az, melly a Dunánál a katonai vidékeken vonul át és 
Deliblata falunál igenterjedt homoksiványt képez; az illetö katonai igazgatóság sokat intézkedett 
éddig e sivány mérséklése iránt; de kevés eredménynyel. 

Magyarország homokvidékeinek növényországa egy a legérdekesbek küzöl; bizonyos sa
ját bélyeggel bir s a hon legritkább növénynemeit tünteti elö; miért a füvészek minden figyelmére 
érdemes. Igaz ugyan, mikép homokvidékeink csaknem mindenütt ugyanazon növényeket tüntetik 
elö: mindazáltal a Deliblata körüliek a legritkább növénynemekkel dicsekednek. - A homoktájé
kok növényei ezek 15

). 

fii) Lepidium crassifolinm. 
Slllsola J{ali, - Tra~us. 

cinerea. Kit. 
s coparia. MB. 
sativa. L. 
s oda. L. 

Artemisia monogyna. WK. 
- scoparia. WK. - salina. 

Aster pannonicus. 
punctatu • 

Atriplex microspermum. K. 
nitens. \VK. 

Blitum virgatum. 
Bupleurum tenuissimum. 
Camphorosma ovata. 
Verhena supina. 
Crypsis aculeata -
alopecuroides - schoenoides. 

Juncus pannonicns. 
Lythrum acuminatum 

hyssopifolia. r •. 
P Iantago limosa. 

tenuillora. 
15) Achillea ochroleuca - setacea. 

Allium ampeloprasum. V\rK. 
atropurpure11m. WK. 

Althea pallida. WK. 
Kitaiuelia vitifolia. W. 
Alyssum tor tuosnm. \'\'K. 
Anchusa Barrelicri. Gmel. 

paniculata. 
Arenaria fasci culata. 

glomerata. MB. 
graminifolia. 1i\' K . 

Astcr salignus. 
AsJragalus austriacus. 

..\stragalus d~ synntlrns. Pali. 
exscapns. - virgatus. 
pilosus. - albidus. K. 

Bulbocodium vernum. 
Crocus reti cnlatus. l\1B. 

Bnnias cochlearioides. lVK. 

Campanula sibirica. L. 
Chrysocoma villosa. L. 
Carthamus lanatus. 
Centaurca atropurpurea. 
Cerastium ano1iialum. 
Ranunculus tcsticulatus. 
Chenopodium Botrys. 
Chlora perfoliata. 
Colehicum arenarium. WK. 
Plantago arenaria. WK. (indica.) 

lris arenaria. 1'VK. 
Palygonum arenarium. V\'K. 
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Hazánknak, mint tudva van, számosan vannak folyóvizei; ezek közt a Dunát, Szamost, 
Csernát Drávát, Rábát és Lajtát helyesen· külföldi folyóknak lehetne neveznünk; mivel a külföldön 
l-eszik ~redetökrt ; belföldi folyóink még nagyobb számmal vagynak. Ezek honunk növénynemei
nek érdekében említést csak annyiból érdemelnek, mennyire pártjaik körül - vizi és mocsárnö
vények.kel dus - mocsárok léteznek. Vannak továbbá tavai is , mellyek közt legnagyobb .kiterje
désüek a mocsároktól kerített Balaton és Fertö ; végre - mint fö°'emlitve volt - mocsárai, mely
lyek a vizsgáló fövészt dus nyereséggel jutalmazzák. 

· Hazánknak e rövidfoglalatu növényphysiognomiájából világossá válik annak növénytermöi 
sokféle képessége, mellynélfogvást az a legsajátságosb, legritkább s- legnevezetesb növénynem~k
nek táplálója , ugyannyira, mikép nincs ország, melly vele e tekintetben versenyezhetne ! Ha tekmt
jük a havasokat s azoknak égbenyuló kopárszikláit, meJJyek majd hó majd jéggel vannak elboritva, 
majd granit majd mészkö alkatnak s min?emellett saját növényeikkel diszeleg~e.k ; - ha sze~
léljük az olly buján termékeny hegymagaslatokat és középtájakat s ezeknek sotet, komor , maJ.d 
lombos majd tüleveles fákkal benött erdeit-; - ha egfontoljuk a közé~honi bérczek s a ~·o
navidékek bö termékenységét ; továbbá a homok és siványtájékok, a tavak es mocsárokat s látjuk 
a változó légmérsékletszülte nagyszerű változásokat , mellyeknél fogvást minden vidéknek megvan.
nak bizonyos növénysajátságai: koránsem leend föltünö jelen értekezésemben kimondott amaz álll
tásom , miként Magyarország közel 3000 különféle növénynemet táplál kebelében; no~a ann~k 
több tájékai - számos, még most is élö érdemteljes füvészek fáradozásainak daczára is - Je-
lenleg sincsenek e tekintetben egészen átvizsgálva. . . 

Ezek volnának, igentisztelt urak, hazánk növényországi képének átal~nos ~o~asai; h~
nunk növénytenyésztési képességét tüntetik ezek elönkbe, melly mint Europa legjel:sbJemek .egyi
ke _ igen megérdemli, miként a füvészet baráti csüggedetlen erélylyel folytassak ama ~áJakon 
müködéseiket, mellyek füvészeti tekintetben mindeddig nem egészen ismeretesek, h?gy ~kkep ~a 
közkívánatnak, bár honunk tökéletes növényismertetésével birhatnánk minélelöbb, ohaJtott telje· 

sedésbe mehessen. 
E csekélység az, igentisztelt gyülekezet , mellyet honunk növényismertetésnek adalé-

kául itt előadni szerencsém volt. 

Convolvulus C11ntabrica. 
Coris permum canescens. K. 

nitidum. K. 
Cytisus biflorus. WK. 
Dianthus serotinus. K. 
Dracocephalum anstriac. 
Paconia banatica. Rchl. 

" 
tenuifolia. 

Thesium elegans. 
Ephedra monostachya. 

Euclidium syriácum. RB. 
Gypsopbila arenaria. WK. 

paniculata. L. 
Hedysarnm arenarium. K. 
Peucedanum arenarium. K. 
Hieracinm bifurcum. WK. 

ecbiodes. 
lsatis praecox. K. 
Lactuca sagittata. WK. 
Leontodon corniculatum. 

Hesperis africana. L. 
Mattia umbellata. 
i\Iicropus ereetus. L. 
Onosma arenarium. K. 

ecbloides. L. 
Peganum Harmala. L . 
Phyteuma c1111escens. K. 
Polycnerunm Heuffeli. Lg. 

verrucosum. Lg. 
Portulaca olera.cea. Lg. stb. 

1 ' 



320 

xxx. 

Jegyzéke azon . festőnövényeknek, 

mellyek Magyarországban, Slavoniában, Horvátországban és Erdélyben....

találtatnak, festésre azonban eddig nagyobb részint nem Jiasználtatnak, 
de kisértéseket érdemelnek. 

Dr. BIJJIT liÁBOLY, esztergami tanártól. 

l F ü v e k é s e s eme t é k. 

1. Actaea spicata; Békabogyótakta (Diószegi szerint) nadálytö, farkasszölö; Schwarzkraut. 
Bogyói adnak fekete festéket (pigmentum.) . 

· 2. A g l' o s ti s s pi e a v e n ti; barmattartó tippan; AckerstraussO'ras ismeretes mezei 
- ö ' gyom, mellynek virágai zölden festenek. 

3. A m o rp ha fr u ti e o s a; cserjés kinincs; Bastardindigpfanze. Level~iböl, mint csöl
Jeny (isatis sativa sive tinctoria, Waid) Ieveleiböl vegytani módon indigofesték készittethetik. 

4. An eb u s a o ffi e ina Ii s; mezei ati·aczél, ökömyelv; Ocbsenzunge. Virágai ezen va
don termő növénynek timsóval vegyítve zöld festéket adnak, gyökere pedig vörösen fest. 

5. Antbemis tinctoria; festö montika, ökörszem; Farberchamille. Virágai szol~ál-
tatnak vörös festéket. -

6. Anthyllis montana; hegyi szapuka, farkkóró; Wollbl~, Wundklee , Wund
kraut. Vörös vh•ágai kék festéket adnak. 

7. Asperula odorata; szagos müge, erdeimester, csilla!rBzivfü · WaJdmeister és 
A I t . . 0 ' ' 

s Peru a rn e tor 1 a; festö müge; Fiirbewaldmeister, vörös festéket adnak. 
8. B r a s s i e a a r v e n s is ; vetési káposzta· Biaukobl -violaszinü viráO'okkal s levelekkel 

mellyekböl Francziaországban Dambournay kék festékel szerzett.' t:> ' 

, 9 · B Y s s u s e an de 1 a r is ; gyertyazákány; LichtstaubbUittermoos , sárga festékei ad. 
10. Cal~ndula arvensis; mezei peremér, tüzvirág, pörömk.e; die wilde Ringelblu-

' me, sárgán fest. ' 

11. Carduus radiatus Willden; sugárzó bogács, Wegdistel Violaszínű virágjaiból 
Gltlich vegytudós kék festéket szerzett. 

. 12. Carthamus iinctorius; sáfrány szeklicze, vadsáfrány, magyar sáfrány ; Satlor, 
WJld.er Safran • Magyarországban nevezetes magosságra nö. Festésre szolgálnak bokrétaviráglevelei 
(foha corollae.) A magyar vadsáfrány Dr. Dingler áJJitása szerint nemcsak a franczia hanem az ale
x?ndriai vagy ~gyptusi vadsáfránynál is jobb s valóban a német és franczia selyemgyárokban clrá
gabb?n _fize.~t~.tik • ~int az egyptusi vadsáfrány. Egyébiránt vad sá ránynyal nemcsak selyem, ban~m 
gyapJU is vorosen es sárgán festethetik. 
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13. Cent a u re a ja e e a; Imola csüköllö, mezei pézsmavirág; gemeinc Fockenblume , 
Levelei sárgán festenek. 

14. Chaerophyllum sylvestre; erdei baraboly, lókömény; wilder Ka!berkropf, 
Rosskümmel. Virágai zöld, virágszárai pedig sárga festéket adnak. 

1~. Chelidonium maju s; CzinadóJ1ia gódircz, nagy fecskefű, vérebüllófü; Schell
kraut , grosses Schwalbenkraut, Golclwurz. Gyökere, szára s levelei adnak sárga festéket. 

16. Chrysanthemum inodorum (szagtalan aranyvirág; gerucblose Wucherblume) 
és Chrysanthemum segetum (vetési aranyvirág, mezei aranyfüvirag, Szent Jakab virágja; 
Ackerwncberblnme) adnak sárga festéket. 

17. Crocus sativus; sáfrány, jóféle sclfn\ny; Safran. Nöszálai (Narben, stigma
ta) sárgán festenek. 

18. Cuscuta europaea; fonálfi'myi.lg, aranka, fecskefonál, köszvényfü, görény
fü , boldogasszony haja ; Flacbsseide. Ezen u szántóföldön igen (u·t.almas gyomnak szárai szép 
hiborszinü festéket adnak. 

19. Delphinium con solida; me.zei sarkvirág, kék sarkantyúvirág, kék szarkaláb; 
hlauer Rittersporn, zölden és timsó hozzáadásával kéken fest. 

20. Galium verum; igaz vagy téjoltó galaj, téjzsugoritófü, kásarü, Szent János vi
rágja; Jobannesblume ~ Unserer lieben Fraq.en Bettstroh ; G ali u m apa r i n e; ragadó galaj, ra
gadó fű, ragadály; Klcbkraut; Galium boreale, élszaki galaj; és Galium mollugo, puha 
galaj. Virágjai vörös festéket szolgáltatnak. 

21. G e ni s t a tin e tor La; festörekettye, sárga festöfü , nyulrekettye; Farbeginster, 
sárgán fest. 

22. Gentiana centaurium; földepe-tarnics, földepefü, százforintos fű, kis ezer
jófű, kis eentauria ; kleines Tausendguldenkraut ; és G e n ti a na ma j o r, nagyobb tarnics, na
gyobb földcpefü, nagyobb centauria; grosses Tausendguldenkraut, sárga festéket adnak. 

23. Hieracium umbellatum; ernyös holgyomál, ölyvfü; das geschirmte Habichts
kraut , vörös fes1éket szolgáltat. 

24. H y p e r i cum per f o r a t u m ; csengö link a, cseng6virág, orbánczfű, lyukaslevelü fű; 
das durchgebohrte Jobanneskraut; és H y peri e u m q u a cl rang u 1 a re; négyszegü Jinka; vier
eckiges Johanneskraut. A még nem nyilt virágjai sárga festéket adnak. 

25. Ir is p s e u dac o r u s ; sásnöszirom , sárga vagy vízi liliom; clie 'gelbe Schwertli
lie. Gyökerének nedve a bört vörösen festi. 

26. Iris germanica; pompás nöszirom, kék liliom; dieblaue Schwertlilie, die deut
iehe Schwertlilie. Kék virágai kéken és zölden festenek. 

27. Isatis sativa sive tinctoria; izacs, csiilleng, festöfti, kékfonálfestéke; Waid; 
a temesi banátban, Csanád vármegyében s más tájékon Magyarországban vadon s igen magasan 
nö , de mint festöfü miveltetik is. Levelei tartós kék festéket adnak, söt vegytani módon abból 
szép indigófesték mint keleti és nyugoti Indiában az anil vagy igaz indigónövényböl (anilum) sze
rezhetö. *) 

28. Különféle moszatok (lichenes, Flechtenarten), nevezetesen: Lichen juni
perinus, borokás zuzmó, Wacholder-Flecbte; Lichen parietinus, falzuzmó, faltarjag, 

*)Lásd: Honi indigo, Katona Dénestől. Pesten 1840. 
41 

1 
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Wand1lecl1te és L i eh e n vu 1 pin u s , rókazuzmó, Fuchsfiechte sárgán festenek; L i eh e n p l i
c a t u s, kóczos zuzmó, zölden ; L i ch e n s a x a t il is, bérczi zuzmó , .köszeplö , Steinflechte , 
igen szépen vörösen, L i eh e n p u s t u 1 a tus , hugygyal és lugsóval bánva violaszinnel; L i eh e n 
prunastr i , kökényzuzmó, sárgásbarnán; Lichen coccifer, skárlátzuzmó és Lichen fari
n a e e u s , lisztes zuz:mó, lúgsós savakkal bánvák, biborvörösen festenek. 

29. Li thospermum arvense, mezei kömag; Ackersteinsame. Gyökere vörösen fest. 
30. Ly copodium complanatum; lapos korpafű; zusammengeflachter Barlapp; 

sárgán fes t. 
31. Ly e opus e u rop a e u s ; vízi peszércz , vizi pesztercze; Wasserandorn, Wasser

Zigeunerkraut, vasgálicz~övel bánva fekete festéket szolgáltat. 
32. Lysimacbia vulgaris; füzény lizinka, füzény; gemeine Lysimachie, sár-

gán fest. 
33. Matricaria c.hamomilla; orvosiszikfü, mezei szikfü; Feldkamille, sárga festé-

ket .ád. 
34. Melampyrum pratense; csormolya fintor, csormolya; Wiesen-Kuhweit

z e n; kék festéket szolgáltat. 
35. Menyaníhes trifoliata; vidra eleczke, vidrafű, keserü háromlevelű fű; Bit

terklee ·, Fieberklee. Levelei zöld festéket adnak. 
36. Mercurialis perennis; tartós szélfű; ausdauerndes Bingelkraut. Gyökere kék 

festéket szolgáltat. 
37. Nyniphaea alba; vizi fejér nimfa, fejér vízitök; weisse Scerose, weisseWas

serlilie , gyökere szolgáltat fekete festéket és téntát. 
38. Phytolacca decandra; berzsen vérfürt, berzsen, festö szölö, skárlátbáb ; 

Scbarlachbeere, Kermesbeere , Alkermes. A bogyó veresen fest, és Slavoniában a vörösbor fes
tésére basználtatik. 

39. Pimpinella saxifraga; tömjénespimpinella, földi tömjén, csaba ire, rákfark
fü ; Bibernell, Stein b re eb, kéken fest. 

40. Pol yg onum bistortum; tekert czikszár, kigyótrank, tekert vagy gyökerű fű ; · 
Natterwurz, kéken fest. 

41. Poly g onum persicaria; hódos czikszár, búnyórfü, kis húnyor, disznóbúnyor, 
baraczklevelü fü ; Flöhkraut , sárgán fest. 

42. Polygonum tinctorium; festő czikszár; Farbeknöterig. Leveleiből , mint csül
leng (lsatis sativa) leveleiből indigofesték készitethetik. 

43. R u b i a t i n c tor u m; buzér , vörös festő gyökér , pirosító fü; Krapp, Fiirberrö
the, Magyarországban vadon nö. Gyökerei timsóval narancssárgán, savakkal sárgán, lúgsóval sö
tétpirosan , rézgáliczkövel feketén fest. 

44. S e ab i o s a s u c e is a; csonkagyökerü sikkantyú, sikkantyúfü, elharapott gyöke
rüfű , ördögharaptafű ; Teufelsabbiss , sárgán fest. 

45. S e rr a t u 1 a tin e t o l'i a; festö zsóltina, zsóltina, ftirészlevelü fű, festöfü, sárta; 
Förberscharte, Farbed.istel és Serratula arvensis; aszottas zsóltina, aszottas, zabtövis; 
Haferdistel, levelei zölden, gyökere pedig tartósan sárgán fest. 

46. Solidngo virga aurea; ritkaréj, ara~yos istápfü, veres gyürüfü; Heidnisch 
Kraut, sárgán fest. 
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47. Tanacetum vulgare; giliszta varádics, varádics kóró, giliszta virág; Rainfar
ren, virágjai sárgán festenek. 

48. Tba lictrum fla vnm; sárga virnáncz, vad virnáncz; Wiesenraute. Levelei sár-
ga festéket adnak. · 

49. Tormentilla erecta; vérgyökér; Ruhrwurz. Gyökere a bört vörösen festi . 
50. V a e cini u m m y r ti 11 u s ; fekete áfonya ; Heidelbeere ; sötétkéken és sötét

pirosan fest. 
51. Ver b a s e u m t ha p s u s; farkk.óró, ökörfarkkóró, királygyertya királykóró; 

Himmelbrand, Königskerze, Wollkraut, virágjai sárgán festenek. · 
52. V i o 1 a o do r a t a; tavaszi viola, kék viola, szecle1jes viola, martziusi viola, ivo:

lya, ibolya; .Marzenveilchen, blaues Veilchen. Virágjai kéken festenek , nem pedig tartósan. 
II. F á k é s b ok r ok. 

1. A e e r ; jávor, juharfa; Ahornbaum. Héja barna festésre használtathatik. 
2. A e s e u 1 u s h i p p o e a s tan u m; gesztenye bokrétafa vadgesztenyefa, ló gesztenye

fa; der wilde Kastanienbaum , Rosskastanienbaum. Kis ágai héja sárgán fest; levelei s kis ágai 
barna festéket szolgáltatnak. 

3. Be r be ri s vu 1 g a r is ; sóska borboja, leánysom, sóskafa, fái sóska, ürömborboja; 
Berberitzeustrauch, Sauerdorn. Bogyói nedve vörösen fest. Héja és gyökere a bört sárgán festi. 

4. Betula alba; fejér ny.irfa; gemeine Birke, Weissbirke. Levelei adják az ug-y
nevezettt bengesárgát (Schüttgelb); héja vörösen fest. 

5. Be t u 1 a a 1 n u s Linn. vagy Alnus glut.inosa Gaertn.; mézgés egerfa, közönséges eger
fa ; die gemeine Erle. Feketén fest s azért a festöktöl és kalaposoktól mint gubacsok surroga
tuma (pótló szere) használta tik. 

6. C a r pin u s be t u 1 u s ; fehér gyertyánfa; csertölyfa; Hainbuche, Hagenbuche, Stein
büche, Rauhbüche, Weissbüche,, Hornbaum. Héja sárgán fest. 

7. Coryl us avellana; közönséges mogyorófa; Haselstrauch, Haselnusstraucb. Le
velei s héja barnán festenek. 

8. C ra t a e g u s tor min a 1 i s Linn. vagy Pyrus torminalis Wild.; barkóczagalagonya, 
barkócza, berkenyefa ; Elzbeerbaum, Elsebeerenbaum, Alsbeerenbaum, Atlasbeerenbaum, Darm
heerenbaum. Gyökere feketén fest. 

9. Daphne mezereum; farkas boroszlan, farkashárs, tetüfa; Kellerhals, Seidel
bast, Zeidelbast, Bergpfeffer. Bogyói vörösen festenek, gyökere sárgán. 

10. E von y m u s e ur o p a e u s; csikós kecskerágó ; Spindelbaum, Spillbaum , Hahnen
klötcben, Pfaífenhü:Uein, Pfaffenkappchen. Vörös bogyói sárgán festenek. 

11. :Fagus castanea Lin., Castanea vesca Gaertn.; szelíd gesztenyefa; Kastanie. Kis 
ágai és levelei vasgáliczkövel sötétfeketén, horganygáliczkövel (Zinkvitriol) szürkésfeketén feste
nek. Levelei, virágai s kis ágai festenek szépen barnán, vasgáliczk.övel sötéiszürkebarnán , bát
ranyfölolvasztással (Wissmuthauflösung) vöröses barnán. 

12. F r a x i n u s ex e e 1 s i o r : büdös körisfa , körös fa , seb fa; Esche, A.sebe . Héja kék 
festéket ad s Svédországban már azzal a posztók kéken fes tetnek. 

13. I u g 1 a n s re g i a ; pompás cliófa, olasz diófa; Wallnussbaum, wlilscher Kussbaum. 
A zöld ~egnemérett dióhéjak feketén festenek. A megégett kemény cliób.éjak szolgáHatnak jó könyv
nyomó fekete festéket. A diófa kérege a gyapjut tartósan barnán festi . 

41. 
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14. Ligustrum vulgare; vesszös fagyal, fagyalfa, madárhur; die gemeine Reinwei
de, Zaunriegel. A feketés bogyói vörösen festenek s a bor festésére is szolgálnak. Bogyóiból kék 
festék is (s pedig tartós festék) készittethetik. 

15. L o n ic e r a peri cl ym e n u m; bubos loncz; Waldwinde, Specklilie, Zaungilge, 
Gyökere kéken fest. 

16. Pin u s c e m b r a; czirbel fenyőfa, sziberiai vagy tátrai czedrusfa; Zirbelnuss Kie
fer, Linbaum, Arbe, sibirischc Ceder. Héja vörösen fest s Sziberiában a pálinka vörös festésére hasz
náltatik. Magyarországban a tátrai hegyen nöl. 

17. Pop u l u s ni g r a; fekete nyárfa ; schwarze Pappel, Albern. Héja fest aranysárgán, 
fája barnán, az ifju kis ágai s a levelei sárgán, buzerrel vegyítve vörösbarnán, s pedig igen 
tartósan. 

18. Pop n 1 u s a l b a; fehér nyárfa; die weisse Pappel. Héja sárgán fest. 
19. Prunus padus; zelnicze meggy, zelniczafa; _ Traubenkirsche. Hohlkirsche. Barna 

festéket ad. 
20. Prunus avium; cseresznye meggy, erdei cseresznyefa; wilder Kirschbaum, Vo-

gelkirsche. Fája vörös festéket szolgáltat. • 
21. Prunus spinosa; kökényszilva, kökényfa, tövis; Schlehen, Schwarzdorn. Fája 

barna festéket ad, héja luggal vegyítve vöröset. 
· 22. Pyrus malus silvestris; vadalmafa; der wilde Apfelbaum, Holzapfel. Héja 

sárgán fest. 
23. Q u e re u s ro b u r; kocsántalan tölgyfa, tölgyfa; die Eiche ,''Bteineiche; et Q u e r

c u s cerris (Quercus austriaca \Villd); die Zerreiche; cserfa. Gubacsai feketén festenek, s a 
kisgubacsok téntakészitésére is szolgálnak. 

24. R ha m n u s c a t ha r ti c u s; va1jutövisbenge, vaijutövis, .ebtövis, szarvas tövis , hns
hajtókökény; Kreuzbeerstrauch, Kreuzclorn. Magyarországban és Slavoniában nagy böségben va
don nöl. Héja vörösessárgán fest. Még nem érett bogyói a bört, vászont és papirost sclfránysárgán 
festik, a megérettek pedig zölden. Ezen festésre használtatnak a slavoniai asszonyoktól. Bogyóiból 
készíttetik is ama festék, mellynek neve nedvzöld (Saftgrün). Bogyói Franczia- és Németország
ban kereskedés tárgya. 

25. Rhamnus frangula; kutyabenge, kutyafa, büdösfa, büdös _cseresznye; Faul
baum, Sprützern, Schiessheeren. Héja .sárgán, s timsó hozzáaclásával vörösen fest. 

26. R h u s c o r ia r i a; eczetszömörcze, eczetfö; Farberbaum, Gílrberbaum, Sumach. 
A tökehéja s fája sárgán fest, s braziliaifa hozzáadásával kávé- s gesztenyebarnán. 

27, Rhus cotinus~ sárga szömörcze, szkupia, iszkompia. Héja és fája sárgán feste- · 
nek, de nem olly tartósan mint az eczetszömörcze; ha pedig fehér nyírfa héja hozzáadatik, a 
sárgaszln a gyapjura ra~ad. Rhus coriaria és Rlms cotinus a Balaton mellett, Slavoniában, Ba
mítban stb. vaclon teremnek s már ezen név alatt Ungarisch-Gelb" a magyar kereskedés tárgya. 

28. Salix alba; fehérfüz, fehérfüzfa; weisse Weicle, Silberweide, Felber. Héjafa
héjszinübarna · (zimmetbraun) festésére a gyapju és selyemkelméknek használtatik, mi végre Iuggal 
rézkazilnbau fözctik. · 

29. Salix peutandra ; babérfiiz, borosty1infüzfa, vörösfüzfa; Lorbeerweide, Baiun
wollenweifle. Sárga fest<.'k~t ad. 

.( 
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· 30. S a 1 i x e a p re a; kecskefúz, rekettye ; Saalweide, Sohlweide „ Seilweide, Palmwei- · 
de. Fekete festéket ad a héja. Svecziában héja egerfa héjával vegyítve, a lenfonalak fekete fes
tésére használtatik. 

31. S a m b u e u s eb u l u s; földi bodza; Zwerghollunder, Attich. Bogyói violaszinü fes
téket adnak, sőt azokból kék festék is készittethetik, melly csüllengfestékkel vagy igaz indigóval 
vegyítve különbféle árnyékozatokat ,(Nüancen) elöhoz. Slavoniában a vörös borok festésére hasz
náltatnak. 

32. Sambucus nigra; gyepii bodza, fái bodza; der gemeine Hollunder, Holler. Bo
gyói festenek kékesen, homályosvörösen, violasz.inüen és feketén. 

XXXI. 

Baranyának fanemei, 
meIJyeknek szárogatott példányait a magyar orvosok és természetvizs
gáló}i 6·ik nagygyülése alkalmával rendszeres so1·ozatban köz.szemlére 

kiállitá 
NENDTVICH TA.ltlÁ.S. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 6-ik nagygyülése nm. elnökétől fölszólitva levén: misze
rint Baranya vármegyének fanemeit elöszámlálnám és belölök példányokat gyi:ijtsek; ezen érdemem 
fölötti megbizottatásomnak megfelelendö, semmi fáradságomat nem kimélém, az elválalt munkának, 
mennyiben az e végre hátravolt idő és e tekintetbeni tudományom s tapasztalásom engedék, Iehe
töképeni teljesítésére. 

Ámbár idörövidség és foglalatoss<1gi körülállüsa:im miatt a füvész- és erdésztudománynak 
eme ágára minden kellö szorgalmat és figyelmet fordítanom nem is lehete, azonkivül pedig a 
megyének erdösebb és kiv<üt a duna- és drávamelléki , idönként árvizes vidékeire, mellyeken e 
tekintetben ki.Uönféle találék reménylhetö , te1jeclelmesebb kirándulásokra alkalmam sem levén, 
egyedül Pécs városa határára és ennek körületére szorulék; mindazáltal, mivel ezen tájék föld
szinének változó alkotása, ugy göröndje termékenysége miatt, a megyének különféle növényeit, 
kevés kivétellel valamint elötermi, és e tekintetben aggódás nélkül az egész vármegye helyett vé
tetbetik; szerencsés valék minden várakozásomon tul olly böszámu favin\nyra akadni, melly ha
iánk akármellyik vármegyének fanemei különféleségével is mérközhetik, 

Baranya az éjszaki szélesség L-16-ik fokának gyengéh b égalján, a Duna és Drávának ösz
szekelése sarkán, ezen folyók áradásival évről évre megáztatva, a mecseki hegyláncz által pedig 
részint az éjszaki szelek zordonsága elöl oltalmazva és részint számtalan, az egész megyére elá
gozó vizerekkel megöntözve, akár annak földje termékenységét, akár termesztményei különféle-



326 

-ségét s jelességét, akár pedig áJlati, növényi vagy ásványi_természetes böségét tekintjük; hazánk
nak áldottabb tartományai közé számlálandó, söt ebbeli, hol fagyoskodó hegységekkel, hol pedig 
éjsz~ki széltől mentt viruló völgyekkel és zsíros rónaságokkal megáldott voltánál fogva fölsö
olaszországi növények elötermésére szintugy alkalmatos, valamint a hidegebb éjszakiakéra, melly
nek több fajai, ámbár bazájok száz meg száz mértföldnyire is távol van, itt sokszor egy kétezer 
lépésnyi közelben díszlenek. 

Igyekeztem az elötalált különféle fák és cse1jék nemeit tudományos fölosztás, neveze
teit pedig a magyar füvészkönyv szerint elöszámlálni; egyszersmind pedig a mennyire kitelett, az 
elöszámlált fajoknak élö példányait is megszerezni, mellyeket szárogat.ott -állapotjokban ez alka
lommal be is mutathatni szerencsés vagyok. 

Meg kell azonban vallanom: több fajai a fűzfának (Salix) , akásznak (Robinia) , csipke
rózsának (Rosa), ribiszkének (Ribes), ugy a nehézsza-gu boróka (Sabina) és több mások, mely
Iyek tudtomra Baranya földjén teremnek, és még vagy 20 félék lehetnek, Jajstromomból kima
radtak, mivel a fönérintett akadályoknál fogva_, azoknak sem fájához, sem virágos vagy gyümölcs
ágához nem juthatván, és igy fajokat voltakép meg nem határozhatván, azokat illető sorukban és 
példányuk.ban elösem mutathatom. - Mfodazonáltal kecsegtetem magamat azon reménynyel: a tek. 
tudós társulat ezen hiányt kegyesen elnézendi, bölcsen tudván, mik ép egy 91 D mértföldnyi, 
nö:vényi különféleségre különösen bő tartománynak tökéletes faviránya megkészitésére egy egyén 
maga, kivált ha még máskép is el van fo,glalva, egy tavaszon át koránsem elegenclö. 

Baranyának 1845-ben összeirt 'fanemei. 

Bárkások. Amentaceae juxta Spr.engel. 

1. Kocsántalan tölgyfa. -
2. Kocsányos „ 
3. Cser 
11. Fehér nyárfa. 
~. Szőke „ 
6. Fekete „ 
7. Rezgö '» 

8. Kupos „ 
9. Pompás dióra . 

„ 

10. Fehér gyertyánfa. 
11. Erdei Bükkfa. 
12. Sárfüz. 

13. Csörege fiiz. 
11f. Bán\ttos „ 
15. Szivos n 
16. Hamvas „ 
17. Parti 

" 18. Kecske 
" 19. Kötö 

" 20. Fehér 
" 21. Közönséges mogyoró 

22. Csöves 
" 23. Fehér nyírfa -

.2~. lliezgés egerfa -

25. Szelíd gesztenye 
26. Selyem eperfa 

Qoereus Robor L. 

pcdonculata. Willrl. 
„ Cerris 

Populos alba L. 

" 

" 
" 

canesce11s. Sm. 
nigra L. 

tremula L. 

rlilatata L -
Inglaos regia L. 
Carpinus betolus L. 

Fagus sylvatica L. 

Salix vitellina L. 

„ frag ilis L. 
babylonica L. 

Helix L. 

" 
cinerea L. 

„ riparia Will.d. 

caprea L. 
„ viminali~ L. 

" 
alba L. 

Cor)'lns _-\ vcllnna L. 

„ tnbulosa \Villd . 

Detula alba. L. 

Alnus glutinosa GHer tn . 

(;astanca ve•ca 
M-orus al~a. L. 

Bugás vagy tobozósok. Coniferae. Spr. 
'1:1. Jegenye feny6 -

28. Erdei „ 
29. Vörös 

" 30. N11pkeleti tujafa. 
31. Gyalog fenyö-boróka. 

Pinus Abies L. 

" 
sylVl'stris L. 

„ Larix L. 
Thusa orientalis L. 
Jnniperus communis L. 

Tokosmagvuak. Variis capsulis instructae. 
32. Sárga szömörcze 

33. Eczet „ 
Rhus Cotinus L. ) 

t 1 • L ) Therebintbaceae. „ yp nnuru • 

3/f. Fehér hársfa. 

35. Nagylevelü „ 
36. Aprolevelii „ 
37. Csíkos kecskerágó. 
38. Bibircsos ,, 

Tilia alba W. K. l 
„ grandifolia Ehrh. Tiliaceae. 

„ parvifolia „ 
Evorymus europacus L.) Rhamneae 

verucosus L) „ 
39. Orgona Lila. Syringa vulgaris. Jasmineae. 

'AcO. Hosszukáslevelü Baimócza. Spiraea oblongifolia W. K. Spiraeae. 

Husosgyümölcsüek. Pomaceae. Spr. 
Ifi. Közönséges vadkörtefa. 
\2. ,.. „ almafa. 

Pyrus communis L. 
„ \\falus L. 
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%3. Birs " 
„ Cydonia L. vel Cydonia vulgarsi Pers. 

lilf. Barkócn 
.ti,5. Csere 
'l6. Egymagvu 

galagonya -

" 
lf7. Fojtós berkenye „ 
!f8. Borizü náspolya „ 
~9. Molyhos " 

Sorbus torminalis. Crantz. 
Crataegus oxyacantha L. 

„ monogyna Jacq. 

Sorbus domestica L. 

Mespilus gcrmanica L. 
„ tomentosa Willd. 

Bogyósok. Baccatae. Spr. 
50. Fehér Fagyal -
51. Ostormeny bangil11 

52. Kánya „ 
53. Gyep bodza. 
5lf. Husos somfa. 
55. Vörösgyürü „ -
56. Repkény borostyán 
57. Bubos loncz. 
58. Bortermö vadszölö 

59. Varjutövis benge 

60. Kutya 
61. Sóska borbolya 
62. Farkas boroszlán,-. 

63. Fekete ribilizke. 

611-. Csipke rózsa. 
65. Édes Fige. 

66. Vad „ 
67. Pongyola. fanzár. 

Ligustrum vnlgare L. Jasmineae. 

Viburnum Lantana L. 1 
„ Opulus. L. 

Sambucus nigra L. 

Cornus mascula L. Caprifoleae. 
„ sanguinea L. , 

Hedera. Helix L. 
Lonicera Periclymenum L. 

Vitis vinifera L. 

Rhamnus catharcticus L. ~ Rhamneae. 
„ Frangula L. 

Berberis vulgaris L. Berberideae. 

Daphne Mezereum L. Thymaleae. 

Ribes nigrum L. Cereae. 
Rosa canina L. Rosaceae. 

Ficus Carica L. bortensis) Urticeae. 
„ „ Spontanea) 

Lycium barbarum L. Suloneae. 

. Szárnya s lependékek S amarae. Spr. 
68. Büdös körisfa 
69. Virágos „ 
70. Kcreklevelü. „ 
71. Fekete gyürü. jávor -

72. Juhar ,. 

73. Jókori " 

Fraxinns excelsior L. 

" Ornus Pcrs. 

" 
rotundifolia Ait. 

Acer tartaricum L.. 
" psendoplatanus. 
„ platanoideli L . 
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74. Fodor · jávor 
75. Osztríai 

" 76. Sima szilfa 

77. Kérges „ 
78. Nyolczbímü „ 
79. Fehér „ 
80. Sátoros felleng. 

„ eampestre L. 

„ austríacum TraU. 
Ulmus c'ampcstris J,. 

„ suberosa l\foencb. 
„ etrnsa Willd. 

„ al ba „ 
Ailanthus glandul.osa Willd. 

Csontárok. Drupae. 
81. Kerti szilva. 
82. Közép „ 
83. Kökény „ 
8~. Zclnicze meggy, 
85. Sai 
86. Cseplesz ,., 

87. Borízü vad „ 
88. Cseresznye „ 
89. Csemege mandola. 
90. Hanga „ 
91. Öszíbaraczk „ 
92. Olaj ezüstfa. 

Prunus domestica L. 

" 
insititia L. 

" 
spínosa L. 
Padns L. 

l\Iahalep. L. 
Rosaeeae. „ 

Chamaeccrasus L. 

" 
Cerasus L. 

„ avium. L. 

A.mygdalus communis L . l 
„ nana L. Aruygdaleae. 
„ persica L. 

Elaeagnus angustifolia L . Thymaele11e. 

Lepke v irágu ak. P apilione ae. 
93. Fai zanót. 
9~. Fehél' ákászfa 

95. Ragadós „ 
96. Pnkkantó dudafürt. -

97. Hajtüs lepénfa. 

Cytísus Laburnum L. 
Robinia pseudoacacia L. 

„ g lutínosa L. 
Co!lutea arborescens L. 

Gledítschia triaca11tho1 L. 

Különbféle Családiak. 
98. Gesztenye bokrétafa. 
99. l\fogyorós hól,ragfa. 

100. Iszalag bercse. 
101. Virginia boglárra. 
102. Trombita bigabecz6. -

Aescnlus Hippocastam L. Sapindeae. 
Staphylea pínnata L. Rhamneae. 
Cl ernatis vitalba L. Ranunculeae. 
Platauus occi<lcntalis L . 
Bignonia Catalpa Bignonieae. 

\ 

' . 

v. 

s&i1s&1As1 Be 5A aA&il&lll 
IJl&Jl lílll Állt> J{ 0 

JEGYZŐKÖNYV. 
Első ülés augnstus 11-kén J845. 
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A természetvizsgálok gyülekezetének azon tagjai, kik magokat e szakosztály rovatába irák be, 
összegyülvén a számukra kijelelt helyen, szabályszeriileg alakiiák magokat, egyetemes aka
rattal és közfölkiáltással elnökül válüsztváu gróf Batthyányi Kázmér köztisztelctü hazánkfiát, ki
nek Baranya megye legszebb s legboldogabb részein elterjedt uroclalmain a józan gazdálkodási tö
rekvés összhangzásban van azon meleg indulattal, és kifáraszthatlan cselekvési vágygyal, mellyel 
a lelkes grót' a közügyet, szükségeinknek ugy szólván minden irányában, észszel és tettel támo
gatja; - előforduló esetekre továbbá helyettes elnökül választatott báró Majthé'nyi József; - a 
jegyzöi toll végre alnlirtnak csekély személyére bizatott. 

A szakosztályi vitatkozás tárgyaira nézve abban történt a megállapodás, hogy elsö na
pon a földmívelés különféle ágai, s ehhez csatolva a szölömivelés és kertészet ügye vétessenek 
föl, - második napon pedig főleg az állattenyésztés s takarmánytermesztés tárgyaltassanak. 

Elöterjesztvén végre szakosztályi jegyzö, hogy miután a természetvizsgálók gyülekeze
tének egyedüli czélja az nem lehet, miszerint olly vidéken, hol összegyült, ne hány napi buzgó 
munkásság után bármilly kedves, de csak puszta emlékezete maradjon fönn, czélszerünek tartaná, 
hogy e természettöl gazdagon megáldott Baranyának ez alkalommal megjelent gazdái a kárászi 
gazdasági fiókegylet. s a pécsi selyemtenyésztö társulat hazafiui hozzájárultával alakulnának. át a M. 
G. Egyesület szabályszerü fiókjává, s ez által létesítenének olly testületet, melly a természettu
dományok legtéresb mezején, a mezőgazdaság körül állandóan működjék, s a kölcsönös oktatás 
és okulás által kifejlesztett tudományokat érlelné gyümölcscsé , mellyet szegény és gazdag maga 
körülményei közt egyenlöen élvezhessen. 

Melly elöadás következtében határoztatott, hogy a'z aláírási iv megnyittatván, s a tagok 
szabályszerű száma megszereztetvén, az érintett rendszeres fiók, ha csak lehet, még e gyűlések 
folytában alakittassék. 
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Második ülés august. 12-kén. 

Szakosztályi elnökgróf szives üdvözlete mellet a gyülést megnyitván, s az e szakosztály
hoz a nmfo:u elnöktöl utasított értekezések soroztatván, - fölvétetett: Elsöben is Kölesy 0 . 

Vincze tisztartó ur értekezése a három nyomásu more patrio földmívelés hiányairól s ezek;. 
nek megjavításáról (Lásd alább), melly értekezésben -helyesen jegyeztetvén meg a káros s több
nyire fölösleges ugarok által elöidézett idö és jövedelem veszteség, s az urbéri törvények által a 
jobbágynak adott becses engedmény tehetetlen elhanyagolása, vagy ellenkezöleg sok esetbeµ hely
telen és a földnek tökéletes megrontásával járó alkalmazása, - az ugar czélszerü kihasználására 
értekezö tisztartó ur mint alkalmatos növényeket éghajlathoz és földhez és trágyaböséghez ké
pest különösen a mákot, dohányt, hajdinát, brabanti csibehurt, tarló vagyis kerékrépát s bük
könyt sorolá el, ez utóbbinak adván az elsöséget, s megemlitvén , egyszersmind, hogy Baranyá
ban külünös :figyelmet érdemelne a vadmohar és sárga lóher (trifolium agrarium) mint természeti 
növények használata zöld és szaraz takarmány termesztésül ugarban és tarlóban. Melly utóbbi ja
vala.t nyomán, nehány jelenlevő érdemes gazdák s nevezetesen báró Majthényi József, Pribék Bó
dog, Gyenes János, Kund Daniel , Hölzl sellyei tisztartó urak között olly érdekes vitatkozás tá
madt, mellyből minden szó érdekes és tanulságos levén, gyorsírói följegyzésre lettek volna érde
mesek. - A kifejtett nézetek veleje abban összpontosult, s közhe1yesléssel igaznak ismertetett, 
hogy a kisgazdának ugarföldéi főleg arra kell használni, hogy azon minél t.öbb és jobb takarmányt 
termeszszen, mellyel . házi barmait jobban táplálhatván és szaporithatván, nagyobb mennyiségű trá
gya erönek veti meg alapját, s így földeit is mindinkább javíthatja, s olly állapotba helyeztet
heti, hogy mindennemű tcrmesztményeiböl több és jobb aratásra számithasson. 

3. Igazolá e nézeteket Kun d Dániel tb. urnak számos évi gyakorlatból s tapasztalás
ból merített becses értekezése a váltó gazdasdgról, mellynek épen az a czélja, a vetendő s 
mivelendö gazdasági növényeknek, a természettudományokon alapuló elvek szerint, olly megválasz
tása és fölosztása, hogy a föld állandóan termö erőben tartassék, s az ugar, a parlag föld mellőztes-. 
sék. - Hogy azonban a váltógazdaság, e legfölsöbb stadiuma a kifejlett okszerü gazdálkodásnak, 
mind eddig olly kevés helyeken űzetik , részint a kézerőhiánynak, részint a föl~ek szétszórtsá
gának és a legelö közösségi tehernek tulajdoníttatott; 's ha ez ,utóbbi ok számos nemes birtokainkra 
nézve nem alkalmazható is, - s ott nagyobb értelem és a tiszti 'rendszer javításának hozzájárultá
val tökéletesen segíteni lehetne , ~ de elismertetett más részröl, hogy a hazának olly tetemes 
részét 'képző jobbágyl:Jirtokon czélszerü kihasználása a földnek,-az ugarnak tökéletes mellőzése 

s váltógazdaság alkalmazása csak a közlegelö megszüntetése s tagosztály áialános behozatala ál
tal tétetik lehetövé. 

Minthogy pedig a tagosítási törvények hozatala alkalmával a törvényhozás a nemesi és 
jobbágyi birtok érdekét nem egyenlően pártolá, hanem midön megengedé, hogy bármellyik ns. köz
birtokos saját birtokrészének tagositását bármilly nagyszámu birtokos társak ellenében is kö
vetelhesse, - ugyanakkor a jobbágyközségekre nézve oda nyilatkozott, hogy bennök tagosztály 
csak azon esetre történhessék, ha a községi lakosok nagyobb része igényelné ; mi annyit tesz , 
mint nehány értelmesb és munkás jobbágy vagy-0nának használatát a tudatlan rész és irigy tömeg 
sorvasztó hatalmának alárendelni. - . Alkalmat vön ennélfogva a szakosztály minden jelenlevönek 
szívére kötni, hogy körülményeinél s állásánál fogva a nézetet terjeszteni és tehetségei szerint 
elÖmozditani igyekézzék, miszerint a legközelebbi törvényhozás ezen egyenetlenséget megszüntet-
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vén, jövőre egyenlöen áraszsza malasztját gazdagra és szegényre, a mint egyenlöen árasztja 
kegyelmes Isten jóra és rosszra a napnak sugarait, - annál is inkábo, minthogy a törvényho
zás számos ns. birtokon meggyözödhetett a közlegelők megszüntetése és behozott tagosztály üdvös 
exedményeiröl s virágoztató sikeréröl. föl vétetett 

4. Spies János táblabíró urnak, sz. kir. Pécs városa kapitányának korszerű értekezése 
a szömörczefának ipari fontosságáról, hasznairól s mivelése módjáról (Lásd alúbb), meJlyben 
megmutattatott, hogy hazánknak nagy kite1jedésü kopár, kövecses és sziklás hegyein s bérczein 
e hasznos fának mivelése által több tiszta jövedelem eszküzöltethetik, mint hazánk nagyrészében 
a legjobb buzaföldön. Azért is e nagy becsü figyelmeztetésért a tisztelt városkapitány urnak szíves 
köszönet szavaztatván, annak átalános te1jesztése és ajánlása a M. Gazd. Egiesület utján elhatá
roztatott. Fölolv(lsá 

5. Jankó János ur kárászi plebános igen jeles értekezését a sz ö 1 ö mivel és á 11 a p o t
j ár ó 1 Baranyában (Lásd alább), mellyben elöbocsáttatván a szőlőnek mező- és statusgazdasági 
fontossága, ösi hazája, a baranyai szőlők rövid topographiája és geologiája, valamint az e me
gyében divatozó szőlőfajok nevezetesb része s a jelesebb borok elöszámlálása, elöadá nagyérde
mű lelkész ur azon dicséretes törekvéseket s mozgalmakat, mellyek az értelmesb szölögazdák 
között a szőlömivelés javítása és nemesítése körül egy idő óta történtek, de megvallá s elsoro
lá egyszersmind azon hibákat és fogyatkozásokat is, mellyek miatt a megyei híres szölöllegye
ken a kedvezö körülményeknek megfelelö nemes és állandó bor nem készül. Legföbb s leggya
koribb hibának á!Iitá a nagyérdemü lelkész ur egy részröl a kora szüretelést, más részről a 
gondatlan pinczekezelést s különösen a mustnak le nem nyúlkázását olly fokig, hogy a nyulós
ságtól s megtöréstöl tökéletesen állandóan megóvathassék. - Minthogy pedig a keletkezendö ba
ranyamegyei flóktól bizton vá1ja e gazdasági szakosztály, hogy mintaszölőket fog a megyének 
nemesebb szölöhcgyein állitani, - más . részröl pedig az Anyagazdasági-Egyesület épen e pil
lanatban törekszik egy példány borpinczét mintaszőlővel összekötve létrehozni, s e czélra ·már 
is egy ·alkalmas egyént a külf~ldön neveltet, azon reménységét fejezi ki a szakosztály, hogy a 
derék értekező ur' valamint magánéletében törekedni fog e fontos mezei iparág emelésére hat
ni, ugy a keletkezendö szakbeli intézetektöl sem fogja megvonni tapasztalásait s közremunká
lását, - a nagyon tisztelt férfiunak egyébiránt értekezéseért szives köszönet szavaztatván. -
Elöterjeszt.é 

6-or Vlasics György egerá'gbi lelkész és esperes ur a baranyamegyei gyü
mölcs tenyésztés á Ila p o tj át, (Lásd alább) mellyből a szakosztály értesült, hogy Baranya 
vármegyében, melly földje, fekvése és éghajlata következtében e szép és hasznos mezei foglalko
zásnak kitünöleg kedvezö, - ittott elszórva számos jeles gyümölcsfajok és igen buzgó pomologu
sok is léteznek; s hogy mind e mellett ez ügy a megyében, különösen a lakosok közt nem terjed , 
annak tulajdonítja, - miszerint a kezdőknél 'nincs áJlhatatosság, kitörés és szilárdság , de illö 
elővigyázat és gond sem a kertminemüségéhez illö gyümölcsfanemek és fajok megválasztásában; 
hogy az urodalmi kertészek nagyobb része önzö irigységből tapasztalásait a nép elött eltitkolja, · 
ellenben az eladandó fákat nyerészkedésböl bujaföldben hirtelen 'neveli nagyokká, s az által a si-
lányabb és gyengébb földbe kerülö fákat biztos elveszésnek, elsatnyulásnak teszi ki. 1 

Örömmel fogadván a szakosztály igen tisztelt esperest umak becses elf>adáSát, azon: re
ménységét fej ezé ki, hogy ha e megyének minden. lelkészei hasonló szeretettel veendik ez ügyet 
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szivökre és az illetö lelkes uradalmak és birtokosok bazafiui kegyességéböl a helységek számára 
gyümölcsfai.skolának egy pár holdat kieszközölnek, rövid idö mulva az egész megyét dus gyümöl
csökkel rakott gyümölcsfák fogják elboritani, s ezen ág iránt kedvet és tiszteletet ge1jeszteni, s 
annak következtében az ut közepén ör és kerítés nélkül álló gyümölcsfát is biztositani; mert hi-

. szen a legsikeresben tartható fönn a mezei rendörség ott, hol mindenki böségében van a féltett 
kincsnek. - Minthogy azonban a tisztelt értekezö ur azon aggodalmát fejezé ki , hogy e gyümölcs
faiskola térek megnyerése épen ott legnehezebb, hol az még föl nem osztott közlegelöböl kívántatik, 
mert ámbár az itt kimetszett rész az elkülönzés alkalmával a földesurnak számittatván be, a köz
ségnek. rövidséget nem okoz, - a féltékeny és gyanakodó község az állitott iskolával azontul bosz
szuját s rossz indulatát kárhozatosan érezteti, - mélt. Majláth György megyei fÖkormányzó ur 
oda nyilatkozott, hogy történjék bár mikor illy eset, a közjó érdek ében szent hivatásának fogja 
tartani a hozzá folyamodót a törvény, igazság és ügyszeretet összes h~talmával gyámolitni, - melly 
nemes nyilatkozat meleg hálával és hangos éljenezéssel viszonoztatván, elfogadtatott egyszersmind 
azon indítvány is , miszerint Vlasics György egerághi plébános ur, ki is a népnevelés körül a leg
példásb atyai gondoskodást már több évtized óta közelismerésre fölmutatható áldott sikerrel gya
korolja;- a gyümölcstenyésztés terjesztésében bebizonyított buzgó munkássága tekintetéböl a M. 
Gazd. Egyesületnek az ezüst érdempénzzeli kitüntetés végett ajánltassék, - Végre 

7. Azon kérdés tüzet vén ki elnök gróf ur által, mellyek azon kereskedelmi és ipar
növények, mellyek Baranyamegyében a gabonán, burgonyán és kukoriczán kívül kitünöleg mi
veltetnek ? -

a) a szederfa és selyemtenyésztésre nézve Barthos táblabíró ur bővebb ér- ' 
tekezést késöbbre tarta fönn magának ; -

b) a re p ezé r öl a következö napra halaszták némelly tagtársaink tapasztalásaik elő
adását , e részben egyedül Mihálovics táblabiró ur nyilatkozván, hogy a repczemivelésben hosszas 
évi tapasztalás nyomán a sorvetést a szórtvetésnél czélszerübbrrek a hasznosbnak állithatja, mint
hogy sormivelés mellett 8%-tel is nagyobb és szebb termésre számitllatni, mint a szórtvetésnél; -

e) a dohányra nézve , Szontagh Gustáv kap. ur, mint" a dohány- és dinnyetermesztés
nek egyenlően szenvedelmes barátja, szakismerettel te1jesztvén elö a _kiilföld czélszerü eljárását, 
s különösen a juhganaj alkalmazását s a fülesztés gondos végrehajtását' a követk.ezö kérdéseket 
kívánta a jelenlevö clobánytermesztök által megfejtetni: 

Melly dohányfajok tenyésztetnek Baranyában? - Alkalmaztatik-e a jubganaj s mínö 
sikerrel? Mikép ·történik a fülesztés és szárilás? -

Minthogy azonban Baranyamrgyének csak kis részében termesztetik n dohány, s onnét 
sem vala ez alkalommal termesztö jelen, a szakosztály azon ohajtását fej ezé ki, miszerint, ha e 
gyülekezet ülejében a kérdések megfejtése nem történnék, azok az alakulandó fióknak adassanak 
ki tárgyalás s minél részletesb fejtegetés végett. -

Miután e t'árgyrµ. vonatkozólag fötisztelendö -Daróczy Zsigmond kanonok ur a tolnai és 
különösen a fad cli dohánytermesztésröl s a sváboknak a parasztdohány készítésében való 
álnok eljárásáról érdekes észrevételeit és tapasztalásait közlé, a szakosztály olly határozattal h.alasztá 
vil.atkozc1sa folytatását más napra, miszerint a szakosztályban fölolvasott jeles és életbevágó érteke
zések a Magyar Gazda czimü folyóiratban minélelöbb közöltessenek, hogy közhasznuságuk végett 
a mezei ipar s ismeretek gyarapitására minélelöbb a gazdaközöns.ég tudomására jussanak. -
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Harmadik ülés aug. 13-án 1845. 

Miután gróf Batthyányi Kázmér ö msága elöre is kijelentett elfoglaltsága miatt e napon már 
a gazdászati szakosztály munkálódásiban részt nem vehetett, az elnöki széket b. Majthényi József 
roglalá el, · ki is fölbiván az öt különben is Iegteljesb bizodalommal tisztelő gyülekezetet buzgó közre
munkálásra és türelemre, a megelözö napon történt kijelöléshez képest fölszólitá: 

Először Hölzl József urat a sellyei madalom nagyérdem~ tisztartóját, hogy szíves ígéretéhez 
képest a re p ez e terme sz t és körül szerzett számos évi tapasztalásait elöterjeszteni szivesked
nék, mire is a nagyérdemü tisztartó ur késznek nyilatkozván, egyedül arra nézve kívánta a gyüle
kezet szíves elnézését, miszerint ö csupán élőszóval tarthatja e tárgyban értekezését, minthogy az 
idö nagyon is rövid volt valamelly rendszeres elöadásnak írott szerkesztésére. De csak ugyan kellett 
is sajnálkozni e körülményen a gyülekezetnek ; mert Hölzl ur, megúlclva a természettől eszmeböség 
és világos elöadás tehetségével, egy órát tulhaladó szóbeli becses értekezésében a repczetermesz
tést, a fajoknak füvészeti s gazdasági fölosztásától keZllve, a repczének betakaritásáig olly részle
tességgel, de egyszersmind olly gyakorlati öntudattal s velüséggel terjeszté elö , mint azt csak olly 
köztanitó képes, ki oktatása tárgyán szeretettel csügg s azt szenvedelmesen üzni szokta. De a mint 
egyrészről veszteségnek tartja a szakosztály, az idönek összeszorult rövidsége miatt, a jeles elö
adást még csak kivonatban is nem adhatni , ugy az igen tisztelt gyülekezet örvendetes tudomásául 
nn szerencsénk jelenteni, hogy Hölzl ur e hazánkra né~ve igen nagyfontosságu mezei ipartárgy kö
rül szerzett hosszas évi tapasztalásait, tanusitott böismereteihez képest, mind a Magyar Gazda, mind 
Évkönyveink számúra egész te1jedeimök ben értekezéskép összeállitáni késznek nyilat~ozott. -
EJöre is meleg köszönet a cleték gazdának! *) 

Miután a repczetermesztési értekezés nyomán a gomb orkán a k (Myagrum sativum, 
Leindotter) s vad re p ezé ne k ( synapis arvensis) milly körülmények közötti mivelhetése vagy al
kalmazhatúsa, ugy a ma di ának is, ezen elhiresztelt olajnövénynek sok rendbeli fogyatkozásai s 
nevezetesen könnyű elfagyása, egyenetlen érése , ragadós m,agvainak összecsomósodása s olajának 
melegen ütve silánysága, hidegen ütve csekélysége ' · azért is a madiáuak nem ajánlható volta rövillen 
elösoroltatott, áttért a szakosztály a barmászati tárgyakra s nevezetesen: 

Gruber Ferencz tisztar(ó ur Somogyból elöbocsátván, hogy búzi barmaink egészségének 
föntartására mindenek elött jó és elegendö takarmány s tiszta alom kiv.úntatik, áttért azon óvszer
n e k elöadására, mellyet fönntisztelt tisztartó ur a juh métely ellen már 14 év óta sikeresnek 
tapasztalt (Lásd alább) s melly abból áll, hogy éhgyomorral a birkának 12 itcze zuzott olajson
kolyból, ugyanannyi rozsaljából s 6 itcze zabból álló s száz darabra számított keverék adatik a bir
kának, ezen kivül napjában kétszer egészséges száraz takarmány, továbbá heten kint háromszor este 
sózás adatik következő aránybani vegyitésben: 3 ft só, 2 lat paprika s egy lat porrá zuzott oltat
lan mész. Melly óvmódnak hasznát és sikerét értekezö ur e nyavalának négy izbeni kiütésében 
egyenlöen sikeresnek tapasztalá. 

Ezen elöadást Cserny János ns. Baranya vármegye baromorvosa olly megjegyzéssel kiséré, 
hogy e) az illy nyavalyák elleni óv- és gyógyszereket föleresztett, ihatóvá higitott alakban inkább ajánl
hatja, hogy e szerint a szer gyorsabb s hatályosb működés végett minélelöbb a 4-ik gyomorba jut
hasson, megemlitvén egyszersmind, hogy a jubmétely ellen a mész-, ugy a gáliczkö föleresztését 
szinte hathatósnak tapasztalá. 

•) Kár, hog1 mindeddig nem teljeaitheté i;éretét Hölzl ur. Szerk. 1 
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Elnöklő ' b. Majthényi József ur ö nsága ezen előadásra azon helyes megjegyzést tevé; mi
szerint honi juhászatáinkra nézve nem kevésbbé gyakori s.sokszor kiterjedtebb és veszélyesbnyavalya 
a köröm kór a juhmételynél s arra nézve ösztönözve érzé magát e részben több évi tapasztalásait 
előadni s a jelenlevő gazdáknak a következő, nála mindig sikeresnek mutatkozott gyógymódot 
ajánlani: 

Elöbocsátván, hogy az elsö figyelmet mindig a juhok tisztán és szárazon tartására kell for
dítani s azoknak körmeit minden második hónapban megm~télni, - ha a sántaság kiütne, 10 évi 
tapasztalás után ajánlja 1/2 font fazekas máz megfözését egy- itcze erösboreczetben 2

/ 3 részig, melly 
idönkint vizben fölbigitott folyadékkal a körömnek egy vizes kalap darabbal kitisztitott köze kidör
zsöltetvén, megmosatik, galiczkővel vagy mészporral behintetik, a gyógyulásig folytatván ezt. 

E gyógyszernek s illetőleg eljárásnak szives közlése annál kedvesebben fogadtatott, mint
hogy annak sikerességét a gazdasági tapasztalásokban megőszült Kund Dániel tbiró ur is bizonyitá s 
minthogy örvendetes vala az igen tisztelt b~ró urnak a vitatkozás vezetésébeni tapintatból szintugy, 
mint jelen előadásából elöresejthetni a legjelesbb mezőgazdák egyikének .kifejlését, azon időben, 
midön az ifju földbirtokosok nagy1:észe a polgári legnemesb hivatását nem becsülve, jövő nemzedé
kének kárával , inkább a hiu életgyönyörök rideg kalandjaira s erszényt és becsületet egyaránt 
apasztó kopár élvezeteire ve~ztegeti nemesb hivatásra teremtett életét. 

FölváHá e tárgyat Cserny János baromorvos urnak előadása a 1 o vak b uj a s enyv k ó
r ár ó 1, mellynek elsö szakában a tiszta vizzeli mosás mellett az 1 font bürökfözettel föleresztett 15 
szemer n\gó sósavas higanyból (murias hydrargyri corrosivi) álló keverék kiilsőlegi használatát s az 
abraknak fenyömaggal keverését, a kór magasb stadiumában pedig 1 nehezék fehérmálva-gyökporral 
1 szemer enyhesósavas higacs (murias hy1frargyri mitis) naponkénti bensőleges alkalmazását labdacs
alakban tapasztalá sikeresnek, a fekélyek behegedése után az abrakot a meggyógyulásig narancs
szinü kéngyulatsavas dárdacs (oxydulum stibii hydrosulfurati aurant.) tarnicsgyök (gentiana) és 
fenyömag vegyitékkel hintvén meg. 

Elöadá továbbá érdemes állatorvos ur becses tapasztalását a sertéseknek mult évben dü
höngött tályogos láznyavalájára nézve, mellyben csak azon állatok maradtak életben, mellyeknél a 
rövid ideig tartott lobláz után a bírálat kóráttétellel bőrküteg, száj- vagy lábfájásként mutatkozott. 
A nyavala gyors lefolyása rendes orvoslást nem engedett, de óyszerül az usztatás , véreresztés s a 
bunyorgyöknek alkalmazása kutacska gyanánt bőr alatt a sertés szügyén sikerrel próbáltatott. 

Egyébiránt az összes állattenyésztés alapját elegendő mennyiségü egészséges takarmány 
képezvén , s méltányolván azon szomoru körülményt , hogy réteink elhanyagolása, a mesterséges ta
karmány-termesztés lassu te1jedése s jobb sorsra érdemes véghetetlen legelőink összerongálása s 
száraz nyarakban tökéletes kopársága miatt az állattenyésztés hazánkban, különösen lóban és szar
vasmarhában olly annyira sülyed; hogy hazánk éjszaki vidéke már is galicziai ökrökön szánt, a ma
gyar huszár bukovinai lovon ül s midön egy 8 garasos kendőt restelünk megvenni, ha külföldi, az 
ország fövárosa évenkint több mint 8000 darab m o 1 dv a i ökröt . vágat le élelméül, - közrészvét
tel fogadtatott Ma n f re di A n g e 1 o természettani tanárnak s hg. Eszterházy vizmérnökének elő
terjesztése a r é tö n t ö z és r ő l ~ azon nevezetes s magában egyszerü eljárásról, melly által rétjeink 
termését ugyszólván négyszerezni, de éghajlatunk ingatagsága ellen minden esetre biztosítani ké
pesek vagyunk s minthogy a rétöntözéss~l a vizek szabályozása szoros kapcsolatban áll, a rétöntö
zési rendszer elfogadása vizeink szabályozását is mulhatlanul maga után vonná s azon viz, meily most 
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átkot szórva az országnak nagy részét posványnyal borítja, s évenkint ezernyi ezereknek vagyonát 
dulja föl , Mdást .és jóllétet csergedeztetne kopár sivatagaira a hazának. 

Manfredi ur azonban figyelmezteti a magyar gazdákat, hogy az olasz rétöntözésmódot 
ideáljokul . ne fogadják, mert ott az öntöztetendő rét a tervhez szokott idomittatni, s annál fogva vég
hetetlen költséggel készülni, mit ott a birtokok kisszerűsége, a kézerő és pénz bősége megenged, 
nálunk ellen.ben az ellenkező állapotok gátolnak. lgy az . előadó mérnök ur egy 700 holdnyi rétet 
készített el öntözés alá Sütörön Sopron vármegyében, melly ha olasz módon történik 210,000 
váltó frtba kerülendett, midön ellenben az által, hogy nem a tért a tervhez, hanem az ·esétmérésen 
alapuló tervet a térhez alkaJmazá, holdja csak 10 v. ftba került. Hasonló módon M. ur az előbo
csátott réten kivül öntöztetésre elkészite Zalában 3, Tolnában 6, Baranyában 2 és Morvában 1 ré
tet, mellyekről is mérnök ur a terveket a szakosztálynak megtekintés végett azon kérelemmel ter
jeszté elö, miszerint a szakosztály a szomszéd dombóvári urodalomban Mező.dön létesített öntözést 
küldöttség által megvizsgáltatván, ennek jelentése nyomán neki bizonyítvány adatnék arra szolgá
landó, hogy visszatérte után hazájába, egyrészről kedve~ emlékezetül a tapasztalt vendégszere
tetre, más részről megnyugtató bizonyságul szolgáljon, hogy idejét külföldön hasznosan és becsület
tel töltötte. 

Méltányosnak tartván a szakosztály mérnök ur kivánságát; miután annak teljesitése e 
gyülekezet körén tulmegy, abban állapodott meg, miszerint a szakosztályban elnöklő báró ur an
nak helyén és idejében eszközölni kegyeskedjék, hogy a baranyamegyei gazdasági fiók közokulás 
végett is, szakértőkből kinevezett küldöttség által .. a vizsgálatot megtétetvén, olly nyilatkozatot 
acljon ki mérnök urnak, meJlyben szakbeli _ügyessége s vállalatának sikere elismertetvén, tanulságul 
szolgáljon, hogy a magyar munkásság és tudomány iránt tisztelettel, s azon külföldiek iránt, kik 
jeles tehetségeikkel a haza jóllétét előmozdítani képesek, olly hálával tud viseltetni, mellyett csak 
a magyarnak önfeláldozása, lángkeble s számos jövevénynek fényes állása hazánkba,n tanusit.-

A természetvizsgáló azonban tudomúnykörében sem tévesztheti szemelől hazáját s nemze
tiségét; s e szakosztálynak valóban nagy elégtételül s kedves meglepetésül szolgált azon körül
mény, hogy Manfredi ur, ki csak pár év óta lakja hazánkat, . már is tökéletesen érthető jó ma
gyarsággal tartá előadását, szinte.jól érthető tanulságul és leczkéül azon polgártársainknak, kik tu
dományokkal foglalkozván, számos idegen nyelvet tanulván, azon hazának, melly őket védi és 
táplálja, sőt sokszor jótéteményivel halmozza is, nyelvét megtanulni és beszélni körükön és kö
telességükön kivűl tartják. ReményJjük, hogy a nemzet geniusa meg !fog bennünket óvni illyenek 
számából szaporitni jövőre az ország népességét. ' 

Manfredi ur egyébiránt az általa ajánlott parmesán-sajt készítése módjának részletesb le
irására megkéretvén, ugy az általa föltalált esetmérő eszköznek megismertetése kedvesen fogad
tatván, - az napra a szakosztályi ülés eloszlott. 

Nt>gyedik ülés augustus 14-kén. 

E szakosztálynak tagjai Harkányban, a szenvedő emberiség enyhelyén, és a legfényesb 
vendégszeretet tanyéíján összegyülekezvén, a selyemtenyésztés ügyét váluszták vitatkozás tárgyául, 
azon okból, minthogy é.rtésökre esett azon áldozatkészség, meJlyeJ ·a lángkeblü hazafi gr. Batthyányi 
Kázmér ez ügyet mértföldekre terjedő nrodalmaiban s különösen Siklós környékén előmozdítani 
törekszik. 

' 1 
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Szint annyira épületes, mint lelkesítő vala e részben Barthos L n j o s tbitó. s urad. r. 
ü. urnak e1öadása, ki is körülményesen szives vala azon bölcs atyai intézkedéseket s pénz- és térbe
li áldozatokat elösorolni, meilyek a 'föntisztelt gróf nagylelküs.égéböl a selyemtenyésztés megalapi
tására jobbágyai között tétettek; - szives vala továbbá Barthos tir saját eredménydus munkás
ságának rövid vázlatát elöadni' melly szerint alig 5 év lefolyta alatt 16 ezer darab kisebb nagyobb 
nemes eperfa-csemetét nevelt, s az idén már másfél mázsa olly legombolyitott selyemet készitett, 
mellynek fontja 13 pftért adatott el s alulirt jegyzö, kinek ·alkalma vala tegnapi napon Pajnády 
városi föbiró ur társaságában Barthos urnak mind eperfa kerteiben, mind selyemtenyésztési ké
születeinek szemlélésén gyönyörködni, kedves kötelességének ismeri bizonyságot tenni mind az utób
biaknak czélszerüségéröl, mind pedig a czélszerüen nevelt cperfáknak példátlan szépségéröl és ki
fejlettségéröJ. -· S ha annak meggondolása, hogy magánember szükebb körben is szilárd ~ka
rat s értelmes bánásmód által csekély tökével ez iparágban· olly bámulatos eredményt létre hoz
ni képes, méltán kétségtelenné teszi nemcsak e nagy fontosságu_iparág statusgazdasági nagy hasz
nát s üdvösségét, hanem országos elterjedése lehetöségét is, - bizonyosan ellehet hinni, hogy a 
szakosztályi · ülésen jelen volt minden egyes tag ·a legbensöbb szivböl osztozott azon közakarattal 
elfogadott indítványokban, miszerint 

1-ör, a Baranyában· keletkezendő fiók s ennek közbenjárása által a megye utj án az. uro
dalmak szólíttassanak föl, miszerint jobbágyaik vagyonosságának s a haza közjavának előmoz
dítására a siklósi lelkes birtokos példájára urodalmi szedres kerteket állitsanak, onnét csemeté
ket jobbágyaik közt ingyen osztogassanak, s azokat némi jutalmazások által a selyemtenyésztésre 
ösztönözzék: hogy 

2-or, a néptanitónevelö intézetben Pécsett a növendékek elméletileg és gyakorlatilag mind 
a gyümölcs-, mind a selyemtenyésztésben oktattassanak, hogy egykoron növendékeiknek ök . is sike
res példát s tanítást adhassanak. 

3-or, hogy az ifjuság a falusi iskolákban e czélra már korán elméletileg elökészittessék, a 
Gazdasági Kis tükörnek a népisk.olákbai elfogadása által. - S ba ekkor, fötisztelendö Dar ó ez y 
Zsigmond u r lelkes nyilatkozata szerint, a földes ur a lelkészszel egyetértve közremunkál, kétsé
get nem szenved, hogy a selyemtenyésztérse kitün-öleg alkalmatos Baranya rövid idö alatt kiapad
hatlan kincsnek uj foÚás<H nyitja meg mind birtokosai, mind az adózó nép számára, vonzó s ösz
tönző tettleges például a tervekben bövelkedö, de a cselekvésben késlekedö hazának. 

Ötödik ülés augustus 15-kén 

Közgyülési határozat következtében, a magyar természetvizsgálók és onrosok jövő évi 
gyűlésére a mezögazdaságLés barmászati szakosztály köréből elöleges vitatkozás tárgyaiuJ a követ-
kezö kérdések fogadtattak el: . 

1-ör, Mellyek Abauj; s mellyek Sáros vármegye fögazclazági terményei ? 

2-or, Ha e két megyében a tudományokhoz és tapasztalásokhcz iiiö fokon nem áll .a me
zögazdaság vitele, minö éghajlati vagy fQldtulaj donsági s fekvési körülmények s minő birtokviszo
nyok befolyása által lehetne a hiányt s hátramaradást aránylag menteni? 

3-or, Mellyek a mezögazdaság akadályainak elhárítására legbiztosabban vezetö eszközök ? 

erdök? 
4-er, Minő fanemek diszlenek fökép e két megyében, s milly rnivelésben részesülnek az 
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5-ör Mellyek azon nyavalyák, mik itt leginkább a házi állatok közt elöfordulni szoktak? 
_ milly okoknak tulajdoníttatnak leginkább? s milly 9vó - vagy gy.ógyszerek tapasztaltattak rende
sen elöforduló esetekben legsikeresebbeknek? 

6-or Minő uj gazdasági iparágok megalapitc\sára látszanak a természettöl e megyék ki-
jelölve? 

7-er MinÖ természeti tüneményeket tapasztaltak itt átalában egyes gazdák, mellyeknek 
illő fiO'yelembevétele egyrészről a természettudományok egyes pontjaira földentö fényt árasztani, 
;t mez

0

őgazdának pedig czélszerübb és sikeresb eljárásra hasznos utmutatásul szolgálni képes? 

Melly kérdések a . m. orvosok és természetvizsgálók jövö évi gyülésének elnökségével 
előlegesen is közöltetni hatftroztatván, - két jeles - ez ülésre benyujtott értekezés, mellye~nek 
fölolvasására idö nem maradt, - t. i. .Ne n cl tv i ch gy ó gy s z e r é sz n r é a gyümölcs te n Y esz
t és állapotjáról Pécs vidékén (Lásd alább) és Solclán uré a borkezelésröl (Lásd 
alább) a fönnérintetteken kívül a jelen gy ülés munkálatai közé lenyomatni határoztatott. .Mi elött ezek
után szakosztályunk jegyzökönyvét bezárnók, szerencsénk van jelenteni, hogy üléseinkböl, és azok
nak buzditómozO'almai közöttaz elsö ülésben indítványozott baranyamegyei fiókja a M. G. Egyesi\let
nek végképen al~kult, s miután abba egyrészröl a kárászi részletes fiók szölö és gyümölcskertjével, a 
pécsi selyemtenyésztő társulat mintegy 1 O ezer forint értékű épületeivel s körülbelöl 30 ezer darab ep
erfájával beolvadt, - magának elnökül a megye egyik legjelesb fiát Batthyányi Kázmér gró:ot ~ . alel
nökül mélt. Majláth György megyei fökormányzó s báró Majthényi József urakat, válasz.t~any~ 1gaz
gatóul pedig Kund Dáni e I tb. urat választá, mind annyi kezességül a fiók állando es sikeres 

munkásságának. · • • . · 1 · 
Méltóztassék mind ezt a, Tek. Gyülekezet, azon meggyozoclessel kegyes tudomasu venm, 

miszerint e fióknak alakulta mint diadalemlék fog állani örökké e megyében azon igen is rövid na
pokra, mellyekben Baranya mezőg~zdáinak a szerencse jutott, a két testvér haza közel és tá~ol 
vidékiröl összesereO'lett tudós és munkás fér1iaknak nagybecsű közleményeik által részint megis
merni részint na.,.~obbra becsülni a természettudományok. azon égig emelk.edö fáját s áldásait' 
mell-y~ek árnyékáb

0

an virágozhatik csak föl egyedül a m~ezögazdaság is, Magyarország jóllétének e 
hatalmas s egyedül biztosan- állandó alapja. 

Adjon az ég jövendő gyülekezeteinknek hasonlo édes és tápláló gyümölcsöt! 

Török János, mint e szakosztály jegyzöje. 

1 

1 
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XXXII. 

A' háromnyomásu íóldmivelés javitásáról. 
H.ÖLESY VINCZE. 

Azon oeconomiai fölndatnak : „M i k ép k e l1 j e n bizonyos földtérnek le h e t ö le g na g y o b b 
jövedelmet kiállitani?'' - e kényes problemának föloldas~ csak egy jó rendbészedett vál
tógazdaság által eshetik meg; miért a mezögazdászat némikép . a kertészethez közelget, mennyi
ben a szorgalmatos kertész seinmit, még a legkisebb darab földet sem hagyja használatlan és par
lagon heverni, hanem szakadatlan sorban azt mindig uj és uj alkalmatos növényekkel látja el. -
Azonban e rendszer csak ugy kivihetö , ha .a szántóföldek is , szintugy mint egy kert, folyvást 
jó erőben tartatnak ; és ha a gazdáknak, fájdalom! még mindig legnagyobb része , valahára nzon 
megismerésre jutand : hogy az áll_attenyésztés föemeltyüje az okszerű gazdálkodásnak és hogy e 
nélkül j

1
ózan és hasznos gazdászat nem is gondolható. Különben hazánknak sok vidékein és . ne

vezetesen kies Baranyánkban is , a megrögzött három nyom a s u földészet napi renden fog ma- . 
radni. De egy részt természetesnek is találom azt: mert. mindenhez idö és béketllrés kívántatik , 
minek megérni és tökéletesedni kell. Egy ugr:s által ez koránsem történhetik. Addig tehát, niig 
egy magosabb intelligentiának akadályaival küzdeni kénytelenittetünk , legalább azoknak, kikre p. 
o. valami jószágnak kormányzása bizattatik, mintegy kötelességül vtílik, miilden törekvéseiket oda 
fordítani, hogy a három-szakaszu gazdászátnak eddigi hibáit irtogassák; ezen, a pórnépnél olly 
kedves rendszert jövedelmezőbbé tegyék és igy legalább egy m e gj o b bit ott háromnyomásu föld
lllivelést alapítsanak meg. 

Fö árnyékoldala ezen, földmiveseinknél divatozó gazdálkodás módjának az: ijogy a me
ző egyik vetéstől a másikig, igen hosszu idöig üres e n áll és az ugarban heverő töke minden 
kamat nélkül odamarad. Kénytelenek ők e hosszu nyugvást földeiknek megengedni ; mert az ál
lattenyésztésnek ellenségei levén, a trágyában szükölködnek és igy nem magok iparától, hanem a 
sorstól és idöjárástól kell várniok, mig földeik a lég, eső, hó és viharok behatása által ismét el-
1áttatnak némelly tápanyagokkal. Ha tehát földmiveseink ezen igy elhanyagolt hosszas idöközben 
mezejöket valamivel bevetnék, róluk sokkal nagyobb hasznot nyerhetnének és ez által a három 
nyomásu gazdászat mintegy megjobbittatnék. - Vajmi igen kívánatos körülmény volna pedig ez; 
söt törvényhozóink is átlátták illyetén megjobbiiás jótékony szűkségét, midőn az 1836-ik évi VII 
czikk alatt azt rendelni méltóztattak; „hogy ha· a jobbágy, rendes nyomások elmulasztása nél
kül, ~z; u g ~ rt ~evetné; vagy ollyan szántóföldet, mellyböl a kilenczedet azon esztendöre mál' 
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.kiadta, folyvást ismét föltöri , elveti és abból még azon évben termést nyerne ; mind ezen közve
teményektöl dézmamentten fog maradni''. 

Igaz , hogy pórnépünk az urbéri értelemnek eme jótakaró kegyességét egészen föl nem 
fogta, mivel több helyen az ugarba zabot vetettek; mások a rozs learatása után a tarlót ugyan
azon évben ismét rozs alá fogták. Ez által a föld még inkább kicsigáztatott s termékenysége csök
kent. - Nem, áldott törvényalkatóinknak ez akarata nem lehetett; mert a földmívesek jövendő 
jóllétére vala az czélozva ! - Itten egészen más, közben használandó. vetemények értetnek: nö
vények t. i. mellyek a földet ki nem szivják, sőt még termékenységét nevelik; növények, mely
Iyek a földmíves körülményeit kedvezőbbé te11etik és ruellyek ötet észrevehetlenül a rendes gaz
daságnak talpkövéhez: egy kite1jedtebb marbatartáshoz vezethetik. 

A laskaföldi németek bükkönyt vetnek mezei~en és Baranyának fölső vidékén m á
k o t, dohányt. Jgy a szomszéd Tolnában, jobb minemüségü földekben, az ugar dohánypalánták
kal ültettetik be (mint ez Nagy-i\fányokon és Bonyhádon történik). - Ezen helységek a fölho
zott urbéri törvény szándékának jobban megfeleltek , mert ők termesztményeikkel a földet nem
csak ki nem zsarolták, hanem inkább javitották. Ök a pusztán heverő ugart hasznos növényekkel 
boriták el s ekkép tökepénzöknek kellő kamatját meg is kapták. Ök. a földet értékesebb termésre, 
nagyob.b haszonhozásra bírták annélkül, ' hogy az öszi vetésnek akac1ályára vagy kárára lettek vol
na; és mindezzel a háromnyomásu gazdálkodást lényegesen megjobbitották. - Az itt elszámlált 
termesztmények tehát arra valók, hogy az ugarnak okszerü használására fordíttassanak, mely
lyek között a bükköny fő tekintetet érdemel és mindenek fölött ajánlható. Az ugarföld t. i. ha 
lehet, már martius végén föltöretik és zabos-bÚkkönynyel bevcttetik; melly , midőn részint mig vi
rágzásban van, junius 23-ika körül _lekaszáltatik s jó esztendőben minden holdról legalább két sze
kér szénát acland. E szerint még marad idö, a földnek öszi vetésig kétszeri söt háromszori föl
szánthatására , a szándéklott buzavetésnek legkisebb llátramaradása nélkül. 

D~ valamint az ugarbani heverés nem egyéb , mint a drága megbecsülhetetlen idönek és 
a földmíves jövedelmének elrablása; épen olly sors éri nyár végén is a földeket a háromnyomásu 
kezelésnél, midőn t. i. az öszi gabona betakaritása után is , hasonló érzékeny veszteséggel sujta
tik a földmíves. Tegyük föl, hogy rendes esztendőkbeu, julius .4-ike vagy 6-ika körül a rozs le
nrattatott, ugy ezen mezö ismét egész nyolcz vagy kilencz hónapig üresen fog állani; míg az t. i. 
vagy zabbal vagy tengerivel elvettethetik. Nem volna-e tehát üdves, kívánatos, set szükséges , 
bog=' ezen ismét pusztán beverö tarló , legalább a még meleg öszi hónapokban, juliustól octoberig 
valami hasznot hajtana és gazdáját még valami más veteménynyel megörvendeztetné? Ha tehát mos
tani rendszerünket megjobbitani kívánjuk, a tarló földet sem kellene elmellőzni vagy üreseu 
hagyni , hanem az is bevetendő és termésre volna fordítandó. 

És most alkalmaztatom előadásomat Baranyának éghajlatára és földnemére. A leghasz
nosabb növény, melly a tarlónak föltörése után még azon évben szép terméssel biztat bennünket, 
rolna a hajdina. Láttam Zala és Sopron vármegyékbe~ , hogy a hajdina mint második termeszt
ruéoy rozstarlóban jó sikerrel vettetett· de ez itt Pécs vidékén alig kivihető. Nekem magamnak 
tíz esztendei kísérlet közben, csak egyszer sikerült, holott én azt jóval korábban , már junius 
utófja felé, árpa tar lóban vetettem. Oka az: hogy nálunk aratás táján gyakran nagy szárazság, sót 
rekkenö höség uralkodik; a mag majd 14 napig földben hevet annélkül, hogy kicsirázhatnék; ké
~öQb aztán igen egyaránytalanul kel ki és septemberben, mikor még teljes virágzásban áll, már a 
derek által tönk.re jut. Ez okból Baranyában inkább különös földet adnak a hajdioának, melly már 
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junius első napjaiban elkészittetik. Másik termesztniény, melly a heverő tarlóföldböl fölséges 
hasznot hajthatna , volna az ugynevezett b rab a n ti ty u k h u r, e s i beh u r ( spergula arvensi s). 
Ez gyors vegetatiojánál fogva a mezögazdát még azon évben, már nyolcz, kilencz hét alatt bö zöld 
takarmánynyal vagy szénával elláthatná. De a belgáknak é nagy kincse nedvesebb éghajlatot és 
könnyü, homokkal kevert földet igényel; illy föld pedig Baranyának nagyobb részén hiányzik. A 
mi forró, száraz éghajlatunk alatt és kemény agyagföldeink.ben e vetemény sem akar diszleni. 
A Dráva mellett és a dunamenti tájékon peclig, hol homokos mezökre találhatunk, a csibehurt 
Baranyában is jó haszonnal lehetne termeszteni, de azon viclékek jobbára gazdag legelökkel és 
téres rétekkel levén ellátva, e takarmány-növényre nem látszanak annyira szorulni. -· Harmadik , 
a mezögazdától elfogadható v~temény volna az ö s z i, vagyis tarlórépa. Ugyanaz , melly Sopron
megyében olly kitünö diszléssel miveltetik. Nálunk is itt-amott, a tarlót fölszaggatván , próbatéte
lek történnek vele; de a tapasztalás megmutatta, hogy ez sem szokbatik mint útóvetemény a ba
ranyai éghajlathoz és földhe~. Legtöbb esetben apró marad, és a reá fordított költséget ritkán pó
tolja vissza. 

Sokáig tünödtem tehát magamban: ha ezek mind nem arra valók, mit kellene nálunk Ba
ranyában elövenni, hogy silány háromnyomásu rendszerünk mellett, a puszta tar 1 ó mez ö r ő l is 
huzhassunk némi jövedelmet. - Végre ugy vevém észre, hogy majd a természet maga is látszik 
némi intést adni. Több esztendöben tapasztaltam t. i. hogy juliú.sban, aratás táján nálunk a vad m o
h ar (panicum glaucum, panicum germanicum) önkényt bujik ki a földbő.l, s ugyanakkor a sárga 
lóhere '( trifolinm agrarium) is elöj ön·; augustus végén mindkettő olly magosságra es tökéletes
ségre kap föl', hogy ha sürübben állana, azt lekaszálni volna érdemes. Mennyivel jobban diszle
nének pedig eme most nevezett vetemények, ha nem a puszta természetre hagyva, hanem emberi 
szorgalommal keJiöleg miveltetnének; azok ekkép bizonyára olly gazdag vegetatióra emelkednének, 
hogy minden holdról be lehetne még egykét szekér jó szénát takarítani; melly a földmivesneR., ki
vált a birkatartó gazdának , nem megvetendő segitségére szolgálna. 

Legjobban fognak e takarmányfüvek diszleni, ha mind a két faj keverve és elegendő sü
rüen hintetik el. Továbbá nem a fölszaggatandó tarlóba kell azokat vetni, mert akkor vele már el
késnénk; hanem elötte való őszön a buza vagy rozszsal együtt kell elvetni. Miután t. i. a gabona 
már beboronáltatott, akkor e fümagvak csendes idöben hegyibe elszórandók; és vagy tüskeboroná
val behuzattatnak, vagy hengerrel lenyo~atnak. :Másfél mérö moharmag, 12 vagy 14 font sárga 
lóhermaggal egy holdra elégséges. A magvakat gyermekek és apró cselédek által össze lehet a, 
mezökön szerezni vagy rendes magiskolákban egy eszte11-dövel elöbb termeszteni. Gyakran kukori
eza-tördeléskor már készen találtatik a vadmohar nagy rakásokban, mellyeket az egér vagy güzü 
összehordott, és illyenkor kevés fáradsággal hozzájuthatni. - Ezen, az öszi gabonával együtt 
igy elvetett fümagvak, utána való esztendöben, junius végén kibujni kezdenek, midön a kalászos 
növények nekik árnyékul szolgálnak. Mihelyest pedig a gabona learatása után szellőt és napfényt 
nyernek, kivált egykét esö is érkezvén, egyszeriben vig növésbe indulnak, mecrbokrosodnélk és 
midőn virágzásban állnak, lekaszálandók. Minthogy pedig elkerülni nem lehet, ~ogy a v~dm~har 
lekaszálásakor a tarló is hozzá ne keveredjék, azért e takarmány - ámbár minden állatnak jó -
de 

1
birkak e~etésére m~gis legjobb. A birkák t. i. a mohart és Ióhert olly tisztán kiszemelik, hogy 

csaK a tarlo marad a Jászolban , mellyet aztán alomnak lehet használni. 
Talán azon ellenvetést teszi valaki, hog;y e késői veteményezéssel a iöld igen kiemé$z

tetik ? De attól nincs mit tartani . Mert ki nem tu.dja ·azt , hogy ha mi a földet e mód szerint nem 
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basználnók is, n természet azt mindenféle gaz és gyommal szinte csnk elboritaná, mikép oJJy 
ártalmára lehetnének a földnek. Inkább azt merném állitani: hogy ha a vadmohar lekaszálása utc\o 
a mezö azonnal fölszántatnék, a föl szaggatott mobar gyökereinek elkorbadc\sa által a föld mintegy 
töld trágyázást nyerne, és ez által tetemesen javulhatna. - Legméltányosabb e ke~elésnéJ az: 
hogy egy esztendöben kétféle haszon vét~tik. ugyanazon egy mezöröl, minden uj szántás , munka 
és költség nélkül. 

A háromnyomásu földészetnek javítására tehát min~enek elött szükséges, hogy azon időt , 

melly alatt mezeink pusztán és üresen hevernek , gyümölcsözöbben használjuk. Ezen idöveszteség 
három esztendö alatt nem kevesebbre, mint busz hónapra megyen. - Ez czélszerüen megtörténhe
tik az ugarnak, részint pedig a tarlónak bevetése által. És minthogy ekkép kevés költséggel föl
deink termékenysége tetemesen növeltetnék, annélkül hogy az annyira megkedvelt három szaka
szu gazdászattal fölhagyni kellene ; minthogy a bükköny, vadmohar és sárga lóher közbeni ve
tése által igen jeles takarmánymennyiség keletkeznék ; mellyel házi állatainkat jobban tartani, vagy 
az eddiginél többet kiteleltetni leszünk képesek, ez által pedig a trágya szaporodnék, és a földek 
jobb eröbe hozattathatnának: világos, hogy Baranyában is a háromnyomásu földmivelésnek javitAsa 
nem lehetetlen . . 

· Summája értekezésemnek az: hogy buzát termö , középszerű földű u g a1' b a n bükköny 
vettessék · a tarlón pedig még vadmohart, sárga lóhert és effélét kaszáljunk; és így takarmá-' . nyunkat, jövedelmünket szaporitsulc.. Egyébiránt gyenge értekezésemmel csak parányit tehettem e 
dologban. - Tapasztalt nagyobb gazdák és főkép az idönek haladó geniusa e tárgy iránt majd 
jobban föl fognak bennünket világosítani és oktatni. 

XXXIII. 

Sárga szömörczefa. 
(llbus cotinus, Perückenbaum). 

sPJES .ú.Nos, táblabíró és pécsvárosi kapitány. 

A stömÖrczefa füvészi rendszer szerint a cserjék közé tartozik a háromanyások osztályába; csé
széje öthasábu, bokrétája ötszirmu, szárazl bogyója vagy csontára egymakku; levelei tojáskere
kek, eresek, épélük; bugájának murvái czérnaszáluak, hosszuk, szőrösek. - Félszázadot igényel 
tökéletes k.ifejlésére s mintegy 18 ujjnyi átméröjü vastagságra; mellékes hajtások által biÍrom
négy tökére szaporodik; illy teljes öregbülésig haladott fa egy bokrot alakít és számtalan gyökér
hajtásokat nevel, mellyek évenkint őszkor a rajta lévő levelekkel együtt lenyesetvén s összera
katván, adják n nem megvetendő kereskedési cz~et. 
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Rosz s köves telket kiván; magva földdel keverve minden mesterséges elökészületek 
nélkül a szikla hasadékai közé vettetvén, további mivelés nélkül is megnö. A tájék mégis, hol 
eme vetemény van , ·marbajárásától szorgosan óvattassék, mert a birka és szarvasmarha a növendék 
csemetét csemegeként lelegelvén, minden rem~nyt meghiusitana. Szabad kir. Pécs városa határá
ban a Mecseknek déli 1'.öves oldala, ns Baranyamegyében pedig Harsány, Hetény, Szabolcs és Ja
kabbegy sziklás tájékai leginkább alkalmatosak a szömörcze-ülteivények megkisértésére; mert e 
vidékek kopár köormai ugyis vagy semmit vagy igen keveset jövedelmeznek, a szömörczének el
lenben szorgos művelése ezerekkel szaporítaná a tulajdonos értékét, még pedig minden nagyobb 
költség beforditása nélkül, mert a mag megszerzésén, annak elveiésén és a kártékony ember
vagy marhától való megóvattatásán tul semmi egyebet nem kíván. 

A fönnálló egészséges szömörczefa mindig sértetlen mnradván, azt sem nyesni, sem levelei
től megfosztani nem szabad; hanem egyedül a gyökérhajtások nyesetnek le öszkor, és 12 ragy 15 
ujjnyi vastag kötegekbe nyalábolva vágó gép által apróra metszetnek, azután jól kiszáritva s hor-
dókba rakatva eladásra félre tétetnek. Illy a kordoványbör gyártására okvetlenül szükséges timár
anyag mázsájának mostani ára a termesztés helyén minden vitel nélkül 12 pengö forint. 

A szömörczefa mivelése tudtomra Veszprém és Zalamegyékben, jelesen gróf Eszterházy 
és Festetícs urodalmaikban méltatott némi figyelemre, honnan e sz~kséges szernek egy része meg
szerezhetö ; de legnagyobb része a török birodalomból kerül honunk.ha kereskedési czikk gyanánt. 
Egyedül a pécsi kordoványosoknak, mesterségök folytatására,_ mázsáját 12 frttal vevén, éven kint 
15,000pengö forintnyi szömörcze szükséges. Ha tehát egész hazánkat számba veszszük., a kordovány
gyártás kiteijedten üzetvén, látható: hogy évenkint legalább 100,000 ezüst forint Törökországba 
költözik, mit a szömörczének gondosabb mivelése által a honban tarthatnánk meg, egyszersmind a 
a mivelésre használt napszámosoknak keresetágat is biztosítván, 

Ha a szikl~s és köves vidékeket ns Baranyamegyében és Pécs városa határában csak 
1000 holdra teszem, és ha egy hold legalább is egy mázsára való szömörczét terem, ugy e terü
let esztendönkent 12,000 ezüst forintot jövedelmez, vagyis a művelési költség levonása után min
den hold 10 ftot; nagyobb ipar által azonban minden holdon 3 mázsára is föl lehetne a termést emel
ni, s ekkép egy sziklás és köves holdnak tiszta jövedelme 30 ezüst forintra menne; mi még a leg
jobb buzaföld haszonbérét is fölülmulja azon oknál fogva, minthogy itt a drága trágya nélkülözhe
tő, és semmi természeti esemény káros befolyást nem gyakorol. 

Ha végtére a szömörczefa mivelése és szaporitása a lehetö legnagyobb polczra emeltet
nék, az érintett hajtásokból nyeri timáranyagon kívül még egy nagyobb s dusabban jövedelmező 
kereskedési czikk áll elö, azaz ha a már hanyatló és aggkoru szömörczefa vágatása ideje elér
kezett, annak minden ága cser anyaggá válván, pénzzé tétetik, a töke tűzifa gyanánt használta tik 
föl, gyökere pedig mint igen keresett sllrga festékanyag jó áron elkel , és így ugyanawn fa három 
jövedelmi forrást nyujt. 

Ki semmi vállalatba ereszkedni nem merészel, s semmit sem kísért meg, a r_égi iespe
. dés utján vándorol, és mindent egyedül a jó természetre bízván , semmiért sem élt. 
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XXXI'Y. 

A szölömivelés állapotja Baranyában. 
.J".&IWli.Ó .ioos. kárászi plebános. 

A. sz öl ön e k jel e s s ég e. A gyümölcsök közöl méltán első helyre tehetni a szölöt, nemcsak 
mivel belöle készittetik a bor, a minden nedveknek legnemesbike, hanem mivel annak közel 500 fa
jai között majd százan olly nemesek számláliatnak, mellyek nemcsak külsö alakjokra ~ szemn_ek 
kellemesek, hanem belminöségökre és izökre nézve is olly kitünö jóságuak , hogy a legkenyesb ii
lésüek inyének is eleget tesznek; az emberi egészségnek pedig a legmériékl~tl~nebb éldelet. mel
lett sem ártanak. A szőlőnek becsét még az is emeli, hogy annak nemcsak levebol, hanem meg en
nek sepröjéböl és törkölyéböl is szeszek készitteinek, mellyek min~ ~mberek~ek, .. min.d pedig ~11~
toknak is részint italul, részint orvosi szerül, részint pedig több muveszeteknel szukseges kellekul 
szolgálnak. És ha még megfontoljuk: mi könnyen szaporítható, elilltetés: vag! má~ m.ódoni ~zapo
ritása után mi hamar termő s termésében és gyümöJcsözésében csaknem evenkmt ketsegtelenul bö-
ven jutalmazó, akkor azt csakugyan isten legáldásdusabb ajándéki közé szá_mlálhatjuk. .. 

ö s i hazája és eredet e. Illy kitünö jelességei mellett nem csuda, hogy e nem~s no
vény már több ezer év előtt, mihelyest megismertetett, azonnal nagyobb szorg.alom~al ~enyes~te
tett #s ősi honából, melly hihetöleg Ázsia volt, elöbb Görögörszágba, aztán Itáliába, mnet pedig a 
többi Europába áthozatott és szerte elszaporittatott. Már a legrégibb görög és római költök magasz
taló énekekkel dicsöitik a bort, mi oda mutat: hogy ök s ho~aik. elött mái· igen régen ismeretes 
volt a szölö · de Europának többi részeiben csak késöbben, különösen pedig a római uradalo~ all\tt 
s ennek kat~nasáa-a által te1jesztetett el annak tenyésztése; - félvén t. i. a római császárok es ve
zérek, nehogy ·a 

0

katonaság a hosszabb béke alatt vagy elpuhul~on va~y pedig ere~ét a bi~odalom 
fölforgatására forditsa, azért azt közös munkákra, különösen pedig Galliá~a~, Syrmmmba~ es ~an
noniában szölövesszök ültetésére és mivelésére szoritották. Probus császan-ol Sext. Aure~ms V1ct~r 
írja: „Namque ut ille oleis Africae pleraque per legiones, qu~rum o.t1um re1-
publicae atque ductoribus suspectum rebatur, e~dem modo ~1.c Galliam,.Pan
noniasque et Moesorum colles vinetis replevit''. Es ugyan azon iro másutt: „Vrne~ s 
Gallos et Pannonios habere permisit. Opere militari Almam montem apu d Sir
mium et Aureum apud Moesiam superiorem, vinetis cons.eruit.- ~~hát a ba
ranyai szölömivelési másfél ezer évesnek bátran lehet állítani, mert megy~nk Pannomaba ~oglalta
tott; s mivel tudjuk, hogy ebben a rómaiaknak több és igen népes ~yarmataik voltak ' nem ketelked-
hetni, hogy a szölömivelésnek is elsö alapját ugyan ök tevék meg. . .. . . 

Hogy a .rómaia_któl megkezdett szölötenyésztés itteni w;alkodasuk. megszunt~ utan is.~:: 
tattatott s hogy őseink e szép hazát elfoglalván ; itt s~ámos ül~etvenyeket t_aláltak' onnet l~het ko k 
keztetni: mivel sz. István elsö királyunknak. okleveleiben a v 1 ne t u m ok igen gyakran elöfordulna 



344: 

mellyeket vagy püspökségeknek és szerzeteknek vagy pedig más egyeseknek ajándékozott. De ké
söbben sem hanyagolták el óseink a szölömivelést; mert életmódjukra s házi szokásaikra nézv a 

többi mivelteb.~ „szom~zéd. n~mzetek~ez mindinkább simulván, számra pedig mindig szaporodván , ~i
zonyosan a szolotenyesztes es borkeszités nálok is szükséges kellékké vált. De ha valahol hazánk
ban, ak~or csa~ugya.~ Baranyá~an kellett a szölömivelésnek virágjában lenni; mert ez a magyar 
u~alkodasn~k m~r elsobb száza~1ban nemcsak tudományos intézetire, kiterjedésére és népességére 
~~zv~ e.gy ~Ily J~les. v~ro~sal ~erkedett, mellyet honunkban egy sem haladott fölül; de e megyének 
tobbI resz~Ibe~ es vul~ke1.ben . IS, m~nt a régibb történeti adatok bizonyítják , sokkal több helységek 
v~l~_ak .' mmt Jelenle~ es 1gy igen h1hetöleg a szölömiveléssel foglalkodó munkás kezek is. Hogy a 
torok Járom alatt elncpeUcnedett megyénkben a szölömivelés me (Ycsökkent onnét is kitetszik mivel 

• • 0 ' , 

meg mo.st.1~. szám~s , most már erdöktöl borított hegyoldalakon találhatni tökéket, mellyek bizonyo-
san. a ~e~~ ulte~v~n~ekn~k maradványi. Késöbben a török kiűzetése után , fökép mid ön Baranyának 

. lakoktol ures v1dekire nemet gyarmatok telepittettck, de le!!inkább a hosszas franczia hábom alatt 
midőn a bor igen kerestetett s jó áron megvásároltatott, a s; ölöültetvények ismét annyira elszaporit~ 
t~ttak, hogy m?st a .bor árának csökkentével, azoknak mivelésére sem kedvünk, sem .elég erönk 
nmcsen s nem,ntkasag nagyobb darabokban szölöket'elhagyatva látni. 

. .Baran:ai szö.l~ü.ltetv é ny e k be gyvonalai. Egy kis délnyugoti, talán alig ne
gye~ reszet megyenkne.k kiveven , ennek többi vidékei a szölötenyésztésre legalkalmasabb hegyek
kel es halmokkal annyira el vannak látva, hogy talán egyeflen helysé.,. sem találtatik Il t 1 ·• 
d 
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on szo ou tetvenyeve nem b1rna. De megis különösen három fö he.,.yláncz emlitendö mellyek ne _ 
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csa . SO , e igen JO Orokat is nyujtanak j elsö közölök a :M e esek-hegyek, ezek egész megyén-
ke.t atfutv~.n .~ ~egszámlálhatatlan hegyoldalain és halmain, min cl déli, mind pedig éjszaki ré szről te
merd~k szo.l?t es bort ~oznak; második a t ur o ny -v i 11 á ny i hegyek, különösen igen jeles vörös 
b~rok tany~J~ ; . harmadik a 11:1 o n o s tor - b a tin a i , a borban szükölk.ödö szomszéd Bács és Slavonia 
nu~tt a szolob.irto~osokra nezve talán legbaszonbajtóbb hegyek. Ezek azon három magos s a szom
sze.d lapályo~ es ron~ megyé~be is kevélyen s mintegy kérkedve oenézö hegysorok, mellyek me
gy.enk mu~as lakos1~ak sok 1~z~~ságá~ kisaj tolják ugyan , de azon kincset tekintve, mellyet a ré
szm~ oldal~1kon termo ~ranyfmtok, reszint pedig a keblökben rej tett érezek, kövek és forrásaik 
nekunk h.~J.tanak, megerdemlik , hogy olly tekintetiel viseltessünk irántuk, mint ama három begy
cs1~csok u a.nt, i_nellyek országunk czimerébeu díszlenek! De nemcsak ezen most említett három 
he.gyre s~ontkoz1k. sz~löüUetvényink körüli munkálkodásunk köre; mert a Mecseken tuli hetven és 
meg neha~.Y helysege1~~- e~y~nkint különös és tulajdon ültetvényekkel bírnak, mellyek nagy részint 
n .~~c~e~tol. :lvált s kul?nal~o heg~eken és halmokon tenyésztetnek ; de a Mecsek és turonyi hegyek 
~ozo~tl terseoen találtato. szam?.s„k1sebb hegyoldalakon is nemcsak igen sok, hanem igen jeles borok 
IS .. te1mesztetnek ; - azert szolohegyeinket bátran osztha1juk öt vonalra, mellyek valamint fekvé
sokre, ugy a be.~n.~k tenyészö venyigefajokra és borminöségre is különböznek egymástól. 
. A szolohegyeknek föld vegyülete. Ha mi baranyaiak fölebb elöszámlált hegye
mk~ek egyi~ magasb Csucsára föllépünk, akkor vidáman tekintünk be hazánknak majd csaknem 
felebe s az itten lakó polo-a'1·tá1·s1·nkat sz· b · 1 ·1 k.b ··d ·· ·· · · . . . . . o . iv en es e e en u vozolven s kalltszdus meze1kre áldást 
kerven ismet ide alá e'des a k · · ·· k h ·1 · · · · ~ , m gun era nezun s a at adunk a gondv1selesnek, hogy e tagas hon-
bM e kis I~a-naán~ mut~tta ki nekünk lakhelyül, mellyben az élet szükségeihez tartozók közöl több 
megt~áltatI~' mmt n~mclly egész tágas birodalmakban. Abból, mi a társaséletnek fönntartására 
megk1vántatik., ugyszolván semmi sem hiányzI·k ,...;t az ·· ·· · k · · · k t 1 "d 'th tunk , llU ozonv1z mun assagana u aJ om a , \ 
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melly a szomszéd megyéket tágas kiterjedésre majdnem egészen rónává mosván ,· nálunk különféle 
magosságu és anyagu hegyeket és földterijleteket gyüjtött össze , mellyeJ<., a l,egváltozatosb Q()vé
nyek és vetemények tenyészté~ére ulkalmatosak. bmen ya~ hogy szölöhe"yQink földének minösé
o-ét és vegyületét itt lehetetlen előszámlálni ; mert bö t-apa,sztalásból tudom, hogy nemcsak minden 
hegyláncz, hanem még egyes és csak iDehúny ]loldnyJ magánálló halom is tpbb. ' s egész~n különnemü 
és természetű földkeverékböl úll. - Atalában wégis lehet állítani , .hogy a Me se\{ és a tnrony-vplá
n-yi hegyek közötLi szölöültetrénye k. a Jegegyszerübb és az egész vonalban mind '.pütt egyenlö. részint 
szívós: részint pedig .meszes agyagban tenyésznek. A mecsekháti vonalban a föl{l legváltozóbb, niert 
itt majdnem 111iuden földuemek különböző vegyül~tekben elöfOrclulnak, dc mégis , fökéP. kcleti. iró
szén, a Mecsekhez közelebbi hegyekben a vasasagyag leg:gyakrabban. A ~Iecseknek cléli része,.vala
mint a turony-villányi és monostor-batinai magasb hegylánczok is majd elporhult kövekhöl, majd me
szes és kavicsos , majd pedio- ldsebh nagyobb mértékben kevert homokos arryagból áll. 

Sz ö Iö fajok. Ezen elöszúmlált terj edelmes szölöültetvényekben köi~l· s zúz faj tenyészik , 
mellyek közöl leggyakrabban elöforduluak: a fehér , zöld és vörös b ajo r , fehér és vö!·ös fü g é r, 
fehér és fekete tökös, mohác si, g alambl áb, kék nyc lü , a mu skat á l y okn ak több fajai , 
petreselyem sz., ki r ályszöl ö , ökö rs ze mü, f OEi óka, há r slevelü , zi ri fán , többféle 
szi~ü és faju kecske c söcsüe k, kétféle dinka , dia na , fehé r k a dárk a,, fehér és vörös 
s árfehér, ha mvas, ro ngyo s, moln á rsz ölö, bá r únyfa rk u, k adú r k a , c zigánys zö
lö, nyíló k a cl úr k a , ri zlin g , t r am ini , c l a .e ven,i, op or to stb. 

Ha figyelemmel vizsgáljuk szölöültetvényinket, nem lesz nehéz meghatározni azon ősi fa
jokat, mcllyek Baranyában eredetileg tenyésztettek. lllyennek álli1ja a fü g ér t már az ö latin f i
ge l i a pannonic a neve is , - s mivel a baj or, s á rfeh ér, mo hács i, b á r ány vagy' rók a
farku, továbM a vörös fajokból a k adár ka, a sziutén vör9s czigány sz ölö és még némelly 
említésre nem.méltó fajok majdnem minde)l hegyeinken több vagy kevesebb mennyiségben találtat
nak , bátran ezeket lehet az eredetileg tenyésztett fajoknak állítani. - De sem ezen ösi fajokról , sem 
a többi f"Jebb elöszámláltakró~ nem lehet álli,tani , mintha azok nálunk mindenütt nagyobb számban 
diszlenének s gyümölcseiknek nedve tetemesb befolyással volna b\lra.inkra ; ugyanis azol- között alig 
van tizenöt jó bortadó faj,- a többiek vao-y asztali s téli hagyományokra valók, vagy ritkán s rk]f.or 
is csak k,cvés és rosz gyümölcs.öt termők s csak tudatlanabb ~s gondatlanabb szölöbirtokosok szölcik
ben találhntók, kik sem szölöfajaikat megismerni s a jobbakat a rosszaktól imegkülönböztetnj meg . . 
nem tanultr'tk, sem pedig boraikat a rosszabb fajok kiirt[ sa s a nemesbek1Íek szaporit.ása által javí
tani nem iparkoduuk. Régi fajainkból még eddig legn,emesb ·bortadóknak .találtuk a semmi hely és 
vidékben nem válogató: v ö t ös k ad árkát , . a_ztán a fehér és vörös t ök ös ö k e t és fügére k e t, 
n kékuyelüt, di nkát, mohácsit, pet re selyem és cz igányszölö t 1 végre a fehér 
!· · d ár kb. t. Jóllehet pedig ezen mind régiek s hihetöleg ösi fajok Baranyában , mégis ezek sem tc
r('mnek, sem nem cliszlc1,1ek minden fölepb elöadott szölöültet vényink vonaliban egyaránt;. s valóban 
m:r Y i r~il j ól vette észre a szölötökékröl , hogy: P ingdbus bae t err is b·a bil es, lev·ioribus 
i ll ae; - áll ez nálunk is, mert a feh é r ·b aj or t , v ör ös kadárkát és mo hács it kivévén, 
mcllyek egész megyénkben otthonosak s mindenütt diszlenek és teremnek , a többiek (pedig a leg
jobQ bortadók) csak bizonyos Yidékckben és vonalokban tenyészthetők haszonnal. A mecsekbáti vo
nalban megbecsülhetetlen faj a f eh é r kad á rka, ha az idöjárás igen nem mostoha , sohasem ma
rad mccldön, gyümölcse iclejéu érik , nem kön,nyen rothacl , bort édeset és szeszcset a'd , - és ez a 
töbhi Baranyában kevéssé diszlik s alig ismertefik. A Mecseknek déli oldalán , különösen a terje-
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delmes pécsi hegyekben legjobb fájokliak tartatnak a tok ö s, kék nyel ü és din k a, és pedig 
méltán, ínert édes, igen ~zesies, flnom1 iZüiés zamatu bort adnak, pedig ezek, főkép a két elsöb
bek, másutt a legközelebbi vonalban is, csak minden negyedik-ötödik évben ekkor is irren szüken 

' ' t:> 
hoznak gyümölcsöt. - A Mecsek és t1.u-ony-villányi hegyek közötti kite1jedt vonalban majdnem egye-
dül a szintolly szép mint jó fü gé r tenyésztetik, s itten bámulatig bötermö, bort jót, szeszest és 
zamatost ad; és ugyan ez a mecsekbáti és pécsi szölöhegyekben kiirtatik, mert többnyire meddön 
hever;- melly tapasztalásból merített adatok azt bizonyitják, hogy a legnemesb szölöfajok sem 
díszlenek minden földvegyületben egyaránt, söt épen ezeket tapasztaljuk legkényesb és válogatób
baknak ·lenni mind éghajlatra nézve, melly alatt, mind pedig földvegyületre nézve, mellyben te
nyésztetnek. 

J e 1 e s b borok. Ezen elöszámlált nehány fajokból készítjük borainkat, mellyek számra 
kevesek ugyan, és talán nem is a ·legnemesbek, de még is ollyan borokat adnak, mellyek hazánk
nak termesztményi közöl méltán a jelesbekhez számíthatók. Féhér boraink átalában majdnem mind 
igen jók, U!!Y hogy ha ezeket s a helyeket, mellyekben termesztetnek, mind elöszámlálni kíván
nám, akkor inegyénk helységeinek neveit nagyob,b részint meg kellene itt neveznem; elég legyen 
itt csak a kitünöbb jelességüeket megemliteni, millyenek: a sz e n tm i kl ó s i, ü r ö gh i, szilvási, 
ver s endi, szilágyi, k .ar an cs i, jen ö i, pécsi sat.-vörös boraink közöl a vi 11 ányi orszá"'-

. 0 

szerte hires, söt a ktüföldön is ismeretes , vetélkednek ezzel a s e p s e i, palkonyai, s i k 1 ó s i és 
· ~ b o_d ~ 1 ~a i. -. ~Iár ha csak az eddigi csekély számu s nem is a legkitünöbb jelességü szölöfaja

mkbol IS Illy Jeles borokat tudtunk elöállitani, mit nem remélhetünk, ha igen számos rosz, s csak 
borainkat savanyító s belminöségünk értékét csökkentő fajainkat egészen kiirtjuk, s helyetfük 
csak a magunkéit és azon külföldi nemes venyigéket szaporítjuk, mellyek jóságuk és jelességük 
által a szemes külföldnek is elismerését megnyerték! 

A szöiömivelés körül kifejtett értelmességünk és mozgalmaink. Ha 
szölöültetvényink kiterjedését é~ azon fáradhatlan szorgalmat tekintetbe veszszük, mellyet azok
nak mivelésére fordítunk, hihetöleg azon harmincz millio akó bormennyiségböl , mellyet l\fagyaror
szái:; é'venkint termeszteni állíttati.k, nem csekély rész esik Baranyára„ Különösen szöleink kiteije
désére vonatkozólag, ha megyénknek igen csekeiy részét, a Dráva mentét kiveszszük, azt találand
juk, hogy szölöültetvényir.lk megyénknek közel tiz - tizenkedted részét elfoglalják, s illy tágos föld
ter?leten ~elly i.szonyu IQ.ennyiségü bor teremhet, csak az láthatja be, ki tapasztalásból egyszer
smmd azt IS tudJa: hogy hazánknak egy megyéjében sem olly bötermö a töke, mint Baranyában. 
Részint ez, részint pedig a 20-25 . évek elötti kedvező környülállások, mellyek a szölömivelést 
hasznossá és jutalmazóvá tevék, ösztönül szolgáltak e megye lakosinak, hogy arra minél több szor
galmat fordítsanak; de a szorgalomhoz kapcsolták az értehnésséget is, azért kérkedés nélkül állit
P.atni, hogy czéfüanyosb, okszerübb s á szölötöke természétéhez és tulajdonsá .... ához alkalmasabb 
k ' 0 

ezeles hazánknak egy vidékén sem kiterjedtebb, mint nálunk. Szölöbirtokosink és müvesink ezen 
ért:lmességhe~ kapcsolt szorgalmának tulajdonitbatni, hogy nálunk már régen több jeles fajok any
nyil'a elszaponttatak, hogy a budai országos szölöiskolának milr keletkeztekor olly fajokkal szol
gálhattunk, mellyek egyebütt hazánkban vagy épen nem vagy csak igen kevés példányokban ta
láltatta~. De ösi szölöültetvényinknek egy nagy t:ogyatkoz~sát is csak idején korán észrevettük: mi 
abba~. allott, hog_r a rosz fajok sokkal számosabban találtattak azokban, mintsem a jók, mellyek 
boramknak belmmösegét és é'.rtékét igen csökkentették· e baion kellett serriteni és mi tudtunk 

d. 1 k'· r :l.. ' " '=' ' ' pe Iga ég onn eub' , legg-yo1:sabb és legolcsóbb módon a szölömivelésben korszakot csináló z ö I d-
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oltás által -- A zöldoltás által a legrosszabb fajokkal is bármennyire bövelkedö szőlőültetvény ne
hány és csak igen kevés évek alatt, ha akarjuk, ~1gyszólván ujonnan alkottatik, annélkül hogy 
a nemesb fajok szaporítása végett a régi, vagy épen nem jó, vagy csak nem elegendöleg jó fajo
kat mind ki kellene i1sni , az egész szölökertet kopárrá és pusztává tenni, s egészen más cseme
tékkel szörnyü munkával és költséggel hat- hét évek utáni termés remény fejében ujonnan beül
tetni. A zöldoltásnak, ezen megbecsijlheteUen találmánynak dicsösége Baranyáé , különösen pedig 
Pécs igen szorgalmas .és értelmes vinczellérjeié. mit csak azon okból is bátran állithatni, mivel ez 
másutt sehol sem volt divatban, s m_aga a korán elhunyt Schams is, ki nemcsak a hazai, hanem 
a külföld szölömivelésével }s igen ismeretes volt, a pécsi hegyekben látta és tanulta azt meg elö
ször, s fontos hasznosságáról és igen jó sikeréről megyöződvén , környiiJállásosan leírta azt és 
ajánlotta igen becses munk,\jában, Z e i t s ch r if t fű r Wein b a n u ·n cl Wein bereit un g i n Un
g arn. 1. kötet 70. 80. l. 

De a szölömivelö s bortenyésztö miveltebb külföldnek igyekezete és haladása sem marad 
egészen ismeretlen előttünk, s mi is megtanultuk és tudjuk, hogy valamint egyéb gyümölcsök, 
ugy a szölöfajok is ízre, zamatra és egyéb kül ·és belsö tulajclonságokra nézve .egymástól fölötte 
különböznek, és így hogy a belölök készitendö 'bor is ezek szerint változván. , ennek béminösége 
és értéke is e szerint fokoztatik; - azért megyénknek több értelmes és tehetös szölöbirtokosi 
vetélkedve szerezgetik a nemesb s nagyobb hírre kapott külföldi szőlő fajokat, ugy hogy alig ismer 
a világ jelesb fajt, meHy nálunk meg nem találtatnék, s biztosan lehet reményleni, hogy a magyar 
barátságosság és sz~vességnél fogva, ama közmondás szerint: omn e bonum communicativum 
tett és teendő kísérleteik után, ha ezen külföldi fajoknak tenyésztését vidékünkre nézve is hasz
nosnak találanclják, szegényebb polgártársaikkal is közlendik azokat, s szőlőtenyésztésünk virágzá
sát s boraink becsét oda emelendik, hová megyénknek szelíd éghajlata és szölötenyésitésre igen al
kalmas fekvése miatt jutnia teljes igénye van. 

Hogy azok iránt, kik anyagi jobblétünk elömozditására hathatós befolyással voltak és van
nak, hálás tisztelettel viseltessünk, igénylik az ö buzgóságuk és áldozataik szintugy, valamint a mi 

. nemesb érzetünk is. Ez •egész nemes megyének közérzete által legforróbb hálánk nyilványitására 
fölhivottnak érzem magamat lenui először is Károly főherczeg ö cs. királyi fönsége iránt, ki is mi
<lőn szép és tágos bellyei urodalmában elöbb a földmívelés és mezei gazdálkodás kfüében a legmi
veltebb s egyszersmind legokszerübb gazdálkodásnak megtanulására és követésére roppant költsé· 
gek föláldozásával nekünk legszebb alkalmat és példát nyujtott, - majd ismét a szölőmüvelés kö
rüli kísérletekkel lép föl, s a külföldi Ieghiresebb fajoknak tenyésztésére a villányi hegyekben 
egész oldalakat szc1nván, ez által azoknak nemcsak honosithatását, hanem egyszersmind általuk 
borainknak nemesbitetését is lehetségesnek mutatta. A kitünö jóságáról és magas áráról hires raj
nai bort adó rizling, a pezsgő készítésére igen alkalmas claeveni fajok, ugy nemkülönben korán 
érösége s nagy édessége miatt eléggé nem ajánlható tramini , az o port ö és több jeles portu
gali fajok a villányi hegyekben: nemcsak egyenkint külön kiLeijedt táblákban, hanem keverve is 
nagy mennyiségben tenyésztetnek. Hogy ezen nagyszerlt kísérleteknek is, valamint mindennek a 
mi uj , találkoznak kisebbitöi, nem csuda; de mindezen kisebbitések ollyanok, mellyek nemhogy 
az érintett fajoknak termesztésetöl elijeszthctnének bennünket, hanem inkább még serkentbetnek. 
Különösen a rizling ellen egyik panasz abban áll, hogy az keveset terem; de illyen panaszt tö- -
lünk baranyaiaktól hallani, kik minden kapa után 1 O akó bort szoktunk vámi, nem csuda; mert ha 
a rizlingtökék is szintolly bötermök lennének, mint a mi fügérünk és többi fajaink , akkor hi~e-
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töleg azoknak gyümölcséböl is csak ollyan borokat·készithetnénk, mint ezekből; mindennapi tapasz
talásból tudván, hogy valamint , a gyümölcsfák, ugy a szölötökék i~, minél többet teremnek, annál 
tökéletlenebb és iztelenebb gyümölcsöt .hoznak. A második panasz a villányi rizlingborok ellen, 
mintha ezek igen édesek. és szeszesek lennének ugyan , de azon fűszer-illattal és finom zamattal 
(bouquet) nem bírnának, minővel a rajnaiak; helyes és igaz lehet, de e vádnak nem visszatartóz
tatni, hanem inkább serkenteni kell bennünket a rizling tenyésztésére; hiszen azt minden tanul
ta!lb és tapasztaltabb szölösz tudja: hogy azon hegyeken, mellyek jele~ vörös borokat teremnek, 
a fehér mindig ha épen semmit nem érö is , de bizonyosan csak igen középszerű szokott lenni, -
és mi baranyaiak szintén jól tudjuk, hogy a villányi, söt az· egész turony-villányi hegylánczolaton 
igen jeles vörös bor terem ugyan , de a fehér igen középszerű s igy ha a villányi rizlingbor, melly 
fehér - nem bír olly finom zamattal, mint a rajnai, ezen épen nem csudálkozhatunk. Azért)llÍt
sem kételkedhetni, hogy Mecsek hegyeink, külö.nösen pedig a sz. miklósi, üreghi és pécsiek , 
mellyek a turony-viliányiak ellenében egyedül csak fehér bort teremnek, a rizling tenyésztésére sok
kal alkalmasabbak lennének, mint eme~ek. - De midön megyénknek legalsóbb vidékein olly fon„ 
tos lépések. tétetnek a szölömivelésnek s jelesb borok készithetésének elömozditására, ugyanak
kor annak fölsö , vagy is m e cs e k háti részén szinte szép jövendőt igérö mozgalmakat látunk , 
hol báró Puchner Antal ö excellentiája ne hány 'évek elött királyi adományilag nyert bikali urodalmá
ban, szerencsés állásánál s a birodalom s igy majdnem a miveltebb világ közepébeni folytonos hiva
talkodásánál és lakásánál fogva legtöbb alkalmatossága levén a minden jónak és hasznosnak mind 
megismerésére , mind peclig beszerzésére, egyéb a mezei gazdaságot ércleklö gondoskodási között 
az okszerűbb szölötenyésztésnek urodahnábani · magasb fokra emeltetéséröl sem felejtkezik s a 
külföl'di legnemesb fajokat, különösen pedig a rizling ... venyigéket eredeti honukból évenkint meg
szerezvén, ezeket tágas szölöjében a legnagyobb buzgalommal szaporittatja. - De Pécs városá
nak lelkes lakói sem maradnak hátra; - s tekintetbe vévén az itteni tehetős szölöbirtokosokat , 
igen értelmes szölömiveseket, vidékének meleg éghajlatát, gyönyörü s a szölötenyésztésre fölöt
te alkalmas hegyeit, ugy hiszem , hogy valamint Pécs eddig is megyénknek, miveltségünknek s 
politicai életünknek és mozgalminknak, ugy miveltebb és okszerübb szölömivelésünk.nek is nem so
kára fö és középpontja leend. 

Fogy a t k o z ás a i n k a bor é s ·pin c z e k ez e 1 é s be n. Jóllehet a szölőtöke mivelése 
és tenyésztése ·körül ennyi értelmességet fejtettünk ki, mégis meg kell vallani, hogy boraink és 
pinczéínk kezelése körül még hátra vagyunk. Ha e pontban is a külföldclel s szölömivelési ügyes
ségünkben kifejtett értelmességgel halaclunk, akkor mi különben is jó borainkat a jelességnek 
azon fokúra emelhetnök, ogy vetélytársul léphetnénk fül bármelly nemzettel is; - de meg kell 
ismernünk, hogy mi sokkal ügyesb szölömivelök vagyunk, mint borkészitök. Még edclig csak az 
egy villányi borunk kapott nagyobb hírre, pedig bizony még ezt is sokkal jobbá és kapósabbá te
hetnök , ha készítésére több gondot és figyelmet forditanúnk, - a többi boraink nemcsak a kül
földön, de még hazánkban is ismeretlenek. Sem olly czukor- és · szeszdúsak, sem olly szintar
tók, hogy a külföldi jelesb borokkal versenyezhetnének; pedig borunknak ezen fogyatkozásait 
sem égbajlatunknak, sem hegyeinknek. nem tulajdoníthatjuk, hanem egyedül ésak magunknak. A 
legeslegelsö hibát a kor a szüret e 1 é s be n követjük el. Ha valahol , bizonyára nálunk uralko
dik az idönek elötti szüretelési rosz szokás. Az urodalmaknak-legtöbbikében ugy, mint többi föl
sőbb s alsóbb rendü szölöbirtokosinknál mintegy törvénynyé vált sz. Mihálykor szüretelni, akár 
érett meg .a szölö; ak.ár nem; söt néµielly, fökép s~abad s dézma.mentes hegyekben még sz. Mi:. 
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hályt sem várják meg. Sokan azt hiszik, hogy 11 fehér ,szölót nem is jó tulérni hagyni, mert ek
kor a belölök készitendö bor nyúlós lesz és nem állandó; pedig minden jeles és drága bor a vilá
gon, az egy pezsgőt kivévén , egyedül csak túlérett .szölöböl készíttetik. l\fiv~l pedig csak a jobb 
és czu.kortartalmasb borok szoktak megnyúlani, azért e bajtól nem kell félnünk, annyival is in
kább, mivel azt könnyen elkerülhetjük a mustnak le ny á 1 k ás i tá s a vagy ülepitése által; de ab
ban áll másik hibánk, hogy a lenyálkásitásnak módját vagy csak kevesen isme1jük, vagy legahibb 
azt megtenni elmulasztjuk. A mustnak erjedés elötti leülepitését találta a szemes külföld azon 
egyetlen módnak, melly ~ bort a nyulósságtól és szintöréstöl megóvja s hozzá járulván annak gya
kor, főkép első évben kétszeri, söt sok zor harmadszori lefejtése is, .a bor minden idegen részek
től annyira megtisztul, hogy aztán bármennyire sztillittassék is , megtörnie majdnem lehetetlen. -
Hogy tehát borainknak a leglehetségesb jelességét megszerezzük, szükséges minden igyekezetün
ket oda fordítani, hogy azok minél édesebb és szeszesebbek, aztán pedig a messzebbi szállitás
ra minél alkalmasbak legyenek ; az elsöt csak a késő szüret, a másodikat pedig csak a mustoknak 
lenyálkásitása és többszöri lefejtések által érhetjük el. 

Azonban reményleni lehet, hogy minekutána annyi szorgalmat és költséget 'fordítunk 
szöleink mivelésére , boraink okszerűbb kezelésében sem fogunk hátramaraclni , hanem inkább 
azon üdvcs példák , mellyeket majd a külföldröl hallunk, majd pédig már itthon is ittott látunk, . 
föl fognak bennünket is ébreszteni s minden igyekezetünket oda forditaudjuk, hogy bol·ainknak 
belbecsét és értékét a leglehetöbb magas fokra emelhessük. 

xxxv. 
• 

A' gyümölcsfatenyésztés Baranyában. 
VL.~SICS GYÖRGY' egerághi plebános._ 

A gyümölcsfatenyésztés s nemesitésröl némelly jegyzeteket közleni kivánván, jelen érteke
zésünk tárgya nem !eszen minclen élö-, tehát erdei fa is, melly .... vad gyümölcsöt terem; sem azok , 
mellyek magyar földön szabad ég alatt ki nem állhatván , . növényházakban tenyésztetnek, mint 
czitrom-, narancs-, kávé-fa; sem szölö-, sem más bogyó-gyümölcsöttermö fák s bokrok, hanem 
a szónak szoros értelmében vett s kerteinkben diszlö szelid gyümölcsfák, mellyek gyümölcse az 
embereknek ízletes táplálékul szolgál s asztalainkat ékesiti. 

Azon hosszas és pusztító háborúk, mellyeknek átka alatt nemzetünk. minduntalan, söt 
egy huzomban olly sokáig nyögött s föleg azon gyászos következményü csatavesztések, mellyek 
a pogány ellenségnek hazánk kebele felé rést nyitottak, a magyarok egész figyelmét és erejét a 
hazának majd védelmére, majd a pogány ellenség igaja alól mimódoni .fölszabaditására vonván, a 
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majd elvérzeit nemzet alig lelt idöt a földnek, kerteknek• és más- haszonbajtó foglalkozásoknak s mivé
szeteknek fokonkénti kifejtésére. Innen ;van, hogy valamint hazánk egyeb megyéiben, ugy Baranyá
ban is a pomologia , a mezei gazdaságnak. ezen olly nagy jelen~sü ága, az ízletes -éldeletnek olly 
lényeges kelléke és ha czél- és észsze1iien s szorgalommal kezeltetik, olly gazdag jövedelmi forrá
sa, vagy csak egypár évtized elött szunyadozó állapotban pangott, ug~ hogyha kevés földes urodal
mi kertet kiveszünk, mellyekben a most igen nagy számra nevekedett jeles gyümölcsfajokból alig 
egy-kettö díszlett, magánosok gyümölcsösei nem mutathattak nemesebb~t, mint ·a jelenben igen 
közönséges, majd csaknem kizárólag a konyhára vagy pálinkás üstre elítélt gyümölcsfajokat. 

De alig kezde a többi europai nemzetekkel a magyar is áldott és állandóbb békét élvez
ni, neki is nem sokára beköszönte kertébe a Pomona. Mert eleinte gyéren ugyan, de mégis ta
láltattak férfiak, kik embervértöl ázott fegyvereiket szegre akasztván, kertészkéshez nyultak és 
azon nemes gyümölcsfajokat, mellyeket a háboru alatt ellenség fölclén és másutt iclegen honban, 
majd mint foglyok, majd mint borostyánnal koszoruzott hösök járván; láttak, semmi áldozatot nem 
kímélve, azokat megszerezni és saját kerteikben meghonosítani ügyekeztek. 

· Illy dicséretre méltó baranyai honfiak sorában elsö helyen áll Kapuváry, ki Mindszent 
nevü falvában igen kies és akkoron elég nemes (a mostaniaktól ugyan háttérbe szoritott), föleg al
ma- és körtefajokkal beültetett gyümölcsöst állitott föl; mi által egyszersmind ébrcsztésül szolgált 
azoknak, kiknek keblében a pomologia iránti hajlam már csírában megfogamzott arra, hogy a 
külföldnek, kiváltkép az e részben sebes léptekkel, ügyes tapintattal és szembeiünö sikerrel ha
ladó Némethonnak nyomán indulva, hazánkban is a mezei gazdaság e jeles ágát tökéletesítsék. -
Voltak t. i. eleinte mind az egyházi, mind a világi rendböl nehányan, kiket itt megnevezni szerény
ségök tilt , kik a folyó század elsö tizede végén magukat! e részben különösen kitüntették; kik
nek fáradhatlan iparkodása mellett egyéb a pomologiában elöhaladó megyékkel Baranyá csügge
dés nélkül versenyt futott. Annál vidámabb kedvvel dolgoztak pedig a pomologia uj térén, mivel 
örömmel tapasztalták, hogy Baranya (nagyobb részben) áldott földe, fekvése, levegöi mérséklete · 
törekvésöknek elegendöen kedvez. 

E nemes érzésü lJomologusaink megízlelvén azon tiszta örömet , mellyet az ártatlan 
természet különbféle és válogatott: nemes gyümökscsel ékeskedö kerteikben , fáradozásikat jutal
mazólag , tenyésztöjökrtek nyujt, csüggedés helyett e részbeni buz~óságuk inkább naponkint he
vült és ök nem kíméltek áldozatot ' nem erömegfeszités( hanem olvastak' tanultak' elmélkedtek, 
egymással értekeztek , egymást kölcsönösen fölvilágositották; fizettek, nagylelkűen költöttek ar
ra , hogy mit a pomologiából szépet, nemeset a külföld elömutathatott, azt ök lassankint mind 
megszerezzék és Baranya kerteiben meghonosítsák. - Milly elömenet koszoruzá a nemes lelke
sedést, ez n·em függe egyedül az ö ügyességöktöl és csüggedést nem ismerő törekvésöktöl , ha
nem azon kedvezö vagy mostoha sorstól is, melly öket a gyümölcsfa-tenyésztésnek kisebb vagy 
nagyobb mértékben kedvezö, vagy épen ellenkezö vidékre helyezte. Mert hazánk határai közt ke
vés megyét ismerünk, melyröl ugy, mint Baranyáról l~het egyszerre , de minclenkor annak kü
lönbféle részeiröl állitani: hogy igen is, vagy középszerüen gyümölcsös , vagy szinte gyümölcstelen. 

Valamint a rosz, ugy a jó példa is ritkán marad nyom nélkül; a fönnemlitett sem volt 
meddö. Idöröl időre szaporodtak a nemesebb érzésüek közt azoknak száma, kiknek elég volt föl
ébresztetni , -kik a }lomologiát egyszer megkedvelvén, azt mellékes , de kedves tanulmányul vá- · 
lasztották, kik hivatásukon kívüli üres idejöket . és erejöket a · kertészség, föleg a gyümölcsfate
nyésztés tökéletesítésére szentelték. Mindezek dicséretes törekvésének köszöni Baranya azon drága 
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s nemes gyümölcsfajokat, .mellyek az elött csak newyorki, windsori, otleansi, nápolyi, siciliai stb. 
kerteket diszesitettek, mellyeket ők l'észint •Fl'auendorfhól, részint Bécsllöl , rés~int János föher
czeg gréczi kertéböl megszerezvén, baranyai gyümölcscsé varázsoltak. , 

Ismert történeti igazság, hogy a gyümölcsfa-nemeknek olly nagy számu fajokra s al
fajokra történt fölosztása a népek hosszas vándorlása idejéből való. E gyümölcsfajoknak meghatá
rozott szabályok szerinti osztályozásával már régi, nevezetesen és kitünöleg német pomologusok egész 
szorgalommal s egyesített erővel fáradoztak és az egyi~ meg másik faj közötti jellemző különbsé
get a gyümölcsnek alakja, belsö szerkezete (szoros vagy tág magháza), színe, ize, zama~ja ~s 
érésének ideje szerint meghatározni ügyekeztek. Illyenek voltak (a nevezetesebbek) Cbnst es 
Diel. Ezek «yümölcsfa oszt.tílyozásánál maradván, ' tudtunkra Baranya kerteiben következö gyü
mölcsfajok :aláJtatnak, számszerint: alma 84 faj, körte 74; öszi baraczk 20, kajszi 
vagyis s á r g a bar a c z k 7 ; sz i 1 v a 15 ; cs ere sz ny, e 8 ;. ma n do la 6 ; dió 5 ; szeder 4 ; 

gesztenye 2. 
Mivel Baranyának földe , fekvése , hévmérséklete különböző s mivel minden egyes gyü-

mölcsfa neme bizonyos meghatározott égövnek, fekvésnek, hévmérsékletnek és fölclrétegnek örül , 
ugy hogy vannak kertek, mellyekben egyedül öszi és kajszi baraczkok disz~~nek kitünöleg, mi?
den más fanemek pedig semmivé lesznek ; valamint megforditva, -vannak táJekok, mellyek szep 
alma- és körtékröl híresek, cle hol a baraczkfajok ízetlen, apró, száraz gyümölcsöt hoznak s azon
kivül fájok is idö elött elhal ; említenünk is fölösleges , hogy mindazon fajok egy-egy kertben 
együtt nem találtatnak , de a fönnérintett okból nem is tahütathatnak. . .. „ • 

Pomologiai tekintetben Baranya helyesen négyrészre osztatbatlk föl. Az elsot te~z1 azon 
tér , melly a mecsek-pécsváradi és turony-villányi hegyek lánczolatai közt fekszik. Má~o~ik.át Ba
ranyának éjszaki oldala vagyis az ugynevezett Mecsekhát. Harmadikát a monostor-bat~na~ h:gyek 
közelében esö vidék. Negyedikét Baranyának nyugat-déli és déli, Dráva hosszant fekvo ronáJa. Az 
első háromról el lehet mondani átalában, hogy gyümölcsös, a mennyiben ~tt a fönnemlitett ~ü
mölcsnemek tapasztalás szerint mind díszlenek. - De az elsö szám alatti rész , melly sz. k .. Pecs 
városa határát is magában foglalja , megérdemli , hogy pomologiai tekintetben különösen k1emel
tessék. A magyar égöv alatt szabadban diszlö gyümölcsneinet , söt fajt nem képzelhetni, :nelly Ba
ranyának e részében ittott kedves hazájára nem találna. Itt terc1~nek. le.gillatosb zama~u es legkel
Iemesb izü almák, körték, öszi és sárga baraczkok, minden faJU szil vak, cseresznyek, ma~d?la : 
dió, gesztenye, szedrek, füge, berkenye, lasponya. Kiválólag Pécs ;árosa ~a~ár~ jel.eskechk ösz1 
baraczkokkal, mellyek levességökre és zamatukra, u~y nagyságra nezve elso~e~et al~g engednek 
akármelly hazai kert illynemü termesztményének. Szintugy jelesek a pécsi. kaJSZ~ vagyis sá~:g~. ba
raczkok, valamint különbféle renglók, cseresznyék, spanyol meggyek; szoval mmd~zon gyumolc~
nemek, mellyek különösen zamatuknál fogva nevezetesek; mit nem egyébnek, nunt a Mecsekröl 
visszaverödött és Pécs városa tájékán összegyi.ilő és a gyümölcsöt kifözö napsugaraknak• meg a 
fövényes, köves televény alatti földrétegnek tulajclonithatni. De melly s~~áts~g~ :écs~ek ~k~zz~' 
hogy abban föleg az alma haszonnal nem ~enyésztethet~k, mivel. ez ~~~~lese: e1~es el~tt kozo:::~ 
uesen földre hullatja. Pécsnek nyár.keleti oldalán (Szabolcs fele) kulonos naoyságu es oll! 
0 

• • ·d 'k t o ·ás"nak azaz d10soak mos diófák találtatnak ho«y azokról a horvátajkuak az egesz v1 e e „ I . 

nevezik. Hiresek tov~bbá 
0 

a pécsi , p·écsváradi , várkonyi gesztenyék; pellérdi , szilvási cse-

resznyék. 
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A Mecseknek déli oldalán, hol a most nevezett hegynek kisebb nagyobb domborodásit 
igen regényes s a káros hatásn éjszaki szelek ellen védett völgyek vátlják föl, az . emberi ipar
nak legcsekélyebb hozzájárulása mellett is a pomologiát ritka ter~észeti fölségben láthatni. E völ
gyekben diszlik kitünöleg alma, körte és szilva. Itt (Pécsnek töszomszédJágában fekvő Szabolcs 
helység haUirában· többi között) láthatni száz és több éves tölgyfaalakban magasra nött terebélyes 
alma-, körte- és ·cseresznyefákat, mellyek jóllehet eleitől fogva változó természeti ·sorsra bizatvák , 
minden ápolást nélkülözve s6t ügyetlen fejszéveli nyesés, sértegetés, a gyümölcsnek otromba pózná
vali leverése, és a · gyengébb galyaknak kiméletlen lerombolása mellett is agg kort értek e.I, és 
maig is szekér számra kedveskednek gyilmölcscsél a 'hálada~lan tulajdonosnak. · 

De · nemcsak a :Mecsek oldaláról, hanem az egész ·.Mécsek és turony-villányi hegyek közt 
alantabb fekvő rónáról és a közben emelkedö dombok közti völgyekről is álfühatni, hogy azok a 
gyümölcsfa-tenyésztésnek kedveznek. Magokra pedig-a dombokra és 1nagasabban fekvő rónára nézye 
kivételt e részben nem tenni nem lehet. Mert ezeknek földszinét a záporesó és hirtelen olvadt hó
viz a közel levö völgyekbe eleitől fogva lesodrák, mi által ezek televénynyel gazdagodtak ugyan, 
de a ,dombokban és magas rónának nem maradt egyebe , mint holt, az is közönségesen sárga , fe
hér vagy vörös agyag; mivel pedig ez is olly erös és sikeres, hogy csak ritka gyümölcsfáné\k gyö
ke bir abba hatni, innen történik, hogy illy helyzetben nagyobb része a gyümölcsfáknak, betölt- . 
vén . gyökeikkel a készített gödröt, s nem bírván magokat a sziklakeménységü földbe tovább furni , 
fölkanyarulnak és a föld szine alatt elterjednek; fü pedig a napnak égető melege érvén őket, (fö
leg szárazabb nyarakban), nemcsak köröttük a f~Hd, hanem. magok a gyökerek is kiszáradnak , 
minek ha nem is minden fánál, de többnyire halál· a következése; legjobb esetben is az a káros 
hatása van, hogy a fa elgyengül vén, és a szükséges nedvektöl megfosztatván , gyümölcsét kö
zönségesen épen midön tulajdonosa örülni kezd e neki, ·lehányja, s maga a fa is ·sorvadásnak. indul. ....:.. 
Baranyának éjszaki oldaláról, vagyis Mecsekhátáról' pomologiai tekintetben . értekezni nt . . Jankó 
János kárászi plebános ur vállalta magára. 

A monostor-batinai hegyvidéket, kivált a hegynek déli oldalán, és az .éjszaki szél ellen 
védett völgyekben, lehet és kell mint természeténél 'fogva gyümMcsöst dicsérni; csak kár, hogy 
eddig (tudtunkra) igen kevés pomologust vezetc oda a gondviselés. S igy az ott termett gyümölcsöt 
inkább az anya.természetnek, mint emberi iparnak kell köszönni. - Ellenben Baranya délnyugat.i 
és egész déli részéröl, melly Dráva hosszant nyalik el, kénytcl.enfüetünk megvallani, hogy ai igen is 
gyümölcstelen; még pedig azon oknál fogva, mert mélyen fekszik és rizenyös. Vannak azonban iit 
is némelly emeltebb tc\jékok, s azok rend.kívüli .mértékben gyümölcsösek, kivált a busmagu ~yü

mölcsre nézve. 
Ila Baranyának népességét szi:~bn veszszük, 's más oldalróli cultun1ját tekintve , szemünk 

elöí el nem tévesztjük, hogy' annak föl de· és fekvése a gyi.imölcsfatenyésztésnek kedvez, pomolo
gusaink csekély száma fölött nem lehet fájdalommal föl nem fobászkodnunk. Mert ha kiveszünk 
egykét lelkészt, gazdasági tisztet s még egy pár nemeséF~ésü mi vészt vagy urat , a többi az áldott 
pomologiát nevéröl is alig ismeri. És miben .szinte meg lehet botránkozni: földe smainknak dúsan 
fizetett ke1tészei is (parányi kivétellel) a gyümölcsfa-tenyésztésben kontárok, kik a k.crtészségnek 
e lényeges részéhez csak annyit értenek, mennyit a .fü9r9err=ektöl , nem hallva, csak loppal lát
va , tanultak. 

Ha egyik kezünkben tartjuk a bara~yai kertekben diszló gyümölcsfajok lajstromát, a 
másikban pedig a német pomologusoktóJ kidolgozott gyümölcsfajok catalogu'sát veszszük ; továbbá ha 
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az eddig mondott~kat komolyabban fontolgatjuk ; meg kell gyözödnünk a kövctkezö igazságok felöl : 
1. Hogy baranyai pomologusaink, ugy szólván, már terített asztalhoz ültek; de 2. hogy ök is dol
goztak, iparkodtak, költöttek és haladtak is az utólsó pár évtizedben; azonban 3. a pomologia 
kifejtésében mégsem jutottak a tökéletességnek azon fokára, hová annyi áldozatok és eroteljes tö
rekvések után jutniok kellett volna. - Mert a baranyai gyümölcsfajok lajstromából kivehetni 
ugyan, hogy Iegujabb idökben sok szép faju gyümölcsöknek birtokába jöttünk, de mégsem olly ki
meritöleg, hogy továbbra ne haladhattunk volna; annál kevesebbé oda, hogy jelen állásponton 
nyughelyünk lehetne, és okunk nem volna uj és uj fajoknak megszerzésében, söt saját kerteink
ben véletlen esemény által támadtak kipuhatolásában továbbá is dolgozni. Mert a pomologia vala
mint egyéb föladásaiban, ugy a fajok szaporításában is határtalan tért nyit a természet vizsgá
lója elött; a mennyire a magában gazdag természet a közönséges szabályoktól minduntalan eltér
ve, maga körében, mint egy játszva, uj és uj fajokat teremt, főleg az idegen égöv alól csak most 
szerzett fajuaknái, még pedig az eredetihez képest majd tökéletesítve, majd silányítva, a mint t. i. 
az uj hon ama fajnak kisebb vagy nagyobb mértékben kedvez. 

Ismételve állitani bátorkodunk, hogy minden eddigi ügyekezetünk daczára a pomologia 
üdvös ügyében még igen hátra vagyunk. Miröl hogy meggyőződjünk, nem kívántatik több, mint 
gyümölcsöseinkre egy vizsga pillanatot vetni, és részrehajlatlan ítéletünket kimondani. Mert valljon 
mennyi fonákságot, elavult előítéleteket, balfogásokat találhatni gyümölcsöseink körüli müködéseink
·ben? Melly lábon áll e részben földnépünk? holott, ha valódikép haladni, és a boni boldogítani kí
vánjuk, a népet magunk után vezetni szükséges. Hány nemzeti gyümölcsünk van, mellyböl jóllehet 
izletesen falatozunk, de még sem tudjuk meghátározni, hogy ama tettleg magasztalt gyümölcs melly 
föfaj osztályához tartozik? de még azt sem tudjuk, hogy valljon az általunk dicsért alma reinett-, 
calvill-, peping-e? Végre milly lábon áll a mesterségesen üzött p~mologia kerteinkben közönsége
sen, ennek legbiztosabb tanuságát vehetjük gyümölcsös piaczinkon, hol az igen is közönséges gyü
mölcsnél nemesebb fajt aranyért sem kaphatni. Mindezek arra intenek, hogy megkezdett pomolo
giai pályánkon szünet nélkül tovább haladni, minden e részbeni elöitéleteken tuladni, a természet 
titkaival i:negismerkedni , és végre a f ö 1 d népé v el is e gazdasági üdvhozó ágat megszerettetni 
igyekezzünk. 

A fatenyésztés körül magok a pomologusok részéről tapasztalt szembetünöbb hiányok 
s tévedések, mellyek a kívánt haladásnak utját vagy egészen elzárják vagy legalább nehezítik, 
véleményünk szerint e következendök: a) Elsö és az egészre károsan ható hiány, a szilárd és 
minden támadható nehézségekkel daczoló férfias akarat és eltökélés hiánya. Sokkal nagyob számu 
pomologusaink volnának, ha mindazok, kik egyszer e hasznos foglalkozáshoz szegödtek, mellette 
Allandóan megmaradni.lnak. De vannak, kik. látván, hogy milly sok és gyözhetetlennek tetszö aka
dályokkal kell a pomologiai téren küzdeni, nagy hamar elkedvetlenednek, és e nemes hasznos mü
ködéstöl végbucsut vesznek. S itt nem értjük egyedül a gyümölcsfának azon sok ellenségeit, 
mellyeket az anyatermészet gördít törek.vésünk ntjába, millyek a sok alaku hernyók, férgek, pon
drók, bogarak, egerek, békák , nyulak, jég, fagy, hangya stb. hanem inkább, mellyek az ember 
gonosz akaratából és a honi gazdaságot tárgyaló üdves törvények hiányábói származnak. Hogy 
többeket elhallgassunk, emliiést teszünk most egyszer a szabad kecsketartásról. Kecske mellett 
a pomologiának olly lényeges kelléke (nagyjából kipusztitva levén már erdeink) az eleven sövény 
meg nem állhat· kecskék berobanása ellen kertet csak hatalmas és nagy költséggel, idöv~sztés-' . se! fölállitott kerítés biztosíthat egyedül. Kecskének a fán ejtett minden egyes harapása 11.alalos 
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annak. Baranyában pedig kecske némelly magyar helységekben is, de a horvátajku lakosok kö
zött mindenütt kisebb nagyobb számmal lartatik. - b) Sok gyümölcsös kertet fölállitani akaró- o
mologus tévedése abban áll: hogy minekelötte kertének fekvését, hévmérsékletét számba vet~e 
a televénynyel takart földrétegeket megvizsgálta és vagy csak nagyjából is kitanulta volna a beül~ 
tet.~ndö k.ülönféle ~em~ .és faju gyümölcsfának .küJönbözö természetét, mindent, mi eleibejö, 
beultet, es csak tobb ev1 fáradozás · után kénytelenittetik tapasztalni, hogy több fáit annyi idei"' 
hasztalanul dajk~lta. ~ondám e 1 ö sz ö r nem ü, mert a vizsgálódó ész magától is eltalálja, bog; 
~~ná_kul cseleks~1k, k1 ugyanazon egy .kertben almát és öszi baraczkot, mind a kettöt ugyanazon 
~o. s1~errel tenyeszteni törekszik. Mert e két neme a gyümöcsfának saját természete· szerint egymás 
1~·anyaban ell.e~~ezö fö~det és különbözö hévmérsékletet kíván ; alma t. i. jó kövér televényföldet 
e.~ ~zabad" legJai:ást k_1ván.; baraczk eIIenben falak közt olly kertben, mellynek a gyökek tájéka 
f?veny, s~t. apro kav1cs es száraz, legjobban díszlik. Mondám másodszor faj u ; némelly ker
t~~z a~t veh, hogy a melly kertben díszlik az alma, abban díszlik egyaránt minden különbséO" nél
kul mmd~n al~afaj.; azon?an így ítélvén, téved; mert a tapasztalás ellcnkezöt tanít. c) Miv~l fö
leg __ alma es korte igen haJlandó az elfajzásra; mire befolyással nem egyedül az éghajlat és a föld
t.erulet van, hanem még sokkal inkább a vadcsenietének minösége, mellybe a nemes faj beoltatott. 
Es ez az ~ csalhatatlan, a termés~et változatlan törvényén alapuló elv, melly ellen pomologusaink 
nagyobb-resze nyugodt kebellel naponkint az által vét, hogy ök a szelid gyümölcs mao-vát minden 
osztályozás nélkül gyüjtik, s minden megjegyzés nélkül vetik, valamint késöbben az ~skolában n 
v~dcsemetén~k brtJa, vagy gyenge hajtására mitsem figyelmezvén, mindent, mi eleikbe jö, össze
vissza nemes1~enek ~ de_ melly tévedésnek okozatján végre annál epésebben boszonkodnak, tapasz
talván, ~~gy ulte~venye1k kedyök szerint nem nönek ,1 nem teremnek, 1idö elött mohosodnak., tövök 
a nemes1tes helyen megbuczkosodik és szemet sért, gyümölcsük mind nacrysáo-ra mind nemes e· s 

t 
. . 0 0 ' 

zama o_~ ~~re hason~itá~b~ sem jöhet az anyagyümölcscsel, söt némellykor egészen elfajzott. -
~) Gyumolcsfatenyesztes1 hátramaraclásunk egyik fö okát továbbá az uradalmi kertészek alacsony 
Jelleméb:n. .találjuk;. kik .. g~_ndj.okra bizott tanitv.ányaikat és a zsoldjokban álló kertészlegényeket 
csa~ .a om:ombább es kozonsegesebb munka vegzésére , ásásra, kapálásra , ültetésre, öntözésre 
szoritJák; de ~este~ségesel.Jb és nagyobb ügyességet igénylö miiködést, nemcsak a növényházban 
de szabadban. is, ~mt a karfákra kikötött baraczkok nycsését, (mellyhez csakugyan szorgalmatos 
tanulás, elmelkedes , gyakorlat, söt tapasztalás kívánta lik) tanítványaikat s Jeaényeiket maaoktól 
szor~osan eleve eltávolitván, magok végzik, félvén, nehogy különben azok Iá~ván müködé;öket 
~~ulJa.:ak . S~ha ~~~. m~ivesnél vagy. mivés~nél sem tapasztalhat.ni olly nagy mértékbeni alacson; 
mgyseoet, mmt kozonsegesen a kerteszeknel *). Ennek pediO" az a rosz és a pomolorriára k: _ 

h t. k" k . . o o aro 
san a o . ovet eze.se van: hogy illy gaz principálisok ol~ala mellett fölszabadult kertészlegények 
a pomolog1ában egeszen avatatlanok és kontároskodnak. e) A gyümölcsfa-tenyésztési szent ügy
nek n~~ k.eveset ~rt a ~eme s. fai.U.tetvényekkel kereskedést üzö nemtelen kertészek alacsony nye
rekedes1 vagy.a. K~k fmskoláJ ok földét kövéren trágyázzák és ez által fácskáik növését mintegy 
erőszakolva siettetik; tapaszt~lván, hogy az ügyetlen vevök buja növésű ültetvényeiket sziveseb-

*) Egy a baraczk iigyes nyeséséról hiresebb uradalmi kertésznek egykor ígértem 6 akó ó fehér jr; bort 
puszta engedelemért h " b kf" k 'l · ' o.>:,y aracz arna mete ésen szabad legyen me"jelenni és nézni· de J"ól-
lehet a cseh kertés „ ·· t bb „ t·· 

0 
• , . z oromes e on oztette borral tulajdon torkát, mint vizzel palántáit; mégis drá-

sabb volt titkos tudomán . t 1. k "" lé • 1 l • . ,/ ya, mm anna11. oz seve o ly szep aJánttékot elfogadolt volna. · V. 
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·ben veszik_, s drágábba~ fizetik, nem ismervén azon csalhatatlan elvet, ruellynél fogya a jobb föld
ből rosszabba átültetett fa csak nyomorultan teng, söt közönségesen elvesz, és csak a rosszabból 
jobb földbe áthozott fácska nö vígan. Tudják ezt a . kertészek , de mivel ök ez uton kétszeresen 
nye~nek, mert elöször a mint mondtuk, drágábban eladják, másodszor p<'dig sürüebben üresitik 
ki' faiskoláikat, süt harmadszor, mert irigységök érdekében fekszik, hogy amaz ültetvények el
veszszenek, azért e legalacs9nyabb vágyaiknak készek ök minden idöben a legszentebb közügyet 
föláldozni. - f) ·Nem csekély mértékben hibáznak a fatenyésztök az által, hogy ök nemes szen
vedélyök irányában közönségesen nem elég tágas térrel birván , fáikat sürüebben ültetik, mint azok 
természete megkiv~nná; mi által egyik fa növés ében m{1sikát akadtllyoztatja, söt nem ritkán egészen 
elnyomja. Minden mi él; legyen az buza, kukoricza, söt legyen az úJiat, maga körül elegendö tért 
kiván; mert mindennek meg vannak saját és ~ásokra károsan ható kigözölgései. Mi lenne belölünk, 
ha egy terembe, mellybe csak ötnek yan elég tére, tizünket zárnának össze? - g) Szintugy ká
rosan hat a pomologiára e~y üdves és a kertckröl intézkedö törvény hiánya, mellyek haszonve
vöje azoknak nem korlátlan tulajdonosa, s kik ezért sürübben változnak; illyenek például a lel
készek és gazdatisztek kerlei. Azon törvénynek erejénél fogva minden illy kertben haszonnal viruló 
nemes gyümölcsfa ingatlan beruházott vagyonnak (fundus instructusnak) mondatnék ki, mellyet 
kivágni a haszonvevönek hatalmán kivi:il állana, söt mellyet a haszonvevö igazságos és szoros 
felelösség terhe alatt köteleztetnék ápolni, és annak tényleges gondjút viselni. Mert különben 
ezután is kiirtván az utód elödének plánlálását, mindig csak kezdök leszünk. - . h) Végre vala
mint mindenben, ugy a fatenyésztési tökéletesitésben is szakadozott és eloszlott erök csekély ha
ladást tehetnek. Ellenben az egyesitett eröktöl bizton reménylhetni az elválalt föladatnak fokon
kinti kif'ejlödését. Illy részletes vagyis fiókegyesületek hiánya hazánkban, pomologiai hátrmnara
dásunk.nak. nem utólsó oka, holott e hiányon lehetne segíteni mindenütt magyar hazánk különbféle 
v idék.ein, cle föl eg nekünk baranyaiakna~, kik Pécs városa tájékán , (a pomologiának legkedve
zö bb téren) ugyszólyán, egy bokorban lakunk s kiknek ennélfogva idöszakonkint összegyülni, 
gyűjtött egyes tapasztalatinkat az egész társulattal közleni, sokszor vak eseményszülte eszméinket 
társainknak szinte üdve s eszméivel fölcserélni, és e részbeni haladásinkat kevés erök.ödés mellett 
·legbiztosabban elöidézni igen csekély áldozatunkban kerülne. 

Véleményünk szerint elég volna iIIy egyesületnek évenkint kétszer összeülni, u. m. ta-
vaszszal és öszszel. Tavaszi ülésben a nyáron át teendök tárgya fölött, - ösziben pedig a tények 
és végzett föladatok eredvénye fölött üdvesen tanácskozhatnék az egyesület, és ez alkalommal (öszi 
ülés alatt) az ég áldotta, és iparunk nemesítette gyümölcseink elömutatásával örvendeztethetnénk, 
és egyszersmind további haladásra lelkesithetnénk összemunkálkodó társainkat. Egyébiránt pedig 
nz egyesület föföladatához tartoznék a nemesebb gyümölcsfajoknak megsze1:zése és közzététele. 

l ogy a gyümölcsfatenyésztés az egész honra üdvhozó legyen, nem elég ha azt csak ne
hány kimiveltebbek tökéletesítik, hanem szükséges, hogy az minél szélesebben az föld népére is, 
melly e részben mindegyre régi pangásban hever, kiterjedjen; hogy a gyümölcsfatenyésztést a 
pórral is megkedveltessük. E szent czélra Yezetni fogjuk biztósan népünket, ha a) ügyekezni t'o· 
gunk vele a gyümölcsfatenyésztés valódi hasznait megismertetni; b) ha már az iskolában összegyült 
kisdedeket a pomologiára nemcsak hathatósan édesgctjük, hanem egyszersmind annak föbb fogá
saira eleinte elméle1ileg, késöbb pedig öket szabadba kivezetve, gyakorlatilag tanitgatjuk. Mire 
nézve kívánatos volna, hogy minden falusi iskola mellé egy czélszerü kert is adatnék; c) ha lesz
nek, kik a nép ez osztályát illy nemes és olly gazdagul jutalmazó foglalkozásra idöröl idöre ser-
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kenteni s tanítani hivatásuk szerint tartozzanak. Mivel pedig e dicső tisztet legczélszerűbben az is
kolatanitókra bizhatni, azért kívánatos : vajha az iskolatanitókat képző intézetek egyéb tanulmá
nyai közt a pomologiának is engedletnék egy kis tér! Végre d) ha_ a szegény földmivelőkkel Iete
tetjük azt a káros előítéletet, melly szerint az, ki első pár fát ültetett, vagy nemesített ohajtott 
eredvény nélkül, elhiteti magával, hogy a meg nem fogamzásnak oka nem az ö helytelen bánásmód
ja, sem ügyetlensége, hanem az, hogy nincs szerencsés keze, hogy keze után meg nem ere(l és 
ennél fogva minden további kisérettel fölhágy. 

Örömest hiszszük, hogy ha az itt elősorolt hiányok kipótoltatnak, tévedések és balfogá
sok kiigazittatnak, akadályok elhárittatnak, pomologiánk mihamar uj és szerencsés aerára jutand 
bizonyosan ! 

XXXVI. 
I 

Allattenyésztés s 'juhmétely. 
GRtJBER FERENCZ' tisztartó Tarnóczán Somogyban. 

1\ílezőgazdaságunknak siker és haszonnal való vezetéséhez a marhatenyésztés, mint tudva van, 
~lig nélkülözhető , mert hol marha nincsen, ott kite1jedtebb gazdaságot vezetni nem is lehet s igy 
~a földmivelésnek e fő kelléke minden esetre megérdemli a gazda figyelmét. Rend e s gazdasáO'ok
:pan ~enyésztetni szokott márháknak s9kféJe .fajai vannak; a földmhrelésre leghasznosabb az ~gy-
nevezett szarvasmarha és a ló. Ezek mind a munkánál segedelmet adnak, mind pedig a jövedel
met nevelik, kivált a szarvasmarha hussal, bőrrel is fizet; ellenben a mezőgazdaságban elöfordu
Jó más nemű állatok, ha bár tettleges munkásságuk által a gazdaság v~zetéséhez nem alkalmaz
.tatnak is, de tekintvén mint Jövedelmi ágat, hely, vidék s körülményekhez képest, nagy hasznot 
és szép jövedelmet hajtanak, illyen p. o. a birka s sertvés. - Nekem nincs szándokom, de hely 
s ~örülmény sem engedi, hogy a gazdaságban elöforduló minden nemű és faju hasznos állatokat 
elősoroljam és azokriak tenyésztéséről, minő czélokraí forditásokról , fönntartásuk és betegsé
gektöli megóvásuk és kigyógyitásukról bővebben értekezzem; hanem leginkább bátorkodom figye
lembe ajánlani: a birkatenyésztésnél olly gyakran elöforduló igazi csapást, a megmételyesedést ; 
e'rről ugyan minden birkcisgazda, minden harmász és gazdasági lap számtalan észrevételeket, sok 
jót és hasznost közöltek, a birkatenyésztőknek óvatos figyelemre méltót· de adataikkal nemcsak 

- 0 ' 
hogy ez iránt mindent ki nem merítettek, sőt még igen igen sokat hagytak a gazdatisztnek to-
vábbi vi~s~áló?á~okra valót. - Én ugyan jelen ·értekezésemmel, tudom , hogy a birkák megmé
telyesedes1 ba1amak gordiusi csomóját föl nem oldandom, de minekutána a m. gróf Széchenyi Pál 
11rodalmaiban sikeresen használtatni szokott óvó- és gyógyszerek annyi figyelmet érdemeltek és ér-
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demelnek is' hogy azokat tapasztalásomnál fogva a közönség iránti szeretetből közölni jónak vel• 
tem , azért is azokat minden birkásgazdának figyelmébe ajánlani bátor vagyok. 

A M. Gazdának mult 1844-ik évi folyamában közöltetvén a középponti egyesületnek mun
kálatai, azokból az állattenyésztési szakosztálynak május 29-én tartott ülésében mint különösen kö
~·ömhez tartozó .eme kérdésnek fölvilágositását a juhászat javára kötelességemnek tartom. 

· A kérdés ez: „Mik lehetnek fő okai a lefolyt télen majdnem ország
szerte uralkodott juhmételynek; és minő szer vagy bánásmód mutatkozott 
legfoganatosbnak e nyavalyának akár megelőzésére, akár megszüntetésére". 
E kérdés megvitatásánál többek közt m. Czindery László, mint szakosztályi elnök beszéde folytá
ban megemlité gróf Széchenyi Pál megmételyesedett birkitit és azon gyógy. vagy inkább óvószert 
is érinté, de csak fölületesen, mi a grófnak birkái körtil használtatott. - Én mint a nevezett 
m. gróf somogymegyei clrávamelletti urodalmában helyeztetett j ó sz ág a i n rendelkező gazdatiszt, 
számos évi ta11asztalásaim után a kétrészü kérdésre eme rövid felelettel szolgálhatok: 

Mi legyen fő oka a birkák mételyesedésének , fönnérintett gyülésben elegendően meg
vitattatott. Én is csak a nedves időjárást, záporeső utáni legeltetést és poros takarmány adását 
okozom,; és igy a kérdés első részére nézve hosszabb szóárba nem ereszkedvén, csak egyedül a 
mételyesedés ellen sikerrel használt gyógy- vagy is inkább óvszerről közlöm tapasztalásomat: 1831 
és 32-ik években sok nyáj megmételyesedett, e csapás érte m. gróf Széchenyi Pál urnak Somogy
ban helyezett lábodi maj01jait is , hol egy sereg előhasi és egy sereg öreg anyabirka esett e 
nyavalyába. Az előhasiak september elejével kezdtek hullani s nem voltunk képesek bárminemü 
orvoslással is őket a dögvésztől megmenteni. E csapás aggodalomba ejtett engem, mint helybeli 
gazdatisztet , ugy gazdasági kormányunkat is ; megvizsgáltatván tehát a nyájak , átalában azt ta
pasztaltuk hogy a mételyt leginkább csak azon fönnérintett 637 darabból álló anyabirka szívta ma
O'ába mellyek a mételybe hullott elöhasiakkal egy legelőre jártak. Ennek következtében legelőbb 
0 ' . 

is 4 drb. jobb és alábbvaló lemetszetni és· fölbonczoltatni rendeltetett s találtunk mindannyiban 
bőven mételyt, a légkevesebb volt 89 drb., le3több 157. Erre elsö tanácsom, minthogy a gya
nus ·birkák egyébkint igen jó husban voltak, az volt: hogy aclassanak el; kormánytm~ azonban 
nem eladást, hanem gyógyítást rendelt, mellyhez azonnal következő móddal hozzá is fogtunk. 

Még csak october volt és a nyáj jó széiraz takarmány mellé akolba állitiatott s előbb 
·"'yanus voltuk miatt meg nem ugrattattak, csak ekkor eresztettek kos ·alá" s rendes etetéseken 
~ólül e gyógyszer használtatott: apróra tört olaj-sonkoly, rozs alja, mindenikböl 12 itcze, zab 6 
itcze · mindössze 30 itczét száz darabra számitva; s e keveréket kapták éhgyomorra, úgy reggel, 
délut~n is jó száraz takarmányt, azontul heti sózást e vegyülettel: 3 font só, 2 lat paprika, 1 lat 
porrá zuzott oltatlan mész; azonban e s~zás egy hétben háromszor , minde~kor estve t?rtént. . 

Eleinte ugyan mind reggeli, mind esti keveréköket nem igen izleltek s az egesz mennyi
séget föl nem emésztették , de utóbb hozzá szokván, takarékosan fölették. Ezen bánásmód folytat
tatott mindaddig, mig a nyáj ·tavaszszal egészséges legelüre eresztetbetett, azon csekély változta
tással, hogy a só közé mindég nagyobb adag papl'ika kevertetett , mig t. i. a só egészen meg nem 
vörösedett. . 

E O'yógyszer mellett megmaradtak a birkák jó állapotban s egész télen állal egy sem 
b b. 

döO'lött el közölök mételyben. Nem fölösleges megjegyeznem, hogy ezen idö alatt az orvosJott u-
káknak lágyan ment az emésztetök s . a közt métely is volt látható ; két anyabirka pedig az ellés
ben megdögölvén, fölbontatott s májuk egészségesnek találtatott, az erekben sem mutatkozott 
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semmi métely, b~nem az. ér vég~ben paprikát lehetett látni, az epezacskóban. volt ugyan nehány mé·
telyszem, de az is csak igen szmetlen, lapos, döglött forma. A többi anyák szerencsésen leellettek 
fl~ikat föJnev~lték , s megmaradtak a seregben minden gyanu nélkül mindaddig, mig az öregség mia~/ 
k1 nem mustraltattak. - Mutatkozott e nyavalya 1843-ik évben a darányi elöhasi és 1844-ik év
ben a tarnócz~i ~gyik se~·eg .öreg anyákban is, de alkalmazván az érintett szereket, a dögtöl meg
~entettek a blfkak, - sot mmdenkor óvszeri.il használtatik a sókeverék nagyobb esözések' ut.án jó 
sikerrel. ' 

. Igy e szer _jobba~ ~v, mint gyógyít; mert csak a birkák mételyesedésének elején alkal
mazhato hasznosan, es gyogyit, - ellenben ha a birka egyszer megvetközik, s mája rothadásba 
indul, azon többé a közlött orvosság nem segít, mit szinte meg is kisértettem. 

/ 

XXX"1'1I. 

A gyümölcstenyés~tés jelen áll.apotja Pécs k'örnyékén. 
fiENDTVIC~ TAJllÁ.S. 

~ écs tájékának éghajlata különösen kedvezne a t;yümölcstenyésztésnek, mivel délszaki fekvésé
nel fogv~. Magy~rorszá~ más vidékéhez képest, többnyire rövid telei járnak, kivált városa határá
ban az e~sz~~r~l fe~vo, Mecsek-hegység miatt, mellynek ótalmazott és más tekintetben is kedvező 
~ely~zet~~ koszon~e~i. Ebhez sokkal járul a tájéknak változó fö1dszine, mellyen meneteles dombok 
es :ies vol~~e.k v~~tJ~k föl egymást tetszetős térségekkel, a zordon éjszaki szélnek pedig setétzöld 

_ erdok. szel.1d~t1k duh~t .. Hogy Pécsnek szőlői és gyümölcsösei késő derektöl sokszor menttck ma
rad~ak .' midon más v1dekek azoktól érzékenyen szenvednek, oka talán sivatag havasoktóli távolléte. 
De(J" e~v1s~onta~ság m.~att.i károk és veszélyekről sem igen panaszkodhatik Pécs vidéke, ámbár zu
ho;:,nak neha zaporesok párosulva kártékony szélvészszel , néha pedig jégesők is csü O'rresztik kedvét 
~::m~ga~matos me~~i g~~dának :. ~.s a. se~mivé ~et~. örömremény bus romain keserű bkönnyekct hul-

t. a ke~e m~nkaJa utan tengodo foldm1ves. - Nmcsen azonban olly vidék, mellynek lakosai ba
sonlo .t~~·mesze:1 ~a~eseményektöl egészen menttek maradhatnának, csakhogy illyetén csapások azon
egy táJekot alig erik talán minden 15 évben egyszer. 

. Pécsnek és környékének földe átalán véve hevesebb természetű többé kevesebbé por-
hanyos, meszes márO"áJ'u · ·1 bb bb" · · · ' · . . . „ . b es me ye en nagyo i eszrnt uszadekos meszomladványu : min el foO'va 
a kaJSZI- es oszibaraczkfa v l · t ·1 · · . . „ . 

0 

• „ „ „ ••• „ • a amm a sz1 va is v1gan tenyesz1k benne, s az elsö ketto mmd szapora 
mmd kulonos JO 1zu es szé · „ „ "l 1 h 1 . ' . . psegu gyumo cscse á álkod1k. Az alma azonban és köri e, mellyek gyö-
kerei melyebbre hatnak, s kivált ennek elseje közönséges vadalmára nemesbitve, elsö éveiben vi-
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gan tenyészik ugyan, de mihelyt gyökere a mészomlndványos réteget éri, növése megszűnik, elkor
nyad és nehány év mulva kivesz, sokszor még gyümölcsözése előtt is. A körtefa épebb lesz ugyan 
tartósabb és termőbb is , de csak ritkán ér magas termetet és koross<ígot. Sokkal épebb és diszlöbb e 
földben a szilva, melly böséges gyümölcsét örömest nyujtaná minden évvel, ha az e tájékon gyakran 
megjelenő rovaroktól megmcnekülhetne. 

E vidék gyümölcstenyésztésére némelly évben fölötte kártékony a ro-rnrok temérdeksége, 
mellyek a szőlők s o-yümölcsösöknek éjszakróli oltalmazottsága miatt böven tenyésznek. Ezen ár
talmas rovaroknak ismeretesebb és nevezetesebb nemei a lepkék és bogarak. A lepkék közöl meg
jegyzendők: 1-őr A fehér falepke (Papilio crataegi egy fehér nappali pille, fekete erekkel. 
Mutatkozik juniusban és az alma-, körte- és szilvafa le·velének fonákjára tojja 20-30 petéjét min
den beboritás nélkül. Ezek mintegy 14-ed napra kikelnek, és magok körül 2-3 levelet összeso
dorván, ezen állapotukban maradnak reájövö martiusig ; mikor meleg idövel fészkökct elhagyván, 
nz elöcsirázó fabimbókat elrágják. Sokkal kártékonyabb 2-or az a 1 ma fonó (Lipparis chrysorrhaea ), 
egy %, ujjnyi széles, átlátszó fényű fehér éjjeli lepke, 2-3 fekete kis pontocskával szárnyain. Meg
jelenik julius és augustusban; szinte az alma-; körte , vagy szilvalevélnek fonákjára rakja 100-200 
petéjét, és azt farának rötsárga selyemszabásu gyapotával beboritja. Mintegy 14 nap mulva kibuj
nak a hernyók, mellyek egynehány falevélböl egy nagy fészket összefonván, abban elvarják a jövö 
tavaszt, pusztitásukat a"k.kor kezdendök. Következik - 3-szor a gye rt yánf a lepke (Gastropha
cha neustria), egy % hüvelknyi széles, rőtsárga vagy rőtbarna, keresztvonalJal elöszárnyain. Ju
nius és juliusban sürüen, néha azonban gyéren fordul elő, petéjét gyürüformában gyümölcs és más 
fa tollszárnyi vastag ágar.skái körül rakja, miért is nehéz azokat föltalálni és kiirt;rni. Illy állapotban 
elmaradnak jövő aprilisig, mikor nagy mennyiséggel kibujván, gyürühernyó nevezet alatt, a faleve
let éjjel befonják és elemésztik, nappal azonban a nagyobb ágak hónaljában vagy a törzsökön is 
nagy csoportokban vesztegelnek. Ugyanillyen életmórlu 4-szer a törzsökhernyó is, melly nappal a 
gyümölcsfa törzsökein vesztegel vén, legelni csak éjjel jár. Lepkéje a kajszi- vagy rózsafonó (Lipparis 
dispar), augustusban jelenik meg, és egy hlivelknyi széles, fölszárnyai barnás szökék, egy fekete 
hold-folttal; és több habos és fogas keresztvonallal; hátulsó szárnyai pedig rötsárgák, horokforma 
fekete középfolttal. A sokkal nagyobb nősténye két hüv.elyknyi széles , vastag és otromba szabásu, 
teste hát~Jja barnássárga gyapott~l ruházva, szárnyai szurtos fehérek s szintugy jegyezvék mint a 
himéi, csakgogy tisztábban. Két vagy háromszáz petéj~I a fák törzsökeire tojja, és beboritjtttrötbar
na fara gyapotjával. Illy helyezetben vá1ják el aprilist további. kifejlésökre. Egészen más életü 5-ör 
a farontó-sz u (Cossus ligniperda ), mellynek ujjnyi hosszu hernyója ritkább az almán és körtén 
mint más fák törzsökén, de ha azokra kerül, a-fát, kivált ha az még fiatal, rövid idö alatt kiveszti, 
minthogy egész törzsökét és vastagabb ágait körülfmja és kivési. Hernyója, melly .átalakultáig a 
fa törzsökében 2 évig elteng' nagytestü' ifjonta sötétpiros' feje és nyakpajzsa· fekete' utolsc) vecllése 
után pedig szurtos testszinüvé válik. vagy sárgássá, vörös gerinczvonallal, feje pedig feketévé és 
nyakpajzsa rőtsárgává. Lepkéje nagy, vastag s otromba, szürkeszinli, különféle setétbarna folt
tokkal és keresztvonalokkal; hátulsó szárnyai elollalt setétszürkével s barnával rácsolvák. Mutat
kozik junius és juliusban; hímje jóval kisebb nőstényénél. Ennél sokkal kártékonyabb és az itteni 
gyümölcsösökben gyakortább annak pajtása 6-or a va clg e sz te nye s zü (Cossus aesculi), teteme
sen kisebb ugyan az előbbinél, de annyival puszWóbb. Hernyója mindennemü fán, de igen gyakran 
almán és körtén is élödik, mellynek nemcsak törzsökét, hanem vastagabb és vékonyabb ágait is 
megfurja s tökéletesen megrontja. Egy vagy másfél hüvelyknyi hosszura növekedik, és sárga, fé-
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nyesfekelével pöttögetve, feje melletti két fekete folttal; nyak pajzsa széles, domboru és fényes fe
kete, valamint a leghátulsó karimája is. Nyulánk rötsárga bábjából fejlik augustusban lepkéje 
melly ragyogó fehér, hátán :2 sorban 6 aczélkék ponttal; szárnyai keskenyek, gerély~zabásuak ' 
több nagyobb kisebb ragyogó <!_Czélkék foltokkal és pontokkal megbintvék. A hímnél 2-3 szort~ 
nagyobb nösténynek fehér keresztvonalakkal tarkázott feketéskék teste hátulján dudorodik barna 
tojó fulánkja, mellyel a (akérget keresztül böki, és mindegyik bökedékbe egyegy petéjét tolja. 

Találkoznak ugyan még más különféle lepke-hernyók is a gyümölcsfákon, u. m. a cseres
nye vagy szilvafalepke (Papilio polychloros) baraczk, mandola, szilva, alma és körte fákon, a nagy 
pávaszem.kö~tefonó, (Saturnia pyri), kört~, alma, kajszi és szilvafákon: a tölgylevél lepke (Gastropa
cha querc1foha) alma, körte és szilvafákon, és így még több mások is ; de ezek soha sem mutatkoznak olly 
mennyiségben,hogy a gyümölcstenyésztésnek tetemes kárára lennének, s miért a közönséges bajok közé 
számlálandók volnának, sötmiértis irigylenök tölökamegjelenésökidején máregészenkifejlettazonegy. 
nehány gyümölcsfalevelet, midön pille-alakjokban, jegyeik rajz- és tündér festékszineikkel a termé
szetszépségét olly igen diszitik? Ezek kivételt érdemlenek tde nem ugy a gyümölcstenyésztésre fölötte 
veszedelmes és kártékony többféle bogarak, mellyek közöl legveszedelmesebbnek méltán mondathatik: 

1-ször. A közönségesen ismeretes e s ere bogarunk (Melolontha vulgaris Okenii), melly 
nemcsak bogárkép tetemes károkat ejt a gyümölcstenyésztésen, hanem még az e vidéken fehér
kukacz nevezett alatt ismeretes váz képében is olly annyira megrágja a fák gyökereit, hogy azok 
sokszor nyár közepén rögtön elszáradnak. Pécs tájékának ugyan már több évek óta szerencséje van 
e kelletlen vendégektöl megkiméltetnie, némelly esztendöben azonban sokasc1guk olly temérdek, hogy 
valóban országos csapássá válnak. Tmlva van, miszerint nösténye 40-60 petéjét a földbe rakja, 
és míg az ezekböl kikelö vázok tökéletes állattá fejlödnek 3-5 év is eltelik. De gyümölcstenyésztés
beni állhatatosságunkat megpróbálja e tájékon - 2-or, a biborszinü, fölötte kelletlen gyümölcsfuró 
(Rhynchites bachus Ok.) Gyakorta, mikor a tapasztalatlan gyümölcstermesztö gazdag gyümölcstermését 
már bizonyosnak nézi, ez a gonosz bogár, valamint két köv,etkezö pajtása is, szépen álmodott remé
nyét semmivé teszik. Mutatkozik junius s juliusban, itt leginkáb körtén s különösen téli körtén; sokszor 
mid ön ezek csaknem tökéletes nagyságukat elérték, hosszu erös sziváayával a· gyümölcsön, nyele mel
lett, több lyukat bök , s petéjét bele tojja, mellyekböl nehány nap mulva a vázok kibujnak. Az igy 
megsebhedt gyümölcs többnyire rothatni kezd, vagy összesorvad, és nem sokara vagy töppedve, vagy 
félig rothadva lepottyan; azután a váz földb.e huzóclik és bábbá változik, mellyböl jövö évre föJ
tünik a bogár. Ugyan illy gonosz tulajdonságu 3-szor a venyigefuró (Rhynchites betuleti Ok.), melly 
az előbbinél egykevessé nagyobbacska, és ragyogó zöld szárnyu, bíborszín lábakkal. Nemcsak al
mán és körtén, mellyet megrongál, hanem faiskolákban és szölökben is elöfordul, amazokban a fiatal 
hajtásokat, emezekben pedig a gyenge ·szölövesszöket megfurja·, minélfogva ezek Iekonyulnak. Ez a 
faj azonban itt nem igen szapora; számosabban jelenik meg 4-szer a rézszinü gyümölcsfuró (Rhyn
chites cupreus Ok.), melly az elöbbinél kisebb, többnyire gránát, ritkábban rézszínű. Életmódja az 
elöbbi kettöével azonegy, az almát, körtét, szilvát és kajszit sok8zor kevéssel megérése elött meg- . 
bök vén: beléje rakja petéjét, mi által a gyümölcs rothadni kezd s lehull. 5-ör Még egy öregtögomb 
nagyságu kis bogár, mellynek leírását könyveimben eddig föl nem lalttltmn, p~1sztitj a szilvanemein
ket , kivált a nemesebbeket. Ez a gömbölyü apró bogár fehér ; de feketével van pöttögetve, narancs
sárga gerinczvonallal, s amint látszik, biborbogár. Találkozik mindennemü gyümölcsnek virágában, 
kivált a szilvanemekében, hol az alig rügyezö gyümölcsre rakja petéjét: az ebböl támadó váza pedig 
magát belefurja a még alig borsónyi gyümölcsbe, és magvának puha csiráját elemészfi , mire a gyű-
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mölcs rothadásnak indul s lepotyog. - Ki nem ismeri itt kiváJt a baraczkfának oJiy igen ártalmas 
6-szor sz i n bog arat ( coccus), melly számtalan mennyiségben az említett fáknak törzsökét és vas
tagabb ágait gyakorta egészen ellepvén '· kérgéböl táplálkozik, hol öszszel verhenyeges por képében 
talált.atik, és illyes alakban telelvén ki, tavaszszal mint mozdulatlan állatocska közönséges gom
bostügombnyira megdagadván, juniusban egy félszemborsnyi félgömbbé alakul, melly belölröl vilá
gosabb, kívülről pedig fénylö setét, rötbarna szinü, és erösen a fa kérgéhez ragad. Ezen álJapot
jában 3-4 hétig vesztegelvén, megszárad bőséges rötbarna porrá, mellyböl ismét jövö nemzedéke 
származik. Nem kevésbbé kártékony7-szer a baraczklevelész (aphispersicae), menye vidéken 
gyakran nemcsak a baraczkfának kedvelt gyümölcsét öl foszt meg bennünket, hanem még magát a 
fát is ugy meggyötri, hogy ez sokszor szinte kiszárad, vagy legalább is annyira megerötleneclik , 
hogy a reá jövö esztendöre semmi virágbimbót, vagy igen keveset bir teremni, ugy hogy kényte
leniiietünk két esztendeí fáradozásunk jutalmáról lemondani. E rovarok kétfélék, egyik felekezetük 
világoszöld és átlátszó, a falevél fonákján annak viricsából élödik, mitöl a levél összetekeredik , el
sorvad és némi mézféle édes nedvet vervén ki: szám1alan hangyát csalogat oda, mellyek a fának 
kiveszését , vagy legalább megerö11enedését hasonlókép elösegitik. A másik fajta is a levelek fo
nákján tartózkodik , de kékellö zöld·, különösen esös nyarakban mutatkozik, és pedig olly ·sokaság
ban , hogy a levelek terhök alatt lelógnak. E rovarok okozta fasenyvedésnek következései szintol\yak , 
mint a másik fajta után támadók ; s ekkép nedves nyarakban részint az e rovaroktóli kinzás, részint 
pedig a mézgafolycís küvetkeztében számtalan baraczkfa kivesz. Szerencséjére azonban a baraczkte
nyésztönek e fa könnyen termeszthető, és termöségét szintolly hamar eléri, valamint kivesztét; mely
Jyet mostoha telek , czéle1lenes velebánás és más a természetével e1lenséges eseményekreáhozhatnak. 

A gyümölcstenyésztésben a nemesbitésnek ·közönségesen elismert legjobb módja levén az 
ág kap cs o 1 á s, bátorkodom ez alkalommal az ágkapcsolásnak általam megjobbitott b.ánásmódját 
közleni. A gyümölcstenyésztés történetéből tudjuk, miszerint e nemesbités módja már r~gtöl fog
va ismeretes. A könyvekben ajánlott és tanított bán{1smóclja azonban sokszor még a legnagyobb 
pontosság mellett sem vigasztalja meg fárado~ásunkat a várt eredménynyel, miért is e módja a ne
mesbi1 ésnek magános kertekben ritkán, nagyobb faiskolákban pedig majd épen nem basználtatik. 
Az én módom szerint, ágkapcsolás által mindennemű, de kivált magvas gyümölcsöt legjobb siker
rel nemesbithetni, kivevén baraczkfát, mellyen az , a nagyobbacska megsebesülésen támadó méz
gafolyás miatt, ritkán jó következmériyü . Az ágkapcsolás ideje, tudni való, a tavasz, mielött a ne
mesbitendö vadcsemetén még fölötte mutatkoznék megindulása. · A munka mellett ugyanazon bánás
mód követendő, melly az ágkapcsolásnál közönségesen szokásban van, t. i. a vadcsemetc és a 
vele kapcsolandó ugyanazon egy vastagságu nemes galy megfaragtatnak vastagságnkhoz képest 
3
/ 4 - 1 1

/ 4 hüvelyknyi hosszu ugynevezett özlábvágásra, és illy alakban összeeresztve, s a balkéz
nek hüvelyk és mutató ujjaival szorosan egymáshoz tartva, a könyvekben ajánlott fa viaszos hárs 
vagy vászonszalag helyett. 11/z - 21/2 .Jábnyi bosszu közönséges erös parasztczérnával fölülröl kezd
ve az egész faragáson végig erösen és olly sürüen körültekertetnek, hogy sem a csemetének, sem 
a galynak összeeresztet.t részei ki ne látszassanak. A czérnának két vége azután megkötve és el
vágva lévén, mogyorónyi darab oltóviaszszal, melly mint valami flastrom az ujjak között egy két 
krajczáros kerekségére ellapittatik, az egész tekermény ollykép beborittatik, hogy a czérnából 
semmi ki ne látszassék, s így lég és nedvesség hozzá ne férhessen. Hogy pedig az oltóviaszt mé
hek el ne hordbassák, az egész keskeny vászony vagy papirosszalaggal beteke.rtetik. Kevés gya
korlás után és szorgalmas vigyázattal e bánásmód szerint 20 ágkapcsolás közöl, ha egyébiránt 
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mind a vadcsemete, mind a nemes galy egészségesek voltak, alig marad el egy. Az ekkép kap
csolt ág közönségesen 14-ed napra megindul, hajtása pe4ig már arasznyira serdülvén, a köteléknek 
bötyke fölvágattatik és a czérna levétetik ; minthogy ennek elmulasztásával a czérna annyira be
vágódik a kéregbe, hogy a legelsöbb erősebb szél a kapcsolmányt letörheti. Hogy az özlábvágás 
mind a két felöl egyarányossá süljön, a kés jó éles legyen, és faragás közt ne járattassék félsze
gen , hanem a mennyire lehet f ekmenten , mert csak ekként válik egyarányos vágás. 

Nálam s más idevaló gyümöcstenyésztönél diszlenek következő gyűmöcs
fajok. 

Nyári Almák. 
1. A nyári szamócza alma. Der Sommererdbeer Apfe l. 

2. Angol szamócza alma. Dcr englische Erdbeer-Apf~I. 

Öszi Almák. 
3. Sárga öszi anizs Jdrályalma (Reinette.) Gelbe Herbsta

nics R. 
IA,. Vörös csíkos öszi anizs csörgö alma (Calvill) Rother 

gestreifter Herbstanies Calwill. 

5. Sándor orosz ' császár. Alexander Kaiser von Russland. 

Téli Almák. 
6. Öszi borsdorfi. Herbst-Borsdorfer. 
7. Téli borsdorfi. Winter- „ 
8. Olasz roszmaring alma. ltalienischer Roswario-Apfel. 
9. Vörös galambalma. Rothcr Taubcn-Apfel. 

10. Királyalwa. Dcr Königs-Apfel. 
11. Apróncsikos téli csörgő alma. Kleiner gestreifter Win

ter-Cal will. 
12. Husvéti vagy sárga téli csörgö alma. Osterapfel oder 

gelbe1· Winter-Cal! will. 
13. Fehér téli csörgö alma.. Weisser 'Winter-Callwill. 
1JI-. Vörös stettini. Rothcr Stettiner. 

15. Nagy nemes herczegasszony almája. Grosser edler Prin-
cessin-Apfel. 

16. Vörös kurtanyelü. Rother Kurzst iel. 
17. Fehér téli tafotás alma. Weis~er Winter-Tafet-Apfel. 

18. Jansen van Welten. 
19. Mayernek fellér téli galambalmája. l\1ayers weisser Win-

ter-Tauben-Apfel. 
20. A gömbölyü szercsika. Runde gcmeine Szercsika. 
21. A gerezdes Szercsika. Gerippte Szercsika. 

22. A szagos Szercsika. Riechende Szercsika. 
23. A ncwyorki királyalma. Die Neuyorker Reinette . 
24. Nagy angol királyalma. Grosse engliscbe. R. 
25. Muskataly királyalma. l\luskat Il. 
26. Tridenti királyalma. Tridentiuer R. 
27. Orleausi királyalma. R. von Orleans. 

28. Valóságo11 (ranczia sz-ürkc királyalma. Aecbte französi-
sche graue R. 

29. Hollandiai arany királyalma. Hollandischc Gold-R. 
30. Karczos királyalma. Gestrickte R. 
81. Ragout királyalma. Ragout R. 

32. Brédai királyalma. Breda'sche R. 

33. Síirga késö királyalma. Gelbe spate R. 
34. Clareval királyalma. R. von Clareval. 
35. Hollandiai királyalma. Hollandische R. 
36. Franczia kirÍ\lyalma. Französische R. 
S7. Királyi királyalma. Königliche R. 

38. l\1iddelburgi kirí1lyalma. R. von i\liddelburg. 
39. Diel királyalmája. Diel's H. 
1'0. Vörhenyeges királyalma, Röthliche R. 
tif . Diadalmas királyalma. Siegende R. 
1'2. Korona királyalma. Kron. R. 
43. Gránát királyalma. Granat R. 
44. Angol kórház királyalma. Englisch Spital R. 
45. Dietzi vörös maudola királyalma. Dietzer rothe l\landel R. 
46. Dü Hammel királyalmája. Dü Hammels Gold-R. 

47. Nagy kettös casseli királyalma. Grosse doppelte Cass-

ler R. 
48. Kis casseli királyalma. Kleine Cassler. R. 
49. Angol arany peping. Englischer Golcl-Peping. 
50. Franklin arany pepiugje. Franklins Gold-Peping. 

51. Fiiszeres peping. Gewiirz P. 
52. Szürke peping. Grauer P. 
53. Vallisi czitrom peping. Walliser Limonieu-P. 
54. Barcellonai parmain. Barcelloner Parmain. 
55. Angol téli nrany parmain. Engllsche Winter-Gold-Par-

main. 
56. Loannak Parmainje. Loans Parmain. 
57. Hasonlithatlan királyalma. Sanspareil. 

58. l\Ialna alma. Himbcer-Ap'fel. 
59. Rajnai babalma. Reiuischer Bohn-Apfel. 
60. Szürke röviclnyelii. Grauer Kurzstiel. 

61. Kajdacs alma. Papagei Apfel. 

Körték. 

Nyári körték. 
1. Nyári jó keresztény k. Dic Sommer gute Christbirn. 
2. Hosszunyelü muskatáiy. Langstielige Ilfoskateller B. 

S. Pálkoi muskatály k. Palkosche Muskateller B. 

4. Takarékos k. Spaar B. 
5. Károly Föhcrczeg k. Erzherzog Carl B. 
6. Rötbarna nyári Rl_!sselet k. Rothbraune Sommer Rus

selet. 
7. Kecskepásztor \•agy stuttgardi czukor k. Geishirtl oder 

stuttgarder Zucker B. 
8. Zöld hoyerswerdi. Grüne Hoyerswerder. 

9. Pöttögetett nyári tövis k. runktirter Sommerdorn. 
10. Vörös nyári tövis k. Rother Sommerdoni. 

11. Nyári tojás k. Sommer Eierbirn. 

Őszi Körték. 
12. Zölcl öszi cznkor k. Griine Herbst Zucker-B. 
13. Fehér vajas k. Weisse Butter-B. 

14. Szürke vajas k. Graue Butter-B. 
15. Sziirke esperest k. Graue Doyennt>. 
16. Pisztr~ng k. Forellen B. 
17. Csíkos bosszu öszi k. Lange gestreifte Herbst-Birn. 
18. Szerelemféltö k. Jalousie. 
19. Hosszu zöld öszi k. Lange griínc Herbst D. 
20. Craszan. Crasaune. 
21. Csikos Bergamot k. Gestreifte llerbst Bergamotte. 
22. Hardenpont kedves falatja. Hardenpont's Leckerbissen. 

23. Charneui kellemes k. Köstliche von Charneu. 
24. De la motte. De la motte B. 
25. Hosszu fehér esperest k. Lange weisse Dechants B. 
26. Normandiai vörös őszi vajas k. Normannische rothe 

Herbstbutter B. 
27. Colomának öszi k. Coloma's Herbst-Butter B. 
28. Dieluek vajas körtéje. Diel's Butter B. 
29. Marianna berczegnó k. Prim;essiu l\1arianne. 
30. Capiomont öszi vajas körtéje. Capiomont's Herbstbutter B. 
Sf. Öszi bergamot k. Herbstbcrgamotte. 

Téli Körték. 
S2. St. Germain. St. Germain. 
3S. Dauphine vagy Lansac. Lansac B. 

34. Illarkinö. l\farquise. 
35. Colmar vagy manna k. Colmar oder l\lanna B. 
S6. Vadász k. Le · chasserie. Jagd-B. 
S7. Téli pézsma k. Winter Am!Jrette. 

38. Jó Louis.e. Gute Louise. 
S9. Vtírös téli vajas k. Rothe Winter Butter B. 
40. Virgoulense. Virgoulese. 
41. Husvéti Bergamot. Osterbergamotte 
42. Hollandiai Bergamot. Holliiudische Bergamotte. 
43. Solothurni Bergamot. Solotburner B. 

41*. Napoleon körtéje. Napoleons B. 
1i,5. Scbönlin stuttgardi téli vajas körtéje. Scbönlin's Stutt-

garder Winter Butter B. 
46. Preul Colmarja. Preul's Colmar. 
47. Il'lascon ·col marja. l\fascon's Colmar. 
48. Colmar Souverain vagy országlóné. Colmar Souverain 

oder R~gentin. 
49. Savourense azaz ízletes k. Savonrense oder Schmatk· 

hafte. · 
50. Zöld bosszunyelü téli pásztor k. Langstielige Winter-

Hirtt;in-B. 
51. Udvari bergamot. Hof-Bergamotte. 
152. Haso11lithatlan Rergamot. Unvcrgleicbliche Bergamotte. 

53. Jamiuette k. Jaminette. 
54. Hardenpont téli vajas körtéje. Hardenpont's Winter-But

ter B. 
55. Uj késö téli esperes k. Neue spate Winter-Dechants-B. 

56. Coloma téli vajas körtéje. Coloma's Winter-Butter-B. 
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67. Téli tövis k. der Winterdorn. 

58. Angol hosszu zöld téli k. Englische lange grüne Win
ter-B. 

59. Szász hosszu zöld téli k. Siiechsische lange grüne Win·· 
ter-B. 

60. Callel1ass körte. Die Callehasse. 
61. Soutmann körtéje. Soutmanu's B. 

62. Austriai koronaherczcg Ferdinánci. Kronprinz Ferdinaod 
vo~ Oesterreicl1. 

63. Coloma kellemes téli körtéje. Caloma's köstliche Win-
ter-B. 

64. Coloma carmelíta körtéje. Coloma's Karmeliter-Birn. 
65. A chaumonteli vadoncz. Der Wildling von Chaumontel. 
66. Császár körte tölgy levéllel. Kaiserbirn mit Eichenlanb. 

DRraezkok. 

I. Magtól váló gyapjas Baraczk. 
1. A fromentiui !Jorizii B. die Fromcntiner Weinpfincbe. 
2. Nagy kedvencz. Grosse Lieblings Pf. 
3. Gömbölyü átlátszó. Runde durchsichtige Pf. 
I!. Beaucair ked\' ese. Be.a'ucair's Lie!Jling. 
5. Nagyhegyi b. Grosse Bergpfirscbe. 
6. Koránérő bibor b. Frühe Purpnr. Pf. 
7. Canczellárné. Die Kanzlerin. 
8. Fehér Magdolna. Weisse Magdalene. 
9. Vörös Magdolna. Rothe l\fagdalene. 

10. l\faltai baraczk. Die l\Ialtheser Pf. 

11. Csudaszép vörös !J. Rothe Admirable. 
12. Sáfrány b. Die Safran Pf. 
13. Kis kedve~cz. Kleine Lieblings Pf. 
14. A szép örnö. Die schöne Wiicbterin. 
15. Venus cmlöje. Venusbrust. 
16. Király b. Königs-Pf. 
17. Gyapjas Nivetta. Wolligte Niwette. 

18. Genuai b. Genueser Pf. 
19. Késöuérö bíbor b. Spate Purpur Pf. 
20. Koránérö perui b. Frühe Peruanerin. 

II. Magtól nemváló gyapjas Baraczk. 
21. Fehér duránczi. Weisse Pavie. 

22. Sárga duránczi. Gelbe Pavie. 

III. Meztelen Baraczk. 
2S. Fehér Nectar baraczk. Die weiss Necktarine. 

24. Aranyszínű Nectar b. Die Gold-Necktarine. 

IV. Be nemsorozott Baraczkfajok. 
25. Columbia. 
26. C:ongress. 
27. János főherczeg. 
28. Herczeg Schwarzenberg Károly. 

29. Koránérö !Jibor duránczi. 

SO. Sárga szübaraczk. 

81. Csíkos kedvencz. 
32. Sándor császár. 

SS. l\loreil. 
SI!. Paduai vörös. 
35. Bársony barac~k. 

' 1 
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Szllwák. 

1. Kék Szilvák. 

t. Császár szilva. Blaue Kaiser Pnaume. 

2. Kék l'erdrigon. Blaue Perdrigon. 
3. Normandiai Perdrigon. Normanniscber Perdrigon. 
4. Kék Diaprée. B!aue Diaprée. 
IS. Sz. János szilva. Johannis Pftaume. 

6. ·Kis Damaszkusi sz. Kleine Damaszener. 
7. Király szilva. Königs POaume. 
8. Hasonlithatlan sz. Unvergleichlicbe Pa. 
9. Kék tojás sz. Blaue Eierpftaume. 

iO. Koránérö sz. Die Frül1-Zwetschge. 

11. Vörös Szilvák. 
H. A vörös Diaprée. Rothe Diaprée. 

12. Uri szilva. Die Herren POaume. 

13. MangeroniDamaskusi szilvája. Die Damaazeuer •on Mau
geron. 

i'l. Cseresn.ye szilva. Kirsch-POaume. 

Ill. Sárga Szilvák. 
15. Sárga tojás szilva. Gelbe Eier-Pll . 
16. Fehér Perdrigon. Weisse Perdrigo11. 
17. Fehér császár sz. Weisse Kaiserin. 
18. Sárga mirabella. Gelbe Mfrabclle. 
19. Arany szilva. Doppelte l\Iírabelle oder Gold-Pllanme. 

IV. Zöld Szilvák. 

20. Nagyzöld Ringló. Grosse grüne Renglulto. 
21. Ziild- tojá» u. Grüne EierpOa11we. 

Kajszi Baraczkok. 
i. Nagy •Örös kajszi. Grosse rothe Apriko$e. 
.2. Kis vörös k. Kleine rothe Apriko1e. 
3. Fehér kajszi. Weisse Aprikose. 
4. Narancs kajszi. Pomeranzen Aprikose. 
.5.. Ananasz kajszi. Ananas Aprikose. 

6. A Nancyi kajszi, Die Aprikose von Nancy. 

()seret1nyék éfil Meggyek., 

azokonk.ivül, mellyek közönségesek-~s a piaczon 
árultatnak. 

L Bokros megy. Boquet-Kirsche. 

2. Királyi édes m. Königliche Weichsel. 
s. Koránérö Orbán meggyc. 

4. Fekete spanyol meggy. Spanische Weichsel. 
5. Prágai muskataly meggy. Prager muskateller W. 
6. Korínérö királyi meggy. Frühe königliche W . 
?, Édes királyi meggy. Süsse königliche W . 
8. Orvos cseresnye. Doktor Kirsche. 

9. Bettenburgi van der Naat. Bcttenbnrger v'an der Naat. 
10. Herczeg cseresznye Herzogs-Kirsclle. 
11, Bettenburgi fényes cseresnye. B ettc nbur~er Glau;okiuche. 
12. Királyi cseresnye. Königskirs che. 
13. Vörös Orbáncseresnye. 

J/J. Jerusalemi cseresnye. Jerusalems Kirsche. 

1S. Koránérő fekete spanyol cscresnye. Friit1c schwnrae 
spanische K. 

16. Royal tartiYe •agy Jr. ésönérö király coere1mye. Spile 
königlische K. 

17. Fo.!ger c11cresnye. Folger Kinche. 

XXX"III. 

Tapasztalati észrevételek a baranyai szölömivelés 
borkészités }{Örül. 

SOLD . .\.N .iA:rwos G"WÖRGW, a bólyi és sellyei m·odalmak föpinczemestere. 

' es 

A tudomány és mi.ivészet egyik magas pártfogójától fölszólittatván, hogy a magyar orvos ok s 
ter mészetvizsgálók ezidei gyűlésére adnék a gondviselésem alá bízott palkonyai, lajoshegyi , _ 
kövesdi, higori s más szölöhegyek és pinczé.kröl - habár il'ásban is - némi értekezést: eltöké- · 
lém magamat e becses fölszólitást tiszteletteljesen megköszönni, minthogy - lesznek mások, kik 
a pinczekezelés , meg a szölömivelés egyéb ágai fölött érdekes adatokat közlendenek . . Ámde hálát-
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!annak Játszatni nem akarván 1 nem aknrhatván' boldog leszek a polgtíri kötelesség tefjesit.ése édes 
érzetében, ha uj hazám szölömivelési viszonyaihoz némi czélszerüt nyujthatok. 

A szölömivelés s borkészítés hiányait és hibáit választám tárgyul, meri e 
vidéken tartózkodásom óta gyakran volt alkalmam tapasztalni az évröl évre mindig előforduló bal
fogásokat egyikben is, másikban is . .Megkisértendem a legnevezetesb hiányokat kiemelni s ügyckezni 
fogok egyszersmind azok ellen saját tapasztalásomból némi gyógyszert meríteni, jól t11dvún, hogy 
számtalan tudományos iratok vannak , meJlyek e tárgygyal foglalkoznak , mellyek azonban sokkal drá
gábbak, semhogy a közönséges. szölömives azokat magának megszerezhetné , vagy nem eléggé nép
szerűen, tehát könnyen fölfoghatólag iratvák, s így czélhoz nem vezetnek. 

Azon öntuclaHal adom át soraimat, hogy ujat nem irok, hanem a már rég megirottrn. 
használat s kivitel végett a figyelmet hívom föl. Nem vágyom azon frók sorába emeltetni, ki tu
d·ományos müvekkel léptek elö, hanem csak szerzett tapasztalatimat szánclokom közzé tenni, a 
rnezőgazdas<1g eme fontos ágának, a szölőmivelésnek tökéletesítését erömhez képest bármi rsekély
lyel elősegíteni ohajtván. Ha sikerül igénytelen szavaim által az uralkodó ball'ogúsok gyérítését 
·eszközleni, ugy törekvésem dusan leend jutalmazva. 

Elöször is a szölömivelésben divatozó hibákat veszem sorba, s azután átmegyek a bor
készitésére. 

a) Hiba a szölöket mindenféle gyümölcsfákkal beültetni. Mennyi kárt 
·okoz egy terepéJyes fa alatta levö szölötökéknek az által,· hogy ezektöl a meleget és levegőt eJ
zárván, a fürtök érését gátolja, kétségkívül senki sem tagadhatja. Gyümölcsti.íknak bizonyosan 
alkalmasb helyet is találnánk, s a szölöket azoktól mindenesetre meg kellene kímélnünk. 

b) A n e m k e I l ö i cl ö b e u v é g z e t t s z öl ö m un k á k ; ide tartozik 1) a k. o r a m e t
sz és, mit Baranyában már januariusban is lóttam végeztetni, melly munka másutt februar végén 
vagy martius elején történik . .Mi sokszor elfagy késöbbi hidegek által a megmetszett fölsö szem ? 

s ekk~p a reménylett term~s nagy része áldozatul esik a szölöbirtokos elhamarkodásának. Saját 
kárunkon okulva, bizony ovakodóbbak lehetnénk e munkában, s azt valamivel késöbb, tehát al
kalmasb idöben végezhetnök. - 2) A szölömives gyakran minden kimélet nélkül jár el a szölötö 
megifjitása körül, midön a régi tökét késsel vagy baltúval lecsoukolja, söt némellyek (hogy ha
marabb elvégezzék) lábbal tipmják azt le, mi ültal a töke alsó része, mellynek megifjudásra kel
lene maradni, annyira megsérül~ hogy belöle erös tök.e nem válhatik. Kagyon ajúnlatos volna, ha 
az , mit késsel tisztán lemetszeni nem lehet, fürészszel távolittatnék el, mert az -ekkép okozott , 
simára metszett seb gyorsabban beheged. - 3) Fájdalom .fogja el az okszerü szölöszt, midőn a 
fattyuhajtásokat a fürtök virágzása idején lútja letördeltetni. Olly munka ez, mellyett fölnőtt em
bereknek kellene végezni, mihelyt il termö vesszöt megismerhetni, tehitt virágzás elött. Hiszen a 
töke még akkor is megsérül, midön e munka kellő időben történik; mennyirel nagyobbnak kell 
!enni a sérülésnek, lta a munka késöbben végeztetik, midön a töke már izmosabb, s a hajtások 
keményebbek. Véleményem sz-erint e munka már ugy is zsarnokság a tőkén, hát ha az még a vi
rágzás iclején vitetik végbe, midőn a növény gyümölcsét kezdi képezni, meHy foutos müködésében 
aztán a ·durva bánásmód állal egészen megzavartatik. Én azt tartom, hogy ~ rriu.nka alkalmatlan 
időben végezve, több kárt okoz, mint hasznot. Minthogy e munka alkalmávat -még a jövő évben 
megiljitandó tök ékre is kell különösen ügyelni, arra gy~rmekeket használni nem tanácsos. - Én 
a mezőgazdaság egyik föföltételén~k tartom, hogy minden végzeudö nmnka kellö idöben történjék, 
lla általa a növények diszlését elömezdHani, s átahlbaa sikeres tredményt akarunk eszközleui. 
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e) A neme s szölöfaj ok ki pus z ti tta tn ak, s helye ttök inkább többet te r
m ö fajok mi v e I te t ne k. lg Iáttám a többi közt, hogy a rizlingtökét (Burger fölosztása szerint 
11Iinia rhenana) kivágták, s helyébe közönséges fügért (johannia albifrons) ültettek· 
.Kérdésemre: miért teszik ezt? felelék: mert a rizling nagyon keveset terem s igen apró fürtöket, 
ellenben a fügér öt-hatszor annyit is hoz. Itt tünik ki, milly örömest föláldozza a termesztö a 
minöséget a mennyiségnek, midön csak ez utóbbiban véli hasznát rejleni. Valóban nem egy hegy 
csupán az, által veszté el jó hin~t s borának hitelét, hogy ~·ajta a keveset termö, de nemes szölö
t'ajok lassankint kiirtattak, s silány fajtákkal árasztatott el. 

Nem egyedül a szölöfajok nem ismerése, hanem a sok helytelen tájnevek is nevelik a 
zavart és tévedéseket. Tegyük föl p. o. hogy egyvalaki a fönnebb említett fügért ki akmja szölejé
ből irtani, s helyette a neki ajánlott pécsi fehér dinkát szeretné termeszteni, annélkül, hogy e fajt 
közelebbről ismerné; (melly egyébiránt a pécsi hegyeken igen jó bort aclhat, de a mi lapályos, 
agyagos szölöinkbe épen nem való); nem sokára meggyöződnék emberünk, hogy fi.ígér és fehér 
dinka, ámbár különbözö nevek alatt, de mégis egy s ugyanazon faj. Szerfölött kívánatos volna tehát 
a szölömivelö közönségre nézve, ha a korán elhunyt Schams Ferenc z megkezdett munkája, a 
hazai és külföldi szölöfajok névjegyzéke, a fajok táj- s mellékneveivel 
együtt - mielöbb bevégeztetnék - a. h e 1 y ett, hogy ho s s zu szö lö lajstrom ok bocsát
ta tna k közre, mellyeken sok, igen sok elkeresztelt ujonczfajokat kapunk 
ugyan, de az egészre véve valami tanulságosat vagy rendszeres fölosztást 
teljes s éggel nem találunk. 

d) A nem egyforma szü'rfitelés. Nem egyformának nevezem azért, mert a vin
czellér vagy szölömives az érésre nézve teljeséggel nem tesz "semmi kivételt, s alig várhatja a 
napot is , hogy szüretelhessen. A fehér szőlöt aztán. hammjában kiszedi fehér bornak, a többit pe
dig kádra hányja a mint jö - vörös bornak. Azzal, hogy a fürtök éretlenek-e, vagy részenkint 
vagy egészen érettek? mitsem törődik. Neki csak engedelem kell a szüretre, hogy legforróbb ki
v.ánsága teljesüljön; azért is haladéktalanul munkához fog, nehogy termése valamikép elveszszen. 
Amde mennyit használnak vagy ártanak e sietéssel , azt nagyon kevesen gondo1ják meg. Ha a fe
hér must hordókban, a vörös zagyvalék pedig kádakban van, legnagyobb szerencsének tartják; 
csak sok legyen, mert a jóságra keveset néznek. Röviden mondva, a szölöszürei. itten olly korán 
történik, a mint csak lehetséges, még pedig a legegyszerübb és legczéliránylalanabb módon. 

Valljon nem vblna-e itt ideje, hogy e részben, midön a jótékony anyatermészet olly du
san nyujtja áldásait, ezekre több szorgalmat forditsunk? Szabad-e e tekintetben a rajnaiakat pél
dányul fölhozni? Ezek a természettöl ,nem annyira megáldva, fölséges borokat termesztenek. Mily
lyennek kellene a mi borunkna~ lenni, · ha az ő példájukat követve, két-három izbeni szüretelés 
által ügyekeznénk bomnkon javítani? A hm-termesztésnek olly kedvező körülmények közt , nem 
kellene-e jeles terményt elöállitanunk? Mi kétségkívül meg fog történni, ha a kiválogatással össze
kö~jük a késöi szüretet a késöbb érö szölöfajokra nézve. Ha a rajnamelléki az ottani zordonabb ég~ 
haJlat alatt elvárhat a szürettel october végeig vagy november elejéig, ugyan miért ne várakozbat
rnínk mi nehány napig, sőt kedvezö időjárásnál tovább is, (azon időtől számítva, mi dön a közönsé
ges szőlömives szüretelni kezd), hogy megmutathassuk, mennyivel édesebb és zamatosabb a szőlő, 
ha tökéletes megérését bevá1:juk, miböl aztán természetesen annyival jobb bort is nyerünk. Öröm 
látni. mint iigyekeznek már több szölömivelö uradalmakban nemcsak a szÖlömivelés javításán, ha
nem a rajnamelléki kezelésmód behozatalára sem kímélnek semmi költséget. Csak aztán ez üdvös 

\ 

367 

példák minél számosb utánzókra is találnának.. Az ekkép termesztett jó minőségü borok jó híre s 
magasb ára által a mennyiség kétségkívül dúsan kipótoltatnék. 

Itt példákat is hozhatnék föl, miként két egyenlöen megmunkált, egyenlö fekvésü s 
lejtösségü, egyenlö földű és venyigéjü szőlőben, meliyek a nap befolyásának egyan\nt voltak kité
ve s átalában mindenre nézve lehetőleg hasonlitottak egymáshoz, mégis az egyik termése sokkal 
jelesebb volt, mint a másiké, mert amabban a fürtöket válogatták., késön szüreteltek s az e1je
dést okszerüen intézték. - Minthogy azonban a gondvjselésem alá bízott szőlőhegyek s pinczék
nél saját személyem érdekelve van, az efféle példák fölhordása szerénytelen dicsekvésnek tetsz
hetnék, legyen tehát elég ennyit érintenem az igazság érdekében. 

Az eddig elösorolt balfogásokon kívül még több bokros hiMk követtetnek el a szüretelés 
ulatt, kiváltképen pedig. 

e) a czél_szerütlenüJ intézett erjedésben (fórrásban). A szüret ideje, tulaj
donkép a szölő érésétöl függvén, az évnek már hanyatló szakára esik, majcl septemher, majd octo
berbcn (a fölügyelésem alatti szüretek sept. 6-ka és novemb. 4-ke közt történnek). Ekkor az 
időjárás már nagyon változó , nemcsak a tiszta s esös napokra hanem a légmérsékletre nézve is , 
mi által a szüret gyakran több napokig is félbeszakasztatik; illy alkalommal ritkán telnek meg a 
hordók egészen s a már betöltött must a szüret alatt uralkodott légmérséklet viszonyai szerint 
elöbb utóbb erjedzésbe megyen. Késöbb aztán folytatván a szüretet, az e vidéki termesztök az uj
don szfü't 'mustot közönségesen a már erjedő musthoz töltik. Ez által az eijedzés kifejlődésében 

- megzavartatik s zajosabban föly le, minek ismét az a következése, hogy a kiförrott bor közönsé
gesen fanyarabb s nincs szelíd, kellemes ize. Tapasztalásból meg vagyok győződve arról, hogy ha 
a termesztő a különbözö időben szürt mustot erjeclzés után töltené össze' sokkal finomabb bort 
kapna. -

Ez alkalommal nem mellőzhetem el a legtöbb szölömivelőknél divatozó présházak töké
letlenségére figyelmeztetni. A présházak építésmódja ellen nagyság tekintetében, nem szólok, 
mert ez többnyire a tulajdonos körülményeihez van alkalmazva; de alakra nézve minden tetemesb 
költség nélkül Úgy lehetnének azok építve, hogy bennök legalább a légmérséklet ne szenvedne te
temes változást e1jedzés alatt a beható napsugarak vagy éjjeli hideg által, mi különösen megza
varja az e1jedzés folyamát, söt egyenesen oka lehet, 11ogy különben kedvezö körülmények közt, 
sokkal silányabb bort kapunk, mint talán mostohább helyzetü, de e tekintetben ovakodóbb szom
szédunk. - Ebbeli észrevételem azonban ·csak az e vidéken divatozó szokásra vonatkozik, t. i. a 
vörös mustnak nyílt kádakbani erjedzésére. Mert némelly évben épen nem ritka tünemény, hogy 1ha 

- a présházakba lépünk, annélkül hogy még valamit látnánk, már eczetszagot érzünk, ha pedig a 
borokat kóstoljuk , azok már a második: vagyis eczetes e1jedésbe mentek át, minek fö okát csu
pán s egyedül az emlitett hibás kezelési fogásokban kell keresni. 

A bortermesztő tehát a következö körülményekre ügyeljen föleg a bore1jeclzés elött és 
alatt, ha azt akmja, hogy az jól folyjon le s bora a várakozásnak· megfeleljen: 1) A fürtök lehe-

- töleg tökéletesen érettek legyenek (a vörös bornak valók különösen szép szinüek.) 2) A vörösbor
mustnák e1jedzés végett kádakba töltése elött a szölöszemek jól összecsomiszoltassanak (annélkül' 
hogy a magvak szétzuzatnának, mert tölök a nedv 'nagy fanyarságot kap s átalában ártanak a bor 
minőségének.) Az ekké1J összecsomiszolt szemek hártyájából erjedzés alatt a festanyag jobban ki
huzatván, a bor szép szint nyer. -3) Az erjedzésbe ment (vörös) mustot szorgalmatosan föl kell 
kavarni a zajos e1jedés alatt, hogy (föleg ha a kádak nagyok) az egyenlőbben menjen véghez s 1 
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hogy a nedv a fölszinen meg ne savanyodhassék. 4) A zajos erjedés nlatt nemcsak az erjedő (vö
rös fehér) mustra nézve, hanem azon helyen is, hol az erjedés történik, folyvást 19-12 ° (Reau
mur) hévmérsékletet kell tartani. Mert az erjedés, lefolyása alatt, gyakran 20 s több fokra is 
hevül vén, ha a légmérséklet nagy, ugy gyorsan , zajosan, ha pedig nagyon alacsony. ugy igenis 
lassan fejlödik k~. 

Meg vagyok gyözödve, hogy e körülmények szigoru teljesítése után , a bortermesztök 
nézeteim hel~·ességét elismerendik. Az utóbbi pont igazolására saját tapasztalásomból az 1834 és 
1841 évet hozhatnám föl. A bor minöségére nézve mind a két év jeles volt. De jól emlékszem, 
habár írásbeli adataim nincsenek is róla, hogy az 1834-ki szüret alatt a légmérséklet magasb 
volt , mint 1841-ben; összehasonlitván tehát e két év folyását , azt találom , hogy az 1834-ki bor, 
jóllehet igen tüzes, szeszes s átalában fölséges bor, de az 1841-ki termésnek finomságával s za
matiUatjával mégsem bir. Honnan következtetem, hogy az 1834-ik borok e1jedése nagyon zajos 
volt , ellenben a 1841-ben az erjedzés - kellő lefolyással ment véghez. 

f) A fehér boroknak a sep1~öről elsö lefejtése. Vidékünkön a szölömives tör.'." 
vénynyé tette magának: az uj bort a rei:\ következő év martius ha_yának közepe előtt semmiféle eset
ben le nem fejteni. E szokás ellen mindeddig hiában beszéltem;· még akkor is , midőn az általa 
okozott hibákat már belátták. E részben véleményem az, miszerint teljességgel nem lehet megha-

. tározni, hogy a borokat mindig martius közepén vagy más bizonyos idöben kelljen lehuzni; mert 
a következö okok a lefejtést siettethetik vagy elbalaszthatják : 

t) Ha a szüret, mint már emlitém, sept. vagy november elsö napjaira esik, ugy az arány 
nem lesz helyes; mert elsö esetben a bor körülbelöl 61/2 , a másodikban pedig csak 4 1

/ 2 , hónapig 
marad a seprön. Olly arány, melly habúr fölteszszük is, hogy a borok minden évben egészen egyen
lő tulajdonságokkal birnak, mégsem lenne jó. Mint lehet i1ly czélszerütlen bánásmódot elnézni? mert 
hiszen a bortermések csakugyan annyira különböznek jó és rosz tulajdonságaikban , hogy csak az 
erjedzés után lehet meghatározni, mikor fej tessenek le a borok sepröjökröl. 

2) A lefejtés ideje attól is függ, millyenek voltak a fürtök, meJlyekböl a bor készült? 
ha azok tökéletesen érettek s nagyon czukordúsak, ugy a belölök nyert bornak tovább kell seprön 
állani ; ha pedig a fürtök nem voltak tökéletesen érettek, már akkor sietni lehet a lehuzással. 

' 3) Az esös, nedves évi terméseket jókor lefejteni nagyon tanácsos, mert illy években 
a szölö közönségesen több nyálk, mint tömör czukoranyagot tarta~maz , nédvök tehát hamar meg~ 
nyulósodik. 

4) Sietni lehet azon borok lefejtésével is, mellyek nagyon trágyás szölőkben termettek ; 
mert illyen l5orokban többnyire sok növény-állati nyálka van s hasonlókép hajlandók a nyulósságra. 

5) Tanácsos a borokat lefejteni rosz pinczékben., hol földindulások vagy a légmérséklet 
gyakori változása a seprőt a borral összezagyválja. 

Végre még egy - kétségkívül jeles pinczekezelési tényre szeretném a figyelmet fordí
tani, t. i. a Rajna mellett divatozó scprö-présre (Hefen-Presse), millyet - kicsinyben -
föl is állitottam. Meg kell egyébiránt jegyeznem, hogy az efféle prés alól nyert bor méltó helyet 
foglalhat a pinczében s hogy a kisajtolt száraz seprőt igen jól lehet használni eijanyagul eczetké
szitésnél, állati szénnek, nyomdai festéknek, vagy hamuvá is égetbetni, mi kilugoztatván a 'leg
tisztább haméleg (kali) vagy legjobb hamuzsír készitésére fordítható. A máslás s egyéb borok 
ágyát is meg lehet illy préseken csekély nyomás által tökéletesen tisztítani, s a borokQt v.ztán ismét 
basznúlb.atni a pincze-gazdaságban. 
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XXXIX. 

Némelly adatok e szakosztályi ügyekezetek és munliála
tokról. 

Mennyi sikerrel járt el t. Török!János ur, e szakosztály fáradhatlan jegyzője, hivatalos baranyai 
utjában, az legjobban ki fog tünni e következő két tudósításból, mellyet a Magyar Gazda augustus 
30-án és october 4-kén 1845-ben kelt 'számai közlöttek és mellyeknek közlését itt szükségesnek 
tartottuk, · ~ végett hogy fönmaradjanak azon lelkes baranyai hazafiak nevei itt is, kik ez alka
lommal nem csekély áldozattal járultak a haza jobblétének előmozdítására. 

Elsö Tudósítás. 

Sürgösb ügyeimnek befejezte után a f. h. 8-án ujolag utnak indultam, hogy megbízatásom
hoz képest a természetvizsgálók pécsi gyülekezetében követtársaimmal együtt részt vehessek. A 
küldöttség elnöke Czindery főispán ur nem jölietvén el, gr. Batthyányi Kázmér ur mutatott be bennün
ket a gyülekezet elnökénél, Scitovszky János megyés püspök ő excellentiájánál, ki is a tanácskozás 
és gyűlések összes fonalát ritka tapintattal, tudományos otthonossággal s lelkes részvéttel vezeté. 

Nagyon messzire kellene te1jeszkednem, ha e gyülekezetnek egész lefolyását taglalni s le
irni akarnám. Népes volt s majd 450 tagot számle:\lt, mellyben legtudományosb hazánkfiainak tetemes 
része működött; Baranya ez alkalommal mindent kitárt, mi a gyülekezetnek okulásul vagy fejte
getésül szolgálhatott, s a dustermészetü megyének lelkes fökormányzója szintugy, mint a szorgal
máról, vagyonosságáról és vállalkozási szelleméről eléggé ismeretes Pécs városa s annak jeles elöljárói . 
mindent elkövettek, hogy az odagyűlt vendégek gyönyörködve tanulhassanak. S bizonyos az is , hogy a 
vendégszeretetről, mellyben a vendégek kivétel nélkül részesültek, s mellyek koronája a harkányi 
fürdőben Batthyányi Kázmér által rendezett fényes népünnep és l.!lkoma vala, - egy sem fog soha 
megfeledkezni ajelenvoltak közöl. 

Egyesületünket azonban föleg a gyülekezet azon szakosztályának müküdései érdekelhe
tik, mellyben a mezögazdaság s barmászat tárgyaltattak; s e részben kimondhatlan elégtétellel je
lenthetem, s a gyülekezet közelismcrésére hivatkozhatom, hogy e szakosztály tagjaiban legnépesb, 
tárgyaiban legérdekesb, vitatásaiban legtanulságosb s eredményében leggazdagabb vala. Részletes 
munkálódásaira nézve méltóztassék a tekint. Egyesület a l\fagyar Gazda legujabb számaiból meggyö
zödni, mellyekben az illető jegyzökönyvek egész terjedelmökben foglaltatnak, s mellyekből kitű

nik, hogy Baranyában sok és nagy gazdasági értelem s kimeríthetetlen jó akarat van egyes capa-
. citások közt elszórva. S e tehetségek összepontositásit tartúm legfőbb föladásomnak, sőt küldeté

sem egyenes czéljának; s íme a legnagyobb örömmel értesithetem a tek. Egyesületet, hogy e czél 
elérésére ·gr. Batthyányi Kázmér, Majláth György főkormányzó, báró Majthényi József, Pajnády 
József vár. föbiró és Jankó János urak munkás közbenjárása és részvéte következtében sikerült 
Egyesületünknek egy megyei fiókot létrehozni Baranyában , melly is ottlétem alatt alapszabályaink 
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értelmében tökéletesen rendszereztetett. Az anyaegyesületi tagok szabályszerii számának megnye
rése végett aláírási ív nyittatván 2800 ft. alapítványi töke, 24. 6 évi 10 ftos s 3. 6 évi 5 ft.os részvény 
s 6. egyszerü 10 ft. íratott alá, az ujjon alakult fiók pedig igen jelesen alakult kormánya alatt gya
korlati munkásságát azonnal megkezdé. 

S így rövid vázolatban elöadván hivatalos utazásom sikerét, mitsem ohajtok annyira, mint 
a tek. Egyesület szíves megelégedését, s állandó kegyes bizodalmát, mint csekély törekvéseimnek 
végsö czélját és jutalmát. - Pesten aug. ·24. 1845. Török János. 

:Második Tudósítás. 

Az egyesületi titoknoknak a M. Gazda f. é. 70-ik számában egész terjedelmében közzé
tett jelentése elébb Somogy, későbben Baranya megyében tett hivatalos utazásáról, a följelentett 
kedvező eredményekkel együtt ösztönző szivess~ggel fogadtatott, zajos éljenek közt értesülvén ab
ból az Egyesület, hogy mindkét megyében olly számmal jámltak. az Anyaegyesülethez; meJly a s~ ab á ly
s ze rii t1 ó k ok keletkeztét mindkét helyen lehetővé teszi, söt bizonyossá is, miután az aláírt rész
vevő férfiak nem a czimben megnyugvó, hanem a cselekvií hazafiak közé tartoznak, kiknek egyéb
iránt egyenkinti személyes közremunkálása az Egyesület czéljára nézve nem kevésbbé fontos, mint 
az általuk nyert 11,400 pft. alaptökében s 6 évre kötelezett 65 tiz, s 3 öt fto s részvényben rejlö 
pénzbeli gyarapodása a leghatályosb közremunkálási eszköznek. - 7-er Az iménti jelentés nyo
mán mint alapító uj tagok üdvözöHeHek: nm. Scitovszky János v. b. tt. és pécsi püspök ö excja. m. 
ifj. Majláth György baranyamegyei főispáni helyettes ur, gr. Zichy János. 400 pft. alapitványnyal 
továbbá AppeJ J.ózseftb. s jószágfölügyelő, Bajzáth László birtokos, Bodonyi Lukács szolgabíró, Bot
ka Antal tb., Bujanovics Pál tb., Daróczy Zsigmond kanonok, Döry Lajos tb., Fáy György tb., Far
kas Lajos tb., Festetics Gejza gr., Forgách Antal gr.; Forgách Kálmán gr., Gaál György tb., Gaál 
István tb., Gervay Adolf b., Gludovácz János tb., Hertelendy Kálmán szb., Horváth Eduárd (zalabéri) 
tb., Horváth Sándor tb., Hollósy Károly tb., Igmándy Bencze tb., Igmándy Károly tb., Inkey Ödön, 
Inkey József birtokos, Inkey Lajos birtokos, Inkey Sándor birtokos, Jeszenszky Ferencz tb., Jura
nics László prépost, Kunll Gusztáv tb., Kund Vincze tb., Majthényi István b., Majthényi József b. 
Mérey József 2-ik alispán, :Mihálovics Imre tb., Mihálovics Károly tb., Mihálovics Mihály tb., Pajná
dy József vfbiró, Rudics Dániel vtszéki alelpök, Sárközy Albert 1-sö alispán, Sárközy Sándor főbíró, 

· Scitovszky Márton alispán , .Siklósy Lajos szbiró , gr Somsich Imre, Somsich Lörincz .szbiró, Spissi ch 
Ignácz föbiró, Szabó Miklós tb., Tallián Bertalan tb., Tallián Gábor tb., Tallián János főügyész, Tal
lián Lajos tb., gr. Zichy Pál Fercncz, mind 200pftnyi a!apitványnyal. ·Hatévi 10 pftos részvénynyel 
rendes t.a.,.okul meO'választattak: Aidin!!:er Pál üiryvéd Balo.,.h C01·nél tiszt. ügyv., Borbély László tb. 

0 0 CJ U ) 0 ' 

Bogyay Miklós tb., Bossányi Lajos tb., Csépán József szbiró, Csorba Endre gazdatiszt, Konrád .ML 
hály tiszt. ügyv., Deseő Sándor tb., Durneisz Konrád tb. és ttó„ Gözsy Máté, Greguska István ka
nonok, .Gruber Ferencz tisztartó, Gruber György plebános, Gyenes János mérnök, Hackl Lajos üdv. , 
Horváth János tb. s jósz . . igazg. Hölzl József tisztartó, Jankó János plebános, Jónás József kanonok 
s professor, Kacskovics Ágoston, tb, s h. ü. Kacskovics Ignácz főbíró, Khadé Béla csk. urod. tisztartó , 
Kelemen József kanonok, Kéry János kanonok, Koronthály Ferencz h. ügyvéd, K.rajcsik János ka
nonok . Kund Dániel tb., Kupricz Imre szbiró, Lang Ferencz városi tanácsnok, Lej tényi György 
titoknok, Lits Antal tisztartó, Majthényi Antal tb., Mihálovics József tb., Mocsy János tbiró, Molnár 
Zsigmond tb., Náray János számtartó, Nándory József kir. kincst. tan., Németh Antal h. ü. s tb„ 
Orczr .János tb., Paiss Boldizsár tb., Perczel Gejza tb„ Pfeifer Mihály orvosti"., Petko János, tb. 
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Pribék Bódog k. alap. igazg., Pócza Mihály tisztartó, Plitzner Lörincz bölcselettanár, székesfehér
vári fiókegyesület, Szalay plebános, Schwoy Ferencz sztartó, Soldan György föpinczemester, Sikló
sy Victor föbiró, Svastics István tbiró, Svastics Lajos tb., Svastics Pál tb., Xanthus Ignácz tb., s b. 
ügyv., Vallich Ferencz urod. tisztartó, Vlasics György plebános, Véssey Lajos föjegyzö két rész
vénynyel, Vörös Mihály kanonok, Záborszky Imre föadószedö, Záborszky Miklós aladószedö, Záhor
ránszky Vilmos tb., Zombory Ádám gazdatiszt. ·- Hat évi 5 pftos részvénynyel tagok lönek: Luxe
vich László adószedő, Pap Áron mérnök, Ordódy Gábor plebános. - Egyszerü 1 Opftnyi taksa mel
lett tagokká el választattak: Beszedics Antal bellyei urod. segédgazda, Beszedics János mágocsi ttó. 
Császár Béla plebános, Gradvobl Ed. tisztartó, Járányilgnácznyug. ttó., Nagy Imre ügyvéd, Simon Vi. 
közoktató-8-or Nemes Baranyavmegyében képviselökül föt. Daróczy Zsigmond kanonok és Kund Dá
niel és Horváth János tbiró urak, ügyviselökül: fötisztelendö Jónás tisztb. kanonok, Jankó János lelkész, 
Kölesy Vincze tisztartó s Nagy Imreh. ügyvéd urak, választattak meg. - 9-er Manfredi Angelo mér
nök ur által fömélt. hg Eszterházy birtokain létrehozott némelly. rétöntözések megtekintésére méU. 
ifj. Májláth György föisp. httó ur elnöksége alatt egy küldöttség neveztetett s egyszersmind Manfredi 
ur megkéretni határoztatott, hogy az általa igen helyesen üzött készítésében a tehénsajtnak magyar 
tehenek s magyar tehént~rtás mellett - oda küldendö tehenészeknek oktatást adni sziveskednék. 
- Pesten, oct. 1-sö napján 1845. Török János, egyesületi titoknok. 
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X:L. 

Erdély állatani tekintetben. 0 ) 

PETÉNYI S&LA.1'1011 JÁNOS, magyar nemzeti muzeumi segédör. 

Azon fontos indokok közé ,. mellyeknél fogva a magyar természetvizsgálók s ezen tisztelt gyüleke
zet több tagjai a magyar orvosok és természetvizsgálók évenként máshol tartatni szokott oagygyü
léseire örömmel utaznak, tartozik tagadhatatlanul e következö nyomos 3 ok , mint ugyanannyi 
czéljai azon közgyüléseknek. 

1) Lehetséges kitudása , fölfedezése , megismerése , valamint az oda- és visszautazás 
közben, ugy a gyülés környékén, mindazon tárgyaknak, mellyek átalában a hazai természettu
dományokra vonatkozólag érdekesek ; de azon kivül s még inkább azoknak , mellyek egy vagy 
más természettudományi szakra, mellynek e vagy ama természetvizsgáló embere és avatottja, bár 
mi tekintetben nevezetesek és hasznosak. 

2) Kipuhatolása annak , mi történt legyen e vagy ama környéken egyesek vagy társa
ságok által azon környék természettudományi kifül'kézése s egyes szakok kiösmerése tekintetéből ; 

következöleg fölkeresése, megszemlélése , használata a környéken fönálló természetiek gyüjte
ményeinek, gyüjtöivel való tudományos összeköttetés és igy meggyőzödés arról, mennyire haladt 

. vagy mennyire maradt hátra e vagy ama környék a természettudományokban s azoknak egyes 
osztályaiban. 

3) Fölserkentése és fölélesztése a természettudományok és egyes szakok iránti vonza
lomnak és elöszeretetnek; megnyerése tehát a haza minden táján több an·a hajló s buzgó szívek
nek környékök kifürkézésére és igy a magyarhon természetism~retének minél elöbbi s minél sike
resb megalapítására és tökéletesítésére. 

Többi természetvizsgáló társaim közt magam is szemmel tartván az említett czélokat , 
szerencsés valék, valamint a két .elöbbi, Pesten kívül tartott nagygyülés alkalmával, ugy a muJt 
évi kolosvárinál is , sok nevezetes tárgyak megismerése , érdekes tapasztalások tevése, jeles ter
mészetvizsgálókkali összeköttetésem által, tulajdon. te1·mészettudományi ismeretimet gazdagítani, 
másokét is bővíteni, nehány lelkes kedvelöt is szeretett szakomnak Erdélyben szerezni és így szi
vem boldogító élvezésére a két testvér magyar hon természetismerete gyarapításán ismét némileg 
munkálódni. 

Részem1·öl azonban leginkább az állattannal foglalkozván, átengedve minden egyéb szak
baní tapasztalások elöadását a t. ez. gyülés azon tagtársimnak, kik, tán magából Erdélyből idejö
vén, vagy innen velünk ott levén, azoknak inkább avatottjai , magamnak ez alkalommal szerencsém 

*) E nagybecsü értekezés az előbbi szakosztályhoz tartozó; de mivel csak julius 10-kén kaphattam 
meg, többé nem áUt hatalmamban azt illó helyén adni. Szerk. 
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lesz, a kolosvári gyűlésre s onnan vissza, söt átalában Erdélyben tett utazásom közben szerzett állat
tani tapasztalatimmal ·kegyeteket mulattatnom. 

Mintegy hét hétig tartó utazásomat, mélyen tisztelt igazgatóm s ezen gyülés nagyon tisz. 
telt másodelnöke, Kubinyi Ágoston ur ö nsága társaságában, Pest, Nógrád, Gömör, Borsod, · Zem
plén , Szab9lcs, Bihar, Szatmár, - Kövár, Doboka , Kolos, Torda megyéken , Aranyos, Szeben, 
Szerdahely, Szászsebes, Szászváros székeken és ismét Hunyad, Alsó fehér, Zaránd, - Arad, Bé
kes, Heves megyéken keresztül vissza Pestre - ezen utazásunkat mondom, noha rövid idönk hasz
nálata, több tájok, városok és nevezetességek szaporább megtekintése végett, többnyire kocsin 
vagy lóháton tevénk, s igy bár egyes tájokban ohajtott vizsgálódási kirándulásokat, fájdalom, 'mel· 
löznünk kelle : el nem mulasztám mindazáltal mégis, valamint az utunkban elöforduló állatokra tar
tózkodásunk helyeire, magok viseletére, madarak költözésére, ugy a fönálló állatgyüjteményekre 
is vizsga szememet fordítani, minden állomásunk s egyéb mulatásunk alkalmával, kivált pedig a 
kolosvári nagygyülésre Erdélyhon minden részeiböl egybésereglett természetbaráti közt az állatok 
ismeröit fölkeresni, tölök az erdélyi állatok elöfordulása, táji megnevezése , mennyisége , geogra
phiai elterjedése felöl hiteles tudósításokat gyüjteni s igya két testvér magyarhaza faunája (állattana) 
számára s gyarapítására ismét némi érdekes adatokat szerezni. 

Erdélyt állattani szempontból _átalában tekintve, s kivált mint sokféle emlösök, madarak 
és halak tanyáját véve, állatdusnak nem, de sok jeles ritkaságok hazájának igen is lehet mondani. 
Ebbeli mindkét állapotát az ott tett tapasztalásom több okoknak tulajdonítja. Az elsöt, t. i. hogy Er
délyt átalában állatdusnak mondani nem lehet, tapasztalásom következö 3 kutföböl származtatja. 

1) Erdőségek, - 2) egészséges és nagyobb vizek, - 3) jobb földmívelés hiányából. 
Az elsőt, t. i. erdökhiányát okozza az: · 
a) Hogy Erdélyben az erdész-szabályos kezelés és igazi erdögazdaság honn nem levén , 

ottan kiki örök idök óta s akár melly időben a még imitt amott hátramaradt vagy növendék erdő
ket kénye szerint levagdosva pusztítja. 

b) Erdély lakosainak, fökép pedig az oláh falusiaknak, azon rosz s mégis folytonosan 
tűrt szokása, miszerint ök közös marha pásztorokat sehol sem tartván, de marhájokat őrizni magok 
is restelvén, tehát szabadon idestova barangoltatván, hogy a vetéseik s te1jedelmes szilvásaikban 
kárt ne tegyen, ök a határjokban bevetett, gyakran igen messze te1jedö részeit, valamint szilvá
saikban szerteszórt helységeiket, fiatal erdök fáiról kötött, órák ·hosszára tartó sövényzettel kerit
getik be. Minthogy pedig minden évben határuknak más része vetések alá, más pedig legelöre esik, 
és ök magoknakrestségböl télre tüzfát nem készítvén, ezen kerítéseket minden télen megégetik, tehát 
ezen határrészek és kertek minden tavaszszal ujra bekerittetnek: -természetes, hogy ezen rossz szo
kás mindig uj meg uj alkalmat nyujt a fiatal erdök pusztítására. 

Az erdélyi erdök hiányát okozza még az is : 
e) Hogy Erdély legtöbb helységeiben a lakházak, ólok, fészerek, kukoriczagórék s min

den egyéb épületek, csupa hajlékony tehát fiatal fából köttetvén, a növendék erdök ezen nagy 
szükségre s még pedig annál erösebben pusztittatnak, minthogy az illyen könnyen romlandó épüle
tek· gyakori ujitásaelkerülhetlen. - Busan, könnyező szemmel kénytelenitteténk Erdély több tájain 
nézni, mikép az érzéketlen nép alig 4-6 éves sugár erdöcskéket september elején, midőn a ke
gyetlen sebek gyökerökre nézve is halálosak valának, elöttürik széltében söpré le , s mik.ép a szom

~szédságbani tavali vágásokban a sarjazó facsirákat gyökérig kopasztották le nyájaikkal a kecske
pásztorok-Szép Erdélynek, melly hajdan rengeteg erdeitöl vevé nevét, most már hullámos domb· 

! ' 
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jai, hátas, ormos, sziklás hegylánczolatai mértföldek re s olly annyira kietlen kopáron állanak , hogy 
benne, kivéve az emberek lakaitól igen távol esö havasok alját s megközelithetlen erdös völgyeit, 
s mint baJlánk_, a Székelyföld roppantságok miatt még egy könnyen ki nem irthatandó rengeteg
jeit, és az országhat~r~egyek erclöit *), hogy Erdélyben, mondom egész vidékeken, vármegyé
ken keresztül napokig utazhatsz, annél~ül hogy holmi silány harasztokat és csepötéket kivéve, benne 
igazi erdő tűnjék szemedbe; hogy egy kopár tájról más még kopárabba lépvén, mindenütt fáj
dohnasan sejditened kell szomszéd testvérhazád e tekintetben is napról napra boldogtalanabb ál
lapotát. 

Kik az állattannal foglalatoskodván, tudjuk melly gazdag tanyái legyenek az erdőségek 
a számtalan állatoknak, fökép ott hol ezek a mivelt földek, buja mezöség, folyó és álló vizek közt 
helyezve, élö lakosait nemcsak szállással egyedül, de egyszersmind eledellel böségesen ellátják: in
nen könnyen következtethetjük azon természetes igaszságot, milly veszedelmes befolyással legyen 
Erdélyben is a naponként növekedö erdök hiánya a különbféle állatok kevesitésére többek teljes 
kipusztitásái;a, s így az állatszegénység nagyobbítására?! 

2) Bár a hegyes Erdély majd mindenütt forrásdns és ezen források vizei bár többnyi
re igen jó izüek: vannak mégis benne legész terjedelmes vidékek, s illyenek minden érczdus s búnya
környékek, hol a keresztül futó csermelyek, patakok és fofyók vize a bányászat különféle czéljaira, ugy
mint kölyümalmoknak (@ítam~fmií~fen), érczmosásra, pöröly- vagy bámorhajtásra fördittatván, egé
szen renyhe, (scbla1f) zavaros, ízetlen s olly ihaUannú tétetik, hogy ott a legkisebb ·tájak s völgyek 
folyói mentében, millyen helyeken különben a virány buja keblén töménytelen tollasok , hlillök , 
kagylók, lepkék és robarok seregei a folyók körül, magokban pedig a folyókban a halak ezrei hem
zsegnek, - hogy ott mondám, az állatországból a golyvás bányászokon kivül, a természetvizsgáló 
alig pillanthat meg egy imittamott eltévedt billegényt. · 

3) Az állóvizek tehát,mocsárok, turjának(Brüche);tavakés azabbanicsáté, sás,ká
kás és nádasoklevén kizárólag számtalan viziállatok s főleg férgek, kagylók, rovarok valamint az ezek
kel élö hüllök, halak, madarak tartózkodás, költés és szaporodások tanyái, Erdélynek pedig a me
zöség kevés mocsarait kivéve, illycn állóvizei máshol jobbadán hiányozván: igen természetes, hogy 
Erdélyt a víziállatok tekintetében is a vizekdus Magyarországhoz képest állatdusuak nem lehet 
;mondani. 

Azt vélnök talán, hogy az emberpuszta tartományok, hogy ollyan környékek, mellyek
ben az emberi ész és kézmüvek a természet ösvoltát soha nem háborítják, legkülönbfélébb állatok 
termesztése s táplálására legalkalmasabbak? - Mi ugyan némellyekre nézve valóban ugy is van 
hogy t. i. csupán a természet háboritlanságában díszlenek, növekedö miveltségével kevesebbed
nek, pusztulnak. De ellenben a különbféle egyéb osztályu állatok legynagyobb része s azoknak 
szaporollása és mennyisége olly szorosan kapcsoltatik az emberhez s élte müködéseiµez, nevezetesen 
a földmiveléshez, a különféle mezei és kerti termesztményeihez, hogy ezen állatok az át~lános föld
mivelés virágzásával egyre teremnek és szaporodnak, ellenben annak elhanyaglásáva.l kevesednek 
rngy végkép pusztulnak. S épen a földmívelés megbocsáthatlan elhanyaglása Erdélyben, hol .~öleg az 

*) Példá.~l =. az Udvarhely székben levö 1920 par. láb mago~, 3 O .mföld kiterjedésii R i k a ~evii erd6s
~egy' ot.~ a föle~ h~táron fekvő boroszlányosi Nagy e r dó és az udvarhe1yi székből a gyergyóiba egész napon 
at v~zeto P ~ r aJ ~ 1 .e r

1
d.ö s ég'.. ugy Háromszékben a 3 ~értföldnsire terji.dő Mikó-e r dö; a Közép-Szol- · 

nolc t!8 Krauna koztI I, ez nem rengeteg er.dőség stb. 
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oláhság egész vidékeken végig a rosszul mivelt maláján, azaz kukoriczáján és a magától nött szilva
fáj án kívül semmit sem termeszt egyebet, - egyik nagy oka annak, hogy benne temérdek sok 
pedig föbb osztályu állatok is, mellyek léte a földmívelést föltételezi, sok nekik különben alkal~ 
matos tájakon vagy végképen hiányzanak, vagy csak igen gyéren ittott nyomorognak. Ritka, pél
dául, Erdély sok tájain, mint mondatik, maga a mezei nyul, hörcsök, fogoly és fürj ; alig van imitt 
amott ürgéje s több faja a mezei egereknek és cziczkányoknak (Sorex, Spitzmaus) ; ritka benne a 
túzok, nincs mezei pszityora, széki csére. ~ 

És Erdély mégis fölszine s föld1erületképlete , éghajlati keletibb fekvése és még ..keletibb 
tartományokkali összelánczolása, valamint égalji s folyami viszonyai következtében nemcsak állat
dus, hanem több tekintetben valóban olly állatkincsekkel és ritkaságokkal bíró föld, minöket Eu
ropának sok, inkább éjszakkelet, dél- s napnyugotfelé .fekvö tartományaiban, millyeket nálunk 
Magyarországon is vagy csak. történetesen s igen gyéren láthatunk, vagy épen teljességgel soha nem 
találhatunk. · 

I. Mi az elsöt illeti, t. í. Erdély területének képletét, annak nagyobb része Marmarostól, 
Bukovina, Moldva-, Olábországok határain egész le a bánságig sok mértföldekre terjedö messze
ségre tetemes havasok lánczolataival van környezve. Ezen erdélyi szélhegyek nem egyebek mint 
folytatásai a magyarhoni Kárpátoknak, mellyek Posonytól kezdve és Magyarhon nagy részét környez
ve, éj szakon a marmarosi havasokon által Erdély felé nyulnak, ott Besztercze vidékén Galácz ne
vű hegylánczszem által az erdélyi Kárpátokkal ·összefoglaltatnak és ismét Erdélyt minden felöl mint 
meg annyi roppant bástyák környezik. Ha tehát Erdély területét átalánosan tekintjük, ugy tetszik , 
mintha benne a természet egy nagy és drága kincset iparkodott volna elrejteni s mivelhogy csupán 
nyugot és éjszak közt (Közép-Szolnok. megyében) hagyott egy tágasabbacska nyilást, ugy lát.szik , 
mintha ez által egyenesen csak azt kívánta volna, hogy csupán csak kedves testvérével Magyarhon
nal szabadabb közlekedésben, tudományos egyetértésben, szóval anyagi és szellemi rokonságban 
lehessen. · · 

Ámbár Erdély havasai I.rnrán sem érik el a mi liptó-szepesi 7800-tól egész 9000 par. láb
ra emelkedö Tátra csucsai fönségét, miután azoknak legföbb csupjai, például: Pi a t r a i n n u l uj 
Besztercze táján; Galbino, Bugyiszlav, Szurul, Fogaras vidékén és N. Szebenszékben 7000 
par.láb magasságot alig mulják föl; "Bucsecs, legmagasabb a bárczaságon, Brassó-; Retyezát 
~s P olyan a - Ruszka legtetemesebbek Hunyad megyében és Szurultól keletfelé, ?Z Árpások, söt 
minden erdélyi havasok közt legmagasabb Ne go y Fogaras vidékén, elnemérvén a 8000 p. lábnyi 
magasságot, *) a mi gerlefalvi, kakaslomniczi és jégtornyi csücsoknál, mindig még mintegy 1180, 
vagy ha némellyek szerint veszszli.k épen egész 2000 par. lábbal állanak alább és Erdély havasai 

*) A magyarhoni központi Karpátok liptó- szepesi Tátra csucsai magassága szintugy mint az erdélyi Ka r
pátoké, az .azokról szóló különféle munkákban ,és magasság mérési tudósításokban olly különfélekép 
határoztatik, hogy mindkét hegylánczolatok főcsucsai valódi magasságára nézve e mai napig sem tud
juk , hányadán vagyunk s mihez tartsuk magunkat~ - Következő összeállitás szolgáljon például e dologban: 

1. M a gy a r honiak: l) Kriván 7583 párisi láb Wahlenberg; 7675: Zcuschncr; 7800-80001 tenger szín fö 
lött mások szerint. 

2) Gerl e fa 1 v i cs u e s (Gerlsdorfer Spitze) 73001 Richter; 80591 Greiner szerint. 
3) Kakaslomniczi csucs (Lomnitzer Spitze) 79421 ; - vagy 8133'; vagy 83161 különfélék, 8010' 

Gr~iner szerint. 
4) J é g t o rn y i cs u cs (Eisthaler Spitze) 79181 Greiner; 81401; vagy 8(00'; vagy 9000 .par. 1. kiilönf{

lék 11zerint. 
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mégis , részint az ö Jánczolatninak s elágazatinnk fölötte nagyobb elterjedése miatt, részint azért, 
hogy bátai.k. annyira elágbogazva, szétrepedezve, beüregezve s annyira meredek s kopárok nincse
nek, mint a Tátráéi, sö.t levén inkább mindenütt magosra szép erdökkel s tetöin is végig viruló nö
vényekkel gazdagon födve, s számtalan forrásokkal ellátva és a folytonosan kóborló vadászok há
borgatásaitól mentve, nyujtanak gazdag szállást, élelmet, menedéket és boldogitást nemcsak ritkább 
s becses, de egyszersmind igen számos havasi és erdei vadaknak s mindennemű állatoknak. 

Midön a magyarhoni zergészet baráti azt ritka szerencséjöknek tartják, hogy ha Kárpáta
ink meredek ormai közt több hetekig tartózkodván , ezer fáradságos s életkoczkáztatással teljes ki
sérletek után azzal dicsekedhetnek, hogy zergét láttak, söt hogy rá löttek is, azonban a zergék 
Erdély bavasain 30-40 darab csoportokban barangolnak, itt egyéb nem szükséges megpillantásuk 
- s megtekintésökre, hanem a szokott járások arravaló helyén kényelmesen ülve, a nem sokára 
átviczkándozókat meglesni. Söt azt bizonyitják elöttem több nagyszebeni biteltérdemlö férfiak, 
kik az ottani havasokat évenként mint természetbuvárok, bogarászok és füvészek minden irányban 
bejárni szokták, hogy az Árpás, Sznrul s Negoy és a sokkal magosabb s te1jedelmesebb Oláhföldre 
benyuló havasok közti szirtes s emberpuszta völgyekben, még egy igazi szirti k e e s k e vad
f aj (Steinbock) tartózkodik, mellyböl az ottani oláh puskások már többször nehány darabot lelövén, 
zergék mellett a szebeni piaczra eladás végett behozták. Ugy lövetett például állitásuk szerint az 
1829

/ 80 -iki télben az Árpás alján, fogarasi kerület Szombatfalva nevű helység szomszédságában az 
ugy nevezett „C a p r a rá ez a" nevü, meredek szikla tornyokkal környezett szirtöbölben egyszerre 
több példány; minek bizonyságául szolgálnak Szombatfalván báró Bmckenthal kastélyában megtar
tott s mostan is látható szarvaik. Ugy hozatott szinte 1843-ik évben két lött darab a szebeni piacz
ra. Melly történet valóságáról engem még mindig kételkedöt, az oda való jeles természetbuvár 
Bielz Mihály és az országos kincstár egyik tisztje malomfalvai Szász Ferencz urak, tudósitva, bi
zonyossá tettek, hogy ök azon igazi vadkecskéket nemcsak látták s nagybötykös (csomós) s da
gályos szarvaikat csodálták, husokból ettek , hanem magokat egyszersmind szentül lekötelezték, 
ezen ritka állatnak számomra mentül elöbbi megszerzésére. 

A leghiresb emlöstudósok nyomozásai s állitásai szerint, Europában Vi;tgyon egyetlen 
egy táj, t. i. Nagy-Montblanc környéke, nevezetesen Piemonti Aosta, Saravanche és Cogne sziklás 
bé rezek és a Seria és Fischerthal te tök közti hegylánczolatok, hol a sz i r 1i vad k e e s k e ( Capra 
Ibex; Europaeischer Steinbock) halál büntetési fenyités alatt öriztetve, mint ezen már majd k.ive
szendö állatfajnak utólsó élö ereklyéje, nem sok példányban még föntartatik. Ha Erdélyben tett 
állatani nyomozásimnak sikerülne tán e fölötte ritka s nevezetes állatnak bár nemis más. faját, 
hanem Europára nézve csak egy második "lakhelyét s számosabb családát testvérhazánkban fölfe
dezni : akkor lenne valóban erdélyi utazásomnak nemcsak részemre kimondhatatlan nagy és édes 
jutalma, de lenne már az is, az ottan tartott természetvizsgálók gyülésének egy megbecsülhetetlen 
érdekű eredménye egész Europa faunájára nézve. 

II. Erdélyiek: l) Piatra innulnj 73921. BodeszerinL - 2) n· ugylslav 6800'; vagy 70.291; vagy 
7202, kiilönfélék szerint. 

3) Szurul 7062 l. Lenk: 71221 Marienburg; 7000'; vagy 7319' mások szerint. 
4) B u e s e e s \'agy B u e s e s 7735 l. Lenk; 8160' l\larienburg; 8385 1. s lgy ez legmagasabb erdélyi hegy 

némellyek szerint. 

5) Re t Y e z a t vagy Ré ez e s h egy 7800 l. Marlenburg; - 79801 mások szerint. 
6) Ne go Y 7821 par. l. s igy legmagasabb erdélyi hegycsucs Lcnk szerint stb. 
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. Minthogy pedig az erdélyi havasok egész terjedelmében böven tanyáznak némcsak a csa
pntos szarvasok, özek, vaddisznók, hanem a számtalan siket-, nyír- és császárfajdok, sőt a fehér 
havasi nyulak, a közép és a hófajclok (Tetrao medius et lagopus) is, melly utólsó ritka állatokból 
Magyarhon havasai mitsem tudnak elömutatni: azért tartózkodnak ottan egyszersmind több olly 
nemü és faju, ezekkel túplálkozó s ezek száma e_gyensulyának föntartására rendelt ragadozó emlö
sök és madarak; minök ismét a mi havasaink közt vagy igen ritkák vagy teljeséggel soha sem 
lelhetők. Ottan például a nálunk már csak névszerint ismert hi u z ok (Fel. Lynx, Luchs), ott az 
erdei medve (Urs. arctos, Landbaer) legnagyobb s feketébb válfaja, az örvös medve, (Ursus 
collaris, Halsbandbaer), melly honunkban csak Szatmár és Marmaros rengetegjeiben ritkán fordul 
elő ; ott a szirti s királysasok, a fehér ~ hamvas faju keselyük nagyon is közönségesek. Ott bi
tangol az Erdély te1jedelmes havasai országán, Europa ragadozó tollasainak leghatalmasb és minden 
élőlényt remegő isszonynyal eltöltő vérszomjas fejedelme, ahires szakálos saskeselyű (Gypae
tos barba tus, Baertiger Gcieradler, Laemmergeier). Ezen eddigelé csak Europának közpgnti, az az 
a scbweitzi, tyroli, salzburgi és a pyrenaeusi alpesekröl ismert-, vadnak és embernek veszedelmes 
rablónak, minden törekvésem daczára sehol sem sikerült a magyarhoni havasokon nyomára akad
ni. De hogy a szakálos saskesely Erdély havasain a bukovinamelléki zergedus Harlagía és Kele.· 
menhavasától minden egyebeken végig egészen a bánsággal határos Ruszkáig, f öleg pec1ig az Ar
pástól Retyezátig lenyuló zerge- s fajddus lánczolatokon épen nem ritka bitangoló, a felöl Erdély ha
vasa alatti vidékeken . mindenütt tudósítást s meggyőzödést nyertem. Ugy tette például bizonyossá 
Stetter Fridrik erdélyi bélrátÓmat' egy háiszegvidéki birtokos, Bálint Lajos ur, aJTóI, J10gy ő 1841-
ben a hátszegi és merulai alpesek . köz_ti völgyben egy költő pár fészkére is akadott, melly egy 
megközelithctlen sziklatorokban rakva, még azon kívül alul clühöngö zuhataggal örizteték. Ugy lö
vetett egy. erdész által 1842-ben Ruszka alján egy szép himpéldány, mellynek feje Küstel Quidónál 
Ruszkbányán (Ruszkberg) tartatik. Azon példányt pedig, mellynek egyik lábát Erdélyben megkap
ni szerencsém vala, lőtte az 1844-iki tavaszon a Retyezát alatti Zsilyi nevü völgyben Dr. Knöpfler 
Vilmos nagyági kamarai főorvos épen . azon perczben, midön az párosan az ottan legelö juhnyájra 
Jezuhanván, egy bárányt fölragadni igyekezett. Akkor ezen lelkes természetvizsgáló, nevezetesen 
cntomolog és mineralog, még a madár fölállitásboz mitsem értvén, de ezen eset által annak megta
nulására s madárgyüjt.ésre ösztönöztetvén ,. csak a lábát vágta eJ, pro felici ornitbologiae transyl
vanicae memoria ! ezen szép madártani martalékjának. 

Erdély, bátor keblében erdő szegény, de határszélein köröskörül erdős hegylánczolatokkal 
levén kerítve, s ezek által föleg éjszak felől a Székelyföld, · háromszéki, csiki és udvai)1elyi szé
kekben sok mértföldekre terjedő, valamint egymásba, ugy a Bukovina és Moldva roppant rengeteg
jeibe át.nyuló, keletdélröl az Oláhország és a bánság délnyugotról pedig :Magyarország terjedelmes 
s állatdus erdöségeivel összeköttetvén. Erdély ez által is sok jeles állatot bir, föleg pedig ritkább , 
s az európai faunára nagy érdekű madarakat, millyeneket máshol , söt itt magyar honunkban is, 
igen ritkán láthatunk, és csak mint gyéren elöforduló ritkaságokat szoktunk bámulni, s hihetöleg 
bír még e tekintetben is több jeles ismeretlen kincsekkel. - Erdély erdőségeiben tanyázott még a 
mult század közép táján.- a mint azt hiteles kutfökböl meritém - a már Europában annyira ki
pusztult, alig még imittamott Lithvania rengetegeiben rejtekező b el én y (bölény, bölöny, begye, 
vadbika, Auerocbs, Bos urus. Linnei), valamint a Gyergyószék, Bunkhavasa, a Hollós és Tölgyes 
begylánczok erdős tövében, nevezetesen a borszéki határban, ugy a Csikszékben fekvő Csudomir 
és Gyimes és az udvarhelyi székböl Moldvába ~tterjedö Rika, Boroszlányos és bölönyi rengcteg-
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ben, melly utólsóban még 1775 év körül nem ritkán találtatott s hol azon darab is, melly némellyek 
tudósítása szerint még 1814~ben is legutóljára Erdélyben t.aláltatott, ugyan ezen Udvarhelyszékben 
lövetett el *) 

Erdély erdöségeiben tanyáz valamint az europai sasok nagyja, az aranyos vagy király 
sas (Gold- oder Königsadler), aquila Chrisaetos Lin. Aqu. Imperialis Recentiotum), ugy az europai 
sasok törpéje is, a nagyritkaságu s becsű gatyás s a s ( Gestiefelte~· Adler; Aquila pennata), melly 
nevezetes tollasokat látni vala örömöm vöröstoronyhozi utamban, az üt · vize mellékén. Erdély sziklás 
erdöségeiben tanyáznak szinte a régibb idökben annyira kedve.lt, de az erdök és erdei állatok kiir
tásával már Magyarhonban is majd végképen kipusztult vadász s o 1 ym ok (JagdfalkenFalcones nobi
les) több, föleg két nevezetes faja, u. m. a kóbor és a nálunk olly ritka fojtó vagy kerecsen y 
sólyom (Wander und Würgfa1k; Falco peregrinus etF. laniarius), mert mind kettöt több ízben vevém 
észre. l\füly sólyomdus lehetett vala Erdély, azt nem puszta 'szóhagyományból, de hiteles írásokból 
is lehet következtetni. Ugy olvashatni például a károlyfehérvári káptalan gazdag levéltára több ös
kori okleveleiben, mikép Erdélynek legtöbb kerületei szerzödések által köteleztettek arra, hogy fe
jedelmöknek, ugyszinte míg urok volt, a töröknek is, évenként egy bizonyos vadászsólymok számá
val is fognak adózni. Ezen adózás lerovására sok sólyomfia szedetett évenként össze a Szamos, Kö
rös, Aranyos , Maros és ót folyók sziklás völgyeiben; de nevezetesen a Háromszékben fekvö Sólyom
tár nevű hegy és a Csikszékben kebelezett sólyomköszirtjeiböl. - Számosan leletnek Erdélynek min
den szélerdeiben az europai faunában nevezetes több bagoly fajok is; például az urali vagy is hosz
szu farku, a habos, bolyhoslábu és törpe bagoly (Strix Macroura, .Nisoria, Dasypus et Pygmaea), 
ugy a nálunk annyira ritka fehérbátu és három ujju ha r k á 1 y ok (Picus leuconotus et tridactylus ), a 
gyönyörü lepkeidomu falkuszok (Tichodroma phoenicoptera MauerUiufer;) és a havasi csalogá
nyok (Alpentlüvogel; accentor alpinus), és a lángfeji.i. ara nyk ák (Regulus Pynhocephalus), a mint 
bennünket a mult évben Kolosvárt Erdélynek egyik kitünö madártudósa Stetter Vilmos barátom az 
ott fölállított szép madárgyüjteményeiben ezeknek is több példányaival örvendetesen meglepett. 

Ambátor Erdély területének egy nagy részét, mint ballánk, tetemes havasok környezik , 
árnyékos hives erdöségek födik: mégis az .ö már sokkal keletdélibb fekvése, az ö többi tájai és fö. 
leg völgyeinek lágy meleg (enyhe) nyári és téli égalj_ a ~löteremt és élelmez iöbh osztályu s ollyan 
állatokat, mellyeket csak Europa cléli tartományaiból s ránk nézve mint becses ritkaságokat ismerünk. 
Benne leléni -Tordától dél felé s föleg Ót és Sztreel folyók mentében - például a fehérkörmű apró 
vércsét (Falco Cenchris, Weissklauiger Rötbelfalk) ezen délszaki Europa lakosát, mellynek egy szép 
példányával késöbb Bielz barátom ajándékozott meg; benne leltem ah al ván y szürke örv öl yn e k 
(Falco palliclus; Blasser \Veihe) ezen Dalmáthonban nem rég fölfedezett, az óta már portugal és görög 
földön is lött europai nagy ritkaságnak, nagy örömömre az ót viclékéröl kapott példányát, meny Er
délyben hihetöleg gyakrabban is elöfordul. Erdélyben nem ritkák a gyászos czinke (parus lugu
bris; Trauermeise) és a csipegö sármány (Emberiza Cia; Zipammer)mellyek közölm<1skép amaz 
a görög és dalmát, emez az olasz és spanyol földön honos s mellyeknek több szép példányait én Stet
ter Vilmos tanitványomtól Hunyad és Zaránd megyékböl., hol azokat magam is többször megpillantám ; 
kaptam. Erdélyben a p a.I lás i á 11 á b (Pseudopus Pallasii) a turló kígyók e~yik faja, Europának kü
Iö nben csupán legdélibb tartományaiban honos s onnan ismert állat, teljeséggel riem ritka. Mutatkozik 

*) Benkó „Transylvania'' czimti munkája 1 köt.131. lap. szerént egy pe1dánya a bölénynck 1741-hen a gyer
gyói szék, cgymásika ismét az 1775-ki martiusban az udvarhelyi szék Füle belység erdóségében lövetett. 
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. szinte nem ritkán Erdély melegégalji mezőség s völgyei térségén , Í'öleg Kolosvártól Szebenig és ettől 
lefelé a bánságiO' az eddiO'elé Déli-Orosz- és Magyarország tájairól ismert fog a s vakon Y vagy is 

O' 0 . 

földikutya (Spalax typhlus; Blindmoll), melly hazánk igen nevezetes e~löséröl szerencséml~.s~ e~ sza-
ki ülésben méO' különösen egy pár szót mondanom. De gazdagok Erdelynek ugyan ezen taJat f oleg az 
annyira még. t~kéletlenül k.Ífürkészett s bibetöleg ott-is igen fajdus de ne v érek be n vagyis erdélyi 
tájnevezet szerint kanegerekben. Ezen sok tekintetben érdekes. éjjeli emlösö~ o~.tani ~~ltü~.ö ~agy 
izaporodásának az égalj lágy melegén kiviil tapasztalásom szermt kedvez meg tobb kornyulmeny. 

Nekik például gazdag tanyául szolgálnak: . . . 
1-ör, Épen azon erclöknevelésének annyira veszedelmes épületei az ólá~ságnak, .lak~az, 

mathaól, fészerek és csürök, mint már egyszer más helyen emlitém, alul csupa vekony fábol kotve 
és sárral tapasztva, fölül isszonyu magos szalmatetökkel fölboglyázva levén, ezer meg ezer ráncz, , 
repedés, lyuk s rejtekhelyet nyujtanak e setétség fiainak. Nem különben adnak születés- · s lakhelyl 

nekiek: 
2., Valamint a csupa fából csinált óláh, a magos és ágas tetökkel s tornyokkal és födeles 

kerítésekkel ellátott szász templomok, ugy az ottani régi híres várak, várromok és s.o~ ~ás\ n.a
gyobbszerü romlófélben levö városi és falusi lak?ázak. A ré~i római, ~ng.y~r ~s s~ász ep1teszet _e~
dekteljes maradványait, föleg Hunyad megye és ennek class1cus Hátszegv1deket latogatván., ?efOI
dultunk több régi oláhtemplomba is, például a bires clemsusiba, a kevessé ismert sztn:s1be, a 
Vajda-Hunyad régi bires várba, s ott mindenütt hemzsegett a számtalan sok különféle ~enever. ~ala
mint minden egyéb lényeknek, ugy van a denevéreknek is a jó és bölcs terem~ötöl b1z.ony~~ kisza
bott -rendeltetésök, miszerint azok is, már kűlsö szárnyas alkotásuknál fogva kepesek ~s kotele~e~ 
hozzá járulni a természet nagy gazdáikodása föntartásáboz. A fölötte hasznos és szüksege~ s megis 
a természetmüködés vizsrráJódásának hiánya és innen eredö káros elöitéletek uralkodása miatt an~
nyira utált é~ üldözött de:evérek rendeltetése: az éjjeli tobarokat,. je.les~n. pedig a szü.~·k~et és éJ
lepkéket (Diimmerungs- und Nachtfalter) fölkeresni, eledül hasznalm, es igy eze~ a nov~.n!.zetn~k: 
röleg az erdöknek és kerteknek, de magok a házi eszközöknek is veszedelmes lenyek f~lotte ~alo 
elszaporodását gátOlni s így köztök is, nehogy a többi teremtmén!ek r~vás~ra .elszapotodJanak • .:z 
egyensulyt föntartani. Valamint minden teremtmény. ott, a hol nek1e a kornytd~enyek kedvezn~k'. 1 . -

kább szaporodik, mint az ellenkezö esetben, ugy van az Erdélyben a denev~r=k n~gy menny1sege-
vel. Erdélyben az ezen osztál)'ll emlösöknek kedvez a már érintett tanyákon k1vul meg: . 

3., A szilvások és kukuriczások tengere. A ki Erdélyt látta, tudja, hogy ott a ~elyseg:k' 
föleg pedig az oláh faluk házai szétszórva állanak, a szilvások erclei~en, ?ogy ot~ a mezok legtobb 
részei az annyira kedves malája vagy is kukoriczával telvék. A mmt mar a lent rová~os . házak 
ohajtott tanyául szolgálnak a denevéreknek, ugy lelnek ezek ~ e°:1litett, háb01i~lanul á~lo szllv~s~k 
és kukoriczásokban tetszésök szerént elede1t. S így a deneverek is , a bogárevo madm akon kivu~' 
fölea- az ottani rest oláhságra nézve, melly a fák mivelését, a bernyószedést, kukoricz~kapálást ke
nye~m háboritó gyanánt gyülöli ~ igazi s nagy jótevök. S most, mig n j.obb földmi_veles láb~·~ nem 
kap, volna szükséges a különféle fajokat megszerezni. Nekem ~g~an, .k1 a so~ tekmte~ben ~idekes 
s boldoO'itö Erdélyt csak olly futólag te.kinthetém át, csak olly rov1den elvezhetem, szerencsem nem 
lebetet~, hogy állatainak ezen osztályát is illöleg kifürkészbettem. v.~lna '.. m~llynek vi~.sgál?ta, 8 

mint azt a temesvári gyűlésben bövebben fejtegetém, *) minden emlösok kozt epen a legtobb es leg-

*) Lásd Petényi S. Az emlósökröl általában t!s a magyarbonbkról kiilönösen. Pesten 1844. lap. 8. 
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nagyobb bajokkal jár. De mégis örömöm volt, m~r ezen pár estvéken is 6 ismeretes és egy is
meretlen fajt fölfedezni. Az elsök közé. tartoznak: 

1) A szárny a s egér denevér (das grosse Mauseohr; Vespertilio murinus }, melly
nek töménytelensége a Vajdahunyad vára padlásait majd járatlan denevérbarlangokká teszi; 

2) Az éjelezö denevér(F1üh0iegcnde Fledermaus, Vesp. proterus) minden falusi la
kások és erdők körül; 

3) A kés ö denevér (Spatling; Vesp. serotinus) főleg templomok és nagyobb épüle
tek körül; 

4) A nagy ü sz f ü 1 (Langohrtledermaus ; Plecotus auritlis) nagyon közönséges az oláh-
templomokban; · 

5) A törpe denevér (ZwergfJedermaus; Vesp. pipistrellus) a szilvások és erdök 
körül számos, ott a faodukba.n tartózkoclván; 

6) A nagyobb patkócz (das grosse Hufeisen; Rhlnolophus ferrum equinum), ezt 
Déva tájáról kaptam. 

A mint mult év sept. 18-ka estéjén Várhely s Demsusról éjszakán~. Hátszeg városába 
sietvén, a szilvási és hátszegi te1jedelmes kukoriczások mellett elhajtottunk, ott vevék· észre a 
szép napa\konyodásában· Stetter barátommal együtt tÖbb helyen feketés s olly piczi denevéreket a 
kukoriczák fölött ügyes fordulásokban repkedni, mellyek ·már parányiságuk miatt meglepőleg tűn
tek föl mindkettönknek, mei·t alig le hetének nagyobbak az ismert halá1fejhorcló szürkületpillénél . 
(Todtenkopffölter; Accherontia atropos). Hogy ez-en jeles denevérkék csupa talán még apró dene
vérfiak nem lehettek, hanem hogy hihetöle.g egy uj és tán egészen ismeretlen fajt képeznek, azt 
bizonyitja azon, figyelmünkkel kisért .tapasztalásur.k, hogy ·ott egy olly messzire te1jedö földön 
soha más nagyobbakat, sőt mindig csak ezen picziket pillantánk meg. Holott azon esetre , ha ezek 
fiatalkák lettek volna, a sokkal nagyobb szülőik szeretetök , gondviselésök s szok-ásuknál fogva 
fiaikat vezetve és a pillék vadászatára tanitgatva ", kisérték s velök együtt még könnyebben látha
tók lettek volna. - Melly igen lehetséges , hogy ezen , Erdélyben általam egyszer észrevett, -
de fájdalom' környülményeim miatt meg nem szerzett denevérke' ugyan azon piczi denevér
f aj; melly.et a hires schw:eitzi zoolug, Schinz, - az europai gerinczesek faunájában (Europaei
sche Fauna, oder Verzeichniss der Wirbeltbiere Europa's von Dr. Prof. Heinr. Schinz, L Band, 
pag. 9.) Ve s p ertilio min u tis sim us, (Kleinste Fledermaus) név alatt hoz föl, azt mond\'án 
felőle , hogy az minden eddig ismert denevérek legkisebbike, majd egészen fekete· ti hogy. faj ából 
eddig csak egyetlenegy Zürich városa mellett fogott példány létezik · a zü.richi muzeumban (Lásd 
\. s. c.) . 

Valamint erösen meg vagyok gyözödve afról, hogy Erdély tömérdek denevér sokaságá
ban, melly közt én egy olly fölötte rövid idő alatt s. olly csekély figyelem mellett, már is majd 
annyi fajt vevék észre, a mennyit· több év óta megfeszített törekvésemmel feMzheték föl Magyar
országban, több nemcsak ritkább s az állattannak kevésbbé ismert, de hogy bizony.nyal uj .fajok is 
fognak létezni: éper.t olly erősen reménylem, hogy Erdélynek lelkes, általam az emlősök . ezen ér
dekes . osztályára is figyelmeztetett természetvizsgálói, nem sokára közlendik velünk az ottani de
nevérfajok tökéletesb leírását s hogy nemcsak ezzel ajándékozanclják meg hazájok természete is
mereteit , de hogy azon fölül még gµzdagitandják az europai faunát is több' uj fajok fölfedezé-
~.ével. .... 
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Jóllehet Erdély keblében nincsenek annyi egymást erdökkel; b.átakkal, rónasággal, mi
velt m~zö viránynyal ·és puszta legelőkkel fölváltó tájak ' az állatok szaporodásának mindannyi ked
vezö környülmények, minökkel Magyarhon iµéltáii dicsekszík; noha Erdélyben hiányzanak olly b~
talmas folyók, olly ·különbféle s te1jedelmes· állóvizek és nádasok, ezer meg ezer viziállatok ked
ves elemei, mint a minökkel.bazánk bővelkedik: és Erdély még is mind a mellett mutat elő: 

III) Az ö igen szerencsés geographiai fekvé~e és összeköttetésénél fogva olly állatritka
ságokat , főleg a szép tollasok osztályából, millyenek birtokában magyar hazánkkal méltán vetél
kedhetik. Erdélyt az öt környező hegylánczolatai, az égtáj minden oldal~ról olly tartományokkal 
kötik össze, mellyek neki., föleg bizonyos évszakokban, már az erdei és mezei állatok; főleg a 
kóbor és költÖzö madarak seregéböl sok és igen nevezeteseket szolgáltatnak. De még dusabb ál
latbirtokra méltatják Etdélyt az q h á 1 adat o s folyói , belecsalogatván siámtalan külföldi ma„ 
darakat nyugot s éj szakról, keletröl pedig é.s délről fölküldvén. A maclárvizsgálók csalhatatlan 
tapasztalásaikon alapszik azon igazság, miszerint a költözö madarak nagy vándorlásaikban , mely
lyeket évenként öszszel le melegebb tartományokba , tavaszszal vissza föl kedves szülőföldeikre ten„ 
ni szoktak, mi szerint ök mondom, a fölsőbb régiók lefolyásain (Luftströmungen) kívül, leginkább 
folyókat választanak uti irányul és · vezetöül, -ezek mentében le- s fölfelé költözködvén. Természe
tes következmény az tehát; hogy mentül több folyó futja keresztü~ valamelly tartományt vagy or
szágot s ezen folyói által mentül inkább köttetik az össze a szomszédtarti>mányokkali tán több és 
nagyobb vizekkel," különbféle képletű tájokkal vagy egyéb e költözö lényeknek kedvező természe
ti adományokkal, hogy annál nagyobb mennyiségben, hogy annál különbféle nemek és fajokban 
látogatják azt a · tollas ve~dégek. - És ime, igy van a dolog Erdélylyel ! - Jóllehet Erdély na
gyobb , föleg állóvizekre, tavak, nádasok, tmjánokra nézve már földterületképleténél fogva ará-
o .. 
nyában a vizekdus szomszédországoknak, szegény, miután neki kivéve a mezőségi, jelesen a cze-
gei és mezömadarasi tavakot, kevés és csekély állóvizei vannak; de ellenben folyói által össze
kötve levén a Bukovinába rohanó Bisztricz ,, a Moldva sok vizeibe futó más Bisztricz, Trótus és 
Ojtoz által az éjszakkeleti tartományok számtalan; Bodza, Ót, Zsyl által . a keletfelé nyujtozó 
Oláhország roppant vizeivel; Bisztra s Béga által a már délibb bánság ; 'Maros és Körösök altal a 
magyar délnyugoti alföld; Kraszna és 'Szamos által a magyar nyugotéjszaki fölföld töménytelen sok 
s tömérdek nagy vizeivel s igy mindenünnen nenlcsak külön égalji és madárdus tartományokkal, de 
egys~ersmind mindenünnen magával a fekete tengerrel s általa még nagyobb europal tengerekkel. -
Erdélyben tehát illy szerencsés égalji s folyami ös~zeköttetése .s viszonyainál fogva, a költözö ma
darak seregeiből és sokféle fajaiból ·minden megfordul, a mi különben nálunk is tanyáz, költ, ha
zánkba jön, vagy azon közönségesen keresztül utazik. De ezeken kivül mutathat elö Ei·dély éven
ként nem gyéren olly ritkaságokat is, minök nálunk csak ige.n ritkán , vagy csak történetesen lel
hetök; - söt benne ollyanok is nagy baj nélkül megszerezhetök , millyeneket mi itten tán a 
legnagyobb figyelem és törekvés mellett is meg nem kaphatnánk. Mert midőn nagy magyar hazánk 
többnyire átnézhetlen térségein , roppant erdöség 1 mezőség, pusztaságain, te1j e.delmes , megkö
ielithetlen vizein szerteszét szórva s elrejt~zve és igy bajosan megpillanthatók és gyakran telje
séll'O'el 1Ilco- nem kaphatók levén a természetvizs!!:álónak .ohaJ·tott madárkincsek: akkor azokat Er-
b~ 0 ~ 

délyben a madárbúvár a keskeny völgyekben összeszorítva, a csekély mezölc.ön és vizeken össz-
pontosítva, meglepvén, sokkal hamarább és kevesebb fáradozással kiösmerheti s megszerezheti 
honi gyűjteménye gyarapítására. - S ime, Erdélyhona ezen kedvező viszonyai közt jutott egy 
erdélyi madártani társam ,. Stetter Yilmos , kir. kincstári tiszt Déván, olly europai ritkaságok bir~ 

„ 

, 
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tokába , minöket én mint külföldi kinc·seket csak Jeirásokból és a bécsi császári gazdag gyüjtemé
nyekböl ismertem, de hazánkban 20 év! törekvéseim daczára sehol meg nem pillanthattam. Ezen 
ritka kincsekhez tartozik például: a kffzönségesen déli Franczia- és Spanyolhonban tartózkodó, de 
Stetter által gróf Gyulay Lajos marosnémetbi jós.zágán több példányban szerzett g ó r 1 á b u pszi
t y o r (Langfüssiger · Pieper ; Anthus Ricbardi); - ·ide a c z i t róm b i ll e.gén y (ZitronensteJze; 
Motacilla citreola), ezen, Siberia, Bokhara és Krimia lakosa, mellyet ö Kolosvár városa és 
Szamosfalva közt lelt; ide a hava s i felleg én y (Alpensegler; Cypselus melba ), a legdélibb Eu
ropa, Sardinia, ~falta, Gibraltar és az Africa magos sziklái fia; . mellyet Stett er a dévai várat 
környezni látta. Midön itt a nálunk csak gyérebben elöforduló, Erdélyben gyakori madúr neveze
tességeket hallgatással elmellözném, nem említvén a górlábuak rendjéböl a becses kócsaaok 

. 0 ' 
batlák, külödök s egyéb partiramok nevezetesebb, nem az uszók seregéböl a gödények, hattyúk, 
réczék és buvárok ritkább fajait, minök látásában ott gyönyörködtem: de azt elhallgatnom lehe
tetlen, hogy a czimzett dévai barátom gyüjteményében szinte elsö példányát leltem a hossz u
o r r u p ó 1i n g na k vagy h o j sz.ón a k (Langschnaebliger Brachvogel, Numenius tenuirostris), 
mi által a két magyar testvérhaza faunája egy olly ritka állattal gyarapodott, mellynek elöfordulá
sával, Africán kivül, hol hono·s, eddig Europában leginkább. csak Görögország és Sardinia di
csekedett. 

Nem csekélyebb kincseket lelék a nagyenyedi collegium kicsi ugyan, de az ottani jeles 
madárbuvár , Zeyk .Miklós tanár, bl,lzgó törekvései által honi ritkaságokban már gazdag madár
gyüjteményében. Helyén emlite-m itt ezek közöl: a három ujj u sirályt '(Dreizehige Möve; La~ 
rus tridactylus), különben az éjszaki földsark tengereinek lakosát, mellyet a nevezett collegium 
az erdélyi mecaenas, a jelenlevő köztísztelet.ü gróf Kemény József, ezt az egek ura a honi tu
dományosság javára és a két testvérhaza s ezen gyüléseink diszére számos évekig éltesse! - jo
ságának köszöni , a ki azt kies gerendi jószágán az Aranyos folyamán 1843-ban megkapván, az 
enyedi gyüjteménynek ajándékozá. Itt nevezem az örvös g a n á ly t (Breitshwanzige Raubmöve; 
Lestris pomarina) az am-ericai és europai éjszak fiát~ nielly Sáromberken, Mezövásárhely közelé
ben 1841-ben lövetett. Megnevezésre méltó_· a sárga orr u ha tt y u is (Geibnasiger Schwan; 
Cygnus Xanthorrhynus), mellyet -1842-ben Buda Elek lött Zeykfalván; a h os szuorru buvár 
(Langschniibliger Sagetaucher; Mcrgus serrator), a _Kályán Jött bársonyrécze) Sammtente; 
Anas fusca) és a . madárbuvárok közt mindig még kérdéses z ö 1 db i boros k á e s a (Purpurente ; 
Anas purpureo viriclis), mellynek példánya 1841-ben Tómezön lövetett, s melly gondolatom szerföt 
nem ~egyéb, hanem egy házi pézsmarécze kantól és egy vad tökéskácsa tojótól származott s elzor
donult korcs faj. myen nevezetes kacsa korcs fajt bir, azt a nemzeti muzeum számára tartván, 
Pest megyében is Szilassy György tb. Pándon, két példányban, hanem azon különbséggel, .hogy 
itt az anya levén házi pézsmarécze, az ·atya pedig· vad tökéska.Csak.an, a bámulatos szépségü · szü
lemények szelid háziállatok maradának. 

Az erdélyi fauna egyéb szakaira terjeszkedni s kegyetek .már eddig is nagy mértékben 
irántam bizonyított türelmét tovább untatni nem kivánvári, még rövideden csak azt akarom érinte
ni, hogy a~ l.Hlattannak melly szakai? kik által? s mennyire gyakoroHatnak Erdélyben ? 

· Ambár az állattannak egy két szaka embereire talált már Erdélyben is , kik ~övid id·ö óta 
ráradbatlanul dolgoznak szakukliozti:trtozó honi termények kifürkészésén és megisJÓ.erésén, kik 
gyüjteményeikben nemcsak a közönségest. hanem olly kincseket és felfödözéseket állítottak föl, 
mellyek ottani lebetöségéröl nem rég ez elött mitsem tudtunk.' söt kételkedtünk volna. És még 
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is Erdély. átalában véve minden szép kincsei mellett állattani tekintetben korán sem volt minded
dig kellőleg méltatva s több szakokra nézve még igazi „terra incognita''l Igy például a mult évi 
gyülésig, tudtommal nem volt senki, ki a honi e m 1 ö s ö k v i is g á 1 a táv al. komolyan és tudo
mányosan foglalatoskodott volna ; ámbár ezen teremtménytársaink ott is , valamint mindenhol, min
den más állatok közt a vadonban, ugy mint a ázi viszonyokban legnagyobb szerepet játszanak. 
Nem leltem ott a gyüjteményekben egyetlen egy fölállított vagy a tudományos nyomozásokra · bor
lélben megtartott emlöst. Hogy azt egy példával bebizonyítsam, mennyire parlagon fekszik még 
fu"délyben a honi emlöstan mezeje, elég lesz csak azt említenem, . hogy az erdélyiek most sincsenek 
magok közt tisztában a belényeknek és a vadkecskéknek, ezen igen jeles és fölötte 
szembeszökö emlösöknek ottani még folyvásti elöfordti.lásáról, vagy már végképeni kipusztulásáról, 
miután elöttem többen az elsö~' de szintugy -többen a m~sodikat is erösen vitatták. 

Azt vélem, hogy az általam nagyon tisztelt szerénységet meg nem sértem, hanem hogy 
csak bensö örömömet nyilatkoztatom ki, egy olly gyülekezet elött, melly azt szíves részvétével 
sokszorozni tudja, hogy ha mondom, itteri azon elöszeretetet, azon törekvést, melly már a mult 
évi nagygyülés óta Erdélyben is többeknél mutatkozik a honi e·mlöstan iránt, egyenesen a mull 
évi gyülés gyümölcsének nevezem és tán azon több fölszólitásimnak is tulajdonitom, mellyeket er
délyi természetbuvár barátimhoz szóval és levelezéssel intéztem. s ezen barátim sorából itt méltán 
dicséretesen emelem ki Stetter Vilmost Déván; Dr. Bélteky Zsigmondot s -ennek két fiát, Jánost 
és Ferenczet, valamint ezek nevelöjét, Pataky Pált Maros-Vásárhelyen; ugy szinte Bielz Alber
tet N. Szebenben, kik mindnyájan egy év óta szorgalmatosan buvárkodnak környékeiken az ott 
tartózkodó emlősök megismerésében is. 

Sokkal szerencsésebb sorsra ·talált- Erdélyben, - mint előadásomból kitetszett, - a 
boni madártan. - Stetter Vilmos tanítványom s barátom- fáradhatlan törekvéseinek köszönhe
ti az leginkább diszesb állását; ki Erdélynek, ezen szeretett másodhazájának természetjelességeit 
e részből is méltányolva, majd mindent kipuhatolt s öszszegyüjtött, mi a tollasok seregéböl ott 
vala Ielhetö. - Méltán tündöklik az erdélyi madárbuvárok elején Zeyk Miklós is nagyengedi ta
nár, kinek az erdélyi ornithologia több honi-ritkaságok fölfedezését már is köszöni, de majd még 
bizonynyal többeket fog köszönni. Dicsérettel említve legyenek itten azon kezdő, de lelkes madárbu
várok nevei is, a kiknek növekedő buigósága és szorgalma koszoruzni fogja majd azok érde
meit, kiknek példás tetteik által serkentettek föl az erdélyi madártan főlvfrágoztatására. Éljenek 
tehát ~itartó müködésökben Dr. Knöpfler Vilmos, kincstári főorvos Nagyágon, Takács János, ta
nár Kolosvárott, Buda Elek Zeykfalván, Pataky Pál, Béltéky János és Ferenr.z Maros-Vásárhe
lyen; Lerchenfeld Károly, kincstári föerdész Topánfalván, Czikélyi András tanár és Bielz Albert 
Nagy-Szebenben! · 

Az elmult kortól végképen elfelejtve , jobb jövendö eleibe néz ah üli ö k' és halak tana 
(Herpeto- et Ichthyologia) Erdélyben. ·Egy pár vizgyikot (Triton, l\folch) kivéve, melly a kolosvá
ri nagygyülés alkalmával a többi gazdag gyüjtemények közt elenyészett s melly inkább élet- mint 
állattani tekintetböl vala ott fölállitva s inkább a herpetologiábani nagy tudatlanságra mint jára
tosságra mutatott, - miután felőle az állittaték, hogy az egy olahasszöny méhéböl szárma
wtt - (? !) -; és eicy pár siklón (Coluber; Natter) kivül, mellyet gróf Bethlen Ferencz házá
nál Kolosvárott és N. Szebenben a nagyreményű · Bielz Albert egyéb gyüjteményeiben vevék ész
re, legkisebb nyomára sem akadtam Erdélyben az -ezen érdekes állatszakhozi vonzalomnak. Pedig 
ám hallottam Erdélyben is a különféle hüllők nagy mennyiségéröl több helyen, hol azokról tudó-



sittatni kívántam; magam is vevék észre több jelesebb hüllök fajait. És már maga a p a 11 ás i á i.. 
Iá b (Pseudopus Pallasii) ottani előfordulása, *) melly csak Európa délibb tartományaiban lako
zik 

1 
biztos vezetőül szolgálhat azon következtetésre, hogy Erdélyben töbu ritka hüllőfajok . is ta-

nyáznak. , 
Sok helyen tett tudakozódásomnak sikerült megtudni, mi.kép Erdély vizeiben sok s igen 

jóizü, szóval majd mindazon halfajok éldegélnének, mellyeket eddig itt honunkban is leltem. Söt 
azt is vitatták többen előttem, hogy . az ottani magos hegyeken levő tavak, v. i. ugy mondott ten
gerszemekben, például: a 4000 láb magosan fekvő Bucsesiban Brassó vidékén: a 300 ölnyi·mély
ségü szent-annaiban, melly Csikszékben a tusnádi hegyek közt kristálytiszta vizéről híres ; n 
pisztrángdus retyezátiban, Hunyad megyében; ugy szinte a Szeben városához közel levő Reisbach 
és a Heldau és Zood közt elkigyózó Hinterbach hegyi patakokban, igen különös és a legtapasztal
tabb halászok el~tt is ismeretlen halfajok volnának: - de ezekkel eddig ugy, min t az egész bal
tannal Erdélyben a természetbuvárok mitsem gondoltak, még pedig annyira, hogy itt fáj dalom ! 
örömem nem lehet :Erdélyből csak egyetlen egy tudományos ismerőjét a honi hűllöknek és halak
nak emliteni. De milly jótékonyan enyhíti ebbeli fájclalmimat azon édes öröm, :rµellyet itt azonnal 
nyilatkoztatnom é_s élvezhetncm van szerencsém Erdélyhon rovartana (Entomologia) s annak virágzó 
volta fölött. Erdélyben az állattan csak e .szaka részesült korán s kellö méltánylásban. Már régi 
idöktöl fogva foglalatoskodtanak több derék férfiak átalában:a robarok, k"Uönösen peilig a boga
rak (Colleoptera) és a pillangók (L.epidopíera) tudományos vizsgálatával és gyüj tésével, kivált a 
szászok közt, ugy annyira Jiogy ök az ezen osztályu állatok fajainak kipuhatolását majdnem ki
merítették. A szász földem l étező gazdag és ianulságos ravargyüjtemények örömteljesen lepik meg 
az azt látogató külföldi utazókat és természetharátit. Díszesen t~döklik eze_k. k özt mint erdélyi ro
varászok legidősbikje Nagy~Szebenben, hajdan tolmácsi lelkész, jelenleg nagy-szebeni föpá~ztor 
Roth József János gazdag s legjelesebb robargyüjteménye Erdélyben, jelenleg az ő veje· Berglei
ter András ottani föoskol.ai tanár tulajdona. Ott, N. Szebenben van szinte egy más szép roborgyüj
temény, melly 2000 fajn~l és 10,000 darabnál többet számlálván, valamint fajok ritkaságával , 
példányok szépségével, ugy bámulatos gyönyfüii fölállitásával ragmlja el a nézöt szerelmetes tu
lajdimosa megkedveltetésére. Ö azon alig még 1~ é~·es és már az erdélyi faunában dicséretes Bielz 
Al~ert, Bielz Mihály apjának méHó fia, ki a mat.larak_ s. egyéb honi állatok kipubatolásában is , 
és gyüjtésében lelkes törekvései által az erdélyi faunának reményteljes kedvencze. - Boldog min
den ifju_, ki korán' ki már élte reggelén jó vezetőre szerencséltetik ! - Illy boldogságban része
sülsz te is, Bielz Albert ,fiatal barátom, azok által kik védangyalid gyanánt vezetnek a szép ter„ 
mészettudományok ösvényén, a kimeritheílen boldogitás élvezésére. Ezen férfiak közól egyike .écles 
atyja· BÍelz Mihc\ly, másika Ackner Mihály J. bamrnersdorfi lelkész, kik. érd€meit., mellyeket ma
goknak az erdélyi természet ismerete körül szereztek, tán akkor is már eléggé méltáp.yosan fes.~ 
tem, midőn nevezetesen az utólsóról azon öntapasztalásomból meriiett igazságot vallom: „hogy a fá
ratlhn.tlanságukkal összegyüjtgtt boni természeti és történeti kincsek tömege miatt' mellyel lakhá
zaik.. telvék, alig mernek otthpn szabadon megfordulni". - Szép rovargyüjteményekkel bírnak ET
délyben ezeken kivül a b. bruckenthali muzeum Nagy-Szebenben; az evang. gymnasium Brassó
ban; Salzer Fridrik tanuló Segesvártt; Takács János·, Gö!ög Imre, tanárok és Wolt Gábor gyógy
szerész KoJosvárott. 

* ) Erdél~ben ezt lelte Ackner· Mihály hammersdorfi lelkész é!I prof. Futt1 társa11ágában "Bieb Albtri 
. 1842-ki augus~ 21-én Ditró és Boru~k .közti szirte1 hegyek oldala_iban. 

.... 
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„ · en UJ. s messzebató éltet ébresztetett· föl a robar- s fOleg a lepketan (Lepi-
De egy eoesz . k bá nagy Narryárron Ö·nem 

do teraeloo"ia) fölvirágoztatására Erdélybeµ · Franzenau Jozsef cs. · nya e o. • 

p d ·-i enteli hivatalüres óráit az állattan ezen érdekes osztályának, mellyben mar sok be-
maga egye u sz . . . . mi érdemét még fölötte emeli' ö az ottani bányaiskola -

•cses uj kincseket is fe?ezett ~ol ,k de ~k m1·nden nevende'ke:' is le:zszebb szerével ösztönzi és 
· t " ti.,.Y erdememe egy1 e - · .r,i, ~ 

:e~!~i s:~n :z:~ ~l~at~k fürkészése s gyüjtegetésére, hogy. sz~ba.d órá~kat ste:~:~vz~~ ~:i:~l~ b:~~: 
· · · . t" üvei merrismerésének, hogy keresven es eldelven a e . 
es .~o~ágos .t;r:a o s':ivét feny:getö' test- és életrontó ' boldogság veszélyeztetö egyéb ~lszélede· 
nyore1t az I JU ti • t k és az crk-Olcsiségben merrtartassanak. S ezen tobb lelkes 

sek. és. kic~akp~n.~ts~~~t::r:~e~m=~e~::n~i 'itten . csak az ottlétemk;r megismert két legjelesebbet: 
tamtvanya1 ozo · „ • • lh tI· . b . _ másikat mint felette buzgo 
F h M"ht\yt és Baubolzer Károlyt, elsot, mmt a farac a an 10 ar-, ' . . . ·1 a 

uc s . I cl • • .• • „ - Szóval Erdélyben nincs táj ' melly annyira volna terme~zetraJZI ao 
lepke-v1zsgálot es gyuJtot. . ' b. k... 'ke fáradhatlan Franzenau buzgosága által. 
méltányolva s kiismerve, mmt S~ekerem anya ornye . , . k. ·t"nek 
A " gyönyörü gyűjteményei megbecsülhetlen gazdagságot nyuJtanak .. a ~.ed~.elö. es a sza e~ o ·1: 

z o . . „ • • . faunának is Bennök gyonyorkodven' nem szeiencse 
de egyszersmind az erclel!1, s~t .~gesz emo~~I a Ytö.éi a·· derék Frauzerraut' - kinek hivatalaké
tetbeték ugyan azon ohaJtott oromben' ho::-Y eY'lJ J , . . . . kk kellett bejárni . az 

pen Wies~er Ant.~l bécsi cs. k. bá~y~:::ti t~~~~:~~:t~:~ ~á~~:~a~::~uÓt:ij:U n:mil~g az ég e~en meg-
erdélyi bányakerulcteket - szemely . ·u l ~'ott alkalommal boay midőn a ko-

. · · · · f f zteletem bizonysá,,.ara az a a nyUJL ' e ' 
tagadást érdemei iran.1 is „ • . Knö "11er Vilmos által idéztettek elönkbe Franzenauénak sok 
losvári gyülés állattam szakulesben Di. . p .. 'b o- ·1 laa tiszteltetett meg· fölfe-
. . . fölfedezései' az én tervezesem kovetkezle en e::-Y iangu ~ . 
erdemes .s szcp . . . . J.<'ranzenauii (azelőtt Agrotis Nagyagens1s) nevezettel. . 

dezvényem~k ~~g~e:~~~I~::v~~~~:e talált Erdélyben is . az ős - mint a jelenvilág-kagy~óta~a (Con-
. . o .. a . . .. n többeket tudnék azok közöl dicséretesen nevezm, kik ott az 

chyhog1a foss1hs et v1va), s m1do . t h„ t a ·kövült" csigák gyüjtésével is foglalatoskodnak: .akkor 
annyira gazdag ö ~állatok maradványai,_ ~ ~ . . t -y 10" fajt és 1000-nél több példányt számlá
Bielz Mihályon kiv·n N. Szebenben., kme szep mm e~ ~ , . . . . k ("f et" is. em-
. 

1
. ···t ' e'nyében töhb általa fölfedezett ujfaJokat is lá.ttam, -ahg birnek. ~sa eeY 

ló kagy ogyuJ em · . . 

Jiteni". - ... ' k (C t· ) s to""bb ·.más alsóbb renrlü, közönségesen f é r_g e k (Vermes) 
AheJJáro rus.1cea · fk ·k 

alatt i~mert állatok mezeje Enlélyb~n is csak szintolly dudvás es tövises parlagon e sz1 ' 
neve · b · · l"kre *) . t ~Iaa arorszáaon - - várva varván uzgo m1ve o . . . 
mm i tiY H .,. h~ ai edcli" mondottakra viszpillanatinkat vetjük, ki fog tetsz~m: . l 

. 1 ~.::: Ho(Yy Erdél;ben az állattl;ln némelly szakai már régóta nagy ~1kkerrel es ba~zonna 
or o . l t san miveltetnek lelkes természetbuvárok altal; s hogy mi akkor 

bonilag is gyakoroltatta~ ~~ fo y on~· á. k . dön . az illyen férfiak buzgóságáról, törekvéseik és 
iaen igazságos .kötelessegunkben e J rnn ' 1:111 

· 

~·demeikr~ h~lá:1:: e~!~!~eü:~~ állattan~aklegtöbb szakai, valamintitt Magyarho~unkb~n,-: ugy 

Erdélyben i~~It~jdal~: ! ~ég parlagon feküsznek! s kedvezübb jövendö és buzgó mivelok.e~e1be neznek. 

, , f többek közt Dr Hankó József Torda megye fó-
"') ·Méltán számol •az erdélyi s ,, ~l~ az. atala~os k a~m~tebb gyiimölcseir; mellyeknél fogva e lelkes ter

orvosa szép törekvései fo~ytat<1s'1ra e.~ ez~ ne .. . ere . ma. d valamint ~ két magyar testvérha~.a ugy a 
mészetbuvár kipuhafolandja nem sokara es k.oz.l.e~dl ' J kes élöléu ek meghatározottabb s tokéletesb 
külföld tudósaival a tordai sóstavakban lakozo fo~ottc l c~det' b 23_!'>6-ik lapján közlött árnyéklataból 
leirását' mellycknek a Torda vároDsán~k nagy\~csu )he1J~;~ ~én; annyit sem lehet kivenni' valljon az ál-

k. , . so' stavi csikhogarat ( ytiscus sa mus ' - iveve a k .1 , 
lattan mellyik osztályához tartozna . . . 49 
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-3-or, Hogy épen ezen jobb jövendője a két magyar testvérhaza természett11dományánat. 

5 benne az állattan kü~zakai méttány!ásának is kezdödött az ~venkint más és máshol tartatni szo
kott természetvi~sgáJók nagygytiléseiveJ, mellyek valamint minden környéken, hol eddigiartattak, ugy és 
főleg Erdélyben is annyira hilialmas:an és jótékonyan hatottak az odavaló természetbarátira, hogy 'ott 
is az eddig elhanyagolt több szakai az erdélyi állattannak kellőleg méltányoltatni, éf~k buzgóság
gal, söt vetélkedéssel gyakoroHatni kezdettek; - hogy tehát a magyar közönség soha sem tuil elég 
bálát mondani azon lelkes és bölcs férflunak *) ki ezen gyüléseknek eszközlöje hazánkban. 

De előadásomból kitetszik egyszersmind : . 
4-ér, Hogy ~zen nagygyüléseink csak akkor gyümölcsöznek a honi természettudományok

nak és általok a hazának 'igazán, ha az azokban résztvevök nagyüléseink ügyét szívén hordozván , 
czéljait szemmel tartván, azon iparkodnak, hogy ne csak magokon ·a gyüléseken lépjenek elö tudo
mányos s öntapasztalati nmnkásságok eredményeivel - vagy hogy épen talán csupa fittogtatásból 
barsogtassák elkölcsönözött értekezéseiket - egyébkép mitsem gondolván a boni természettudo- · 
mányokkal sem annak elötte, sem annak utána, - ! hanem ha természetvizsgálóink ·bazájok ebbeli 
fólvirágoztatását is keblökbert hordozván, minden helyt, minden idöt és alkalmat valamint a gyiilés 
szinhelyein, ugy utazásaikban s bár mineniü egyéb viszonyaikban a lehetőségig használni fogják arra, 
hogy kedvencz szakuk emelésére ~ago_k is másoktól és leginkább magától a természettöl, ezen 
legjobb, legbiztosabb tanítótól, tanuljanak , s hogy tudomány s tapasztalatikat másokkal kölcsönösen 
fölvált~ák, hogy oktatás, ·szóváltás, édesgetés s megbarátkozás által kédvet, elöszeretetet, buzgóságot, 
kitartó vágyot és törekvést a kedvencz szakok tökéle~esb kimivelésére egymás közt gerjesztvén, 
egymásba öntvén, egymásban erösitvén, érjék el azon tudományos érintkezést és összeköttetést, 
melly tespedést nem tür, nem enged- melly örökké mük.ödö mozgonya a haladásnak, melly fö
czélja ezen gyüléseinknek s melly egyedül képes koszoruzhatni hazaboldogitó áldásokkal-. - ! 

Hogyha azt remélhetném, hogy többek közt énl is járultam némikép a kolosvári gyülés al
kalmával ahhoz, hogy általa Erdély állattani némelly szakai nem keveset nyertek, hogy az óta több 
férfiak . által s kettöztetett buzgósággal és. sikerrel gyakoroltatnak; ha azt is tudnám, hogy tán jelen 
értekezésemmel is haszn?s lehetek azon szép Erdélynek, mellynek minden rendü lelkes polgárai bennün- · 
ket egy év clött olly megelözö nyájassággal, olly jó szívvel s öszinte barátsággal mindenütt fogadtak s 
minövel bennünket bizonyosan ezután is ismét egykor fogadandnak, hogy ha mondom, azt remélbetném: 
hogy részemröl Erdélynek állattani tekintetben némileg hasznos voltam: annál való~mí szebb örö
möm nem lehetne. Mert akkor,! és csak akkor megnyugtátva lenne szívem a felöl, hogy kötelessé
gemnek_ eleget tettem, s hogy a~ erdé~yi testvéreink irántunk s irántam is bizonyított szerfölötti szí
vességét, bár tökéletlenül, de mégis legalább némikép megháláltam. 

Végtére arra kérem valamint jele~ hallgatóimat, ugy {öleg Erdély természetbuvárait, hogy el
nézéssel viseltesse~ek mindazon fogyatkozások és hibák iránt, mellyekre e munkámban akadnak, könnyen 
beláthatván' hogy egy azelö,tt soha nem látott földön. egy olly röviil idö alatt' olJy fu.tó áttekintéssel 
alig volt lehetséges még többet és jobbat eszközölni. --.. Ők pótolják ki nyorríozásaim.' hiányaif fárad-

• 1 i 

hatlan törekvéseik s érdekes fölfedezéseiklt.el, kitartó buzgósággal gazdafTitván az erdélyi gerin-
czesek faun~tját, az átalános természetrajz kiegészitésére, hazájok hasznára és az embefiség élde
Ietére gyümölcsözendöt. S ezen törekvésrei fölszólalás az erdélyi állattanbuvárok.hoz vala. tulajdon
kép czélom és tárgyam e mai értekezésemben. 

*) Dr. Bene Ferencz kir. tanácsos ó nagyságának. 
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Számadás 

a magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett 1845 évben tartott 
VI-ik· nagygyüiesén~k pén~beli be~·ételéröl és kiadásáról 

l 
2 

3 
4 

5 

1 
2 

a 

4 
5 
6 „ _ 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ezüstpénz. 
-B e v é t e 1. f'or. 1 kr. 

A te~esvári nagygyűlés Munkálatainak 70 példánya el~d~.tott 2 pfval:. 
A kolosvári nagygyülés Munkálatiból elöször 350, - kes.obb 50 '.- ossze

sen 400 , Pécsre küldött példányából ela~ott. 360 peld. 2 p~val. - . -
•) A késö küldés miatt megmaradott 40 peldany_ Kassa-EperJesie szál· 

littatott - . - - - - - - - - . - - • . - • • - • 
A pécsi takarékpénztárba b~te~t ~o~. p~~· kamatJa 7 - - : . - -. : 
Az elnök Scitovszky János pecs1 puspok o kegyelmessege 500 peldany mez 

140 

720 

7 50 

14~ 

300 

jjl313j 50 

ké ének elkészítésére ajándékozott - - „ . - - . - . - - . • • 
A pécsip nagygyűlés Történeti Vázlata .s Munkálatai 100 peldanya _re~set! 

.tartatott 3 pftval - • - - - - • • • • - --~---ii-:-=-=-:::o--:;-;;-
üsszeg 

Okirat 1 
szerint. 

Ezüstpénz. 

K i. a .d · á s. 

N Kubinyi Á O'oston umak kifizettetett - - - - - · -r: Szöcs Józ~ef urnak, az V-ik nagygyülés Munkálatainak 

A. 9. d. 

B. 2. d. nyomtatási költsége,i födöz~sé~·e „ - „- - - - . ~ 
A temesvári Munkálatok 'iO peldunyának, fönn · a~ 1 szam 

alatt kitett és a magy. kit. természettudományi társula-' 
1 „ ru: - • • - e. 2: d •. 

tot il eto . ·a - • - - - - - • • · 
Az arczképnek 500 példányaért • - - - - - ~: 2. d. 

. Az emlékpénz fametszéseért - - - - - - . - • , • -
A pécsi nagygyűlés tö~b ~·endü i~omán~aina~ lemasolásáert F. 4. d. 

for. 

22 

. 238 

140 
146 
17 
32 

8 

1 
kr. 

1 

A ·postánjött levelek es ertekezesek v1telbere - : - - G. 18. d. 
A pécsi nagygyűlés 600 pé.ldány „Történeti Vázlata es Mun- 800 18%, 

kálatai" kinyomatásáert, · • • • • H. 10 
A boríték paphja és nyomtatásáért - - • • • 

1
1 1. 10 

A czimlapért - - - - - - - • • ~ • • :. • K. 30 
A mohácsi ütközet tervrajzának körajza és kmyomatásaert L. 20 
A 11. tábla rajzának nyomatásaért - - - - - • : • . M. 80 E példányoknak beköttet~seé~·t, példányát _8 p. kr .. sz~mitva N. 66 30 
A pécsi nagygyűlési .ap~o~b Irat?k. stb .. k~nyomtatasáert - 0. 2 24 
A mohácsi ütközet terkepenek k1szmezeseert - - - .:..· _-_-_..!!..P __ . __ ..!-".'.'-:'.::::--'.':-:;:;-;-

összeg \l 1622 \13
3/4 

49 * 



Bevétel tészen: 1313 for. 50 : k r. 

Kiadás . 1622 · 1931 k ,; 0 1 "' r. 
Fizetendő marad: 308 for. 23 314 kr. 

_Kelt Pécsett, julius 16-án 1846. 

Hölbling Miksa , 
titoknok. 

A. rajzok magyarázata. L 

TTab. 1. A mohácsi szerencsétlen ütközet tervrajza. Lásd lap 14 , . G 

ab. II. 1 ábra (fia ) J . · •• ::i· anus Pannomus nem réae t láH . . . . 
örzott ezüstképének (dombormű) hiv m á l t l:) n a es a 11ecs1 p. nyilv. könyvtár -muzeumában 
tételt' mivel a hires püsp'ök . t. t • so a. a' melly csak azért is megérdemlé az itteni k" . 

Q 

. . , mm a cs1llaaaszat ked 1„ . . „ „ . ozze-
umque-Eccl.) természetvizsgáló volt. 2 ~ b r a. ve OJe es ~z~~e (L~sd Kollert Hist. Episcop. 

3 ábra. A „Columnaria" föl vágva 4 á b . A "Columnana ne vu gombafaj egészen. -
a) gyökér; b) bengeralaku . átlátsz·o~'llá ~a. Aphthophyta fauci (tán faucis vaay faucium 2) 
te ) ' Vl S csutak (~ten ()· ) f" o • n. - 5 -ábra. a) egyes hajszál' az ala . · „ ~ • ge , e olhalmozott magkép-ek · ce.µo~ 
el , mellyek átlátszók és e) széleiken sö ;:i:b:) ko~ol veve. a gombácskától , melly ágokra oszlik 
b) haJ bulbus; b) a gombá.csk - 7 . . kepekkel bmrak. - 6 ábra a) egyes föhaJ· · 1 · 

k 

. . . a. á b I a a) e"' állh . . sza ' 
a; ifJU állapotáb<tn _ 

8 
á b · oY UJSzal; b) a hajha"'yma. e) a gomb. 

(

. . . . r a a) állhajszálak. b) . o ' acs-fructificatio.) ' a gombácskak elvénülve; e) a nöszködés 

M~.ACADEMlA: 
KONYVTARA 
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ELSO OSZTALY. 

Történeti Vázlat és közgyillési" :E1·tekczések. ·. • 't . 
Lap. 

Lap. 
1. Különféle kiállitások szemléje és ebéd 

S_zakülések aug~. 12-kén, gyárszemle és 

tánczvigalom 

. 33. 
Elölege~ intézkedések 
A nagygyülés tudo'máiiyos részleteit illetö · 

. elökészületek ' . . 
A Baranyában talált régiségek, nevezetes

ségek, ásványok, jelesebb termények, 
iparmüvek és állatok kiállitása végetti . 

intézkedések. . 
Az emlékpénz, gyülteremek, szállások, _elő-

fogatok stb. iránti intézkedések. 

Pro gramm 
~eghivások 
Első fölszólítás 
Második fölszólítás 

1. 
. 34. 

Szakülések, közülés és hangverseny aug. 
13-kán . · ·· . 34. 

Amtmann és Weidinger jeles játéka, Vahot 
Imre fölolvasása a természetröl . 34. 3. 

• t Augustus 14-ke Siklóson és Harkányba~ . 35. 
3. Beszéd, mellyel a harkányi köz(Yy,ülést meg-
5. nyitá nm. Scitovszky János elnök . . 36. 
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	ELSŐ OSZTÁLY . A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VI. NAGYGYŰLÉSÉNEK TÖRTÉNETI VÁZLATA ÉS KÖZGYŰLÉSEI.
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	Második fölszólitás a magyar orvosok és természetvizsgálók folyó évben sz. kir. Pécs városában aug. hó 11-kén s a következő napokon tartandó 6-ik na·gygyülésök érdekében.
	A magyar orvosok és. természetvizsgálók Mohácson.
	A mohácsi ütközet elemzése a csatatéren.
	Megérkezés Pécsre és beírás.
	A magyar orvosok és természétvizsgálók hatodik nagygyülésében Pécsett 1845 augustusban részt vett tagok névjegyzéke.
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	Honunk természetalkotta némi nevezetességeiről, földirati, földtani s természettani tekintetben.
	Magyarország kőszenei és azok vegytani vizsgálata. Dr. NENDTVICH KÁROLY.
	Magyar orvosok és természetvizsgálók VI. nagygyűlésének szakosztályi jegyzőkönyve és értekezések.
	Orvossebészi szakosztály. Jegyzőkönyv.
	Micsoda intézkedésektől reménylhetnők, hogy honunk emberiségének élet- és egészségbeli üdve orvosrendünk által biztosabb karba állittassék? Dr. Bugát Pál.
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