
 

'3

immmtmntttttHtttmttmmmmmittttttm

TERMÉSZETTUDOMÁNYI

ÁLYAMUNKÁK.
-

III. KÖTET.



Phys. g.

Mninnmmmmnmmmmimvnnmitm \

1

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI

PÁLYAMUNKÁK.

III. KÖTET.

, , ._lj*





MU4 i/^,
11 7 "r- 051

*=. TERMÉSZETTUDOMÁNYI

PÁLYAMUNKÁK.

KIADJA

A* MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG.

HARMADIK KÖTET.

MAGYARORSZÁG KÖZGAZDASÁGILAG NEVEZETES TERMEKEI

RŐL- WAGNER DÁNIEL ÉS TÖRÖK JÓZSEF' ELSŐ ES MÁSOD

RÁNGU PÁLYAMUNKÁIK.

BUDÁN,

A' MAGYAR KIR. EGYETEM* IIF.TÍÍIVEI.

M.DCCC.XL1V.





ELŐSZÓ

Az academiának , 1839-ben tartott X-d. nagy

gyülése által kihirdetett, következő természettu

dományi jutalomtételére s

„Jeleltessenek ki azon gyógy- és imítnni testek, mellyek

honunkban is teremnek, vagy termeszthetők, 's mind a' mel

lett részint még most is külföldről hozatnak be, részint mind

eddig kivitelre nem forditattak ; mi ennek oka , \s miként

lehetne azt eszközölni, hogy azok ne csak országunk' szük

ségeit pótolnák , hanem kül kereskedési czikkelyekké is vál

hatnának."

1841. mart. 21-ig mint határnapig három pálya

munka érkezett; mellyek küziíl az e' végre kine
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vezett három osztálybeli biráló', u. m. Balásházy

János, Bugát Pál. és FiuvaldszkyImre rendes ta

gok' előadása' nyomán a' XH-d. nagy gyülés an-

gust.' 28. 1841. a' 3. és 1. számok alattiakat talál

ván kiadásra , és pedig amazt a' száz arany juta

lomra , ezt ivenként négy arany tiszteletdijra ér

demeseknek; a' birálók' hivatalos tudósitásaiból

azon okok' kivonata bocsátatik jtt közre, mellyek

a' nagy gyülést határozataiban vezették.

Először is Bugát Pál, rt. a' 3. számú érteke

zésnek, miután tartalmát kivonatban előterjesz

tette, azon elsőséget tulajdonitja az 1. számú fe

lett, miszerint a' szerző azt maga-tette kisérletek

kel és tapasztalatokkal dusitotta fel ; igen jeles

beszőtt észrevételei által előzi meg társát, 's

nyelv' tekintetében is kielégitő; mindazáltal emeb

ben teljesben találja a' kérdéses testeket összeállit

va , benne sem hiányzanak jeles észrevételek , 's

a' mennyiben amaz eredetibb, ennek szerzője szor

galmasabb gyújtó volt A' két munka kölcsönösen

pótolja egymást, 's mintegy egy egészet tevén,

mindkettő együtt bocsátassék ki.

Balásházy János rt. vég Ítéletében az elébbi
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birálóval találkozván, a pályafeladás' elsó részére

nézve mind a' két munkának nagy érdemet tulaj

donit; melly névszerint az elsőnél, az elosorolt

testekről közült gyakorlati és részben új észrevé

teleiben, a másodiknál azok teljességében áll; a'

második részt illetőleg mind kettő nyomos, de vi

szont amaz részletesbr úgy hogy amazt eredetiség,

ezt teljesebbség becsesiti.

Faivalpszky Imre rt. szinte ekképen nyilatko

zik. A' 3 számu, úgy mond, „rövideden ugyan,

de alaposan felel meg a' kérdés' minden részeire ,

az érdekesebb tárgyakat elég bőven, és tudomá

nyosan fejtegeti, nem annyira idegen kútforrások-

ból, mint tulajdon tapasztalatiból hoz fel tanul

mányos adatokat, több kisérleteinek becses ered

ményeit adja elő, a' tárgyaknak valamint tudomá

nyos oldalát kellőleg méltatja, úgy gyakorlati

hasznokat és használatokat kielégítőleg közli ; tel

jes figyelemmel kiséri ezen mezőn a' legújabb föl

fedezéseket is, megismertet érdemükkel, mennyi

ben azok terinészettudományilag hazánkat is ér

deklik ; végre a' nyelv' tisztasága és szabatossága

sem hiányzik ezen értekezésben. — — Emlitett
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dicséretes tulajdonai, 's leginkább practicus ere

detisége miatt két versenytársa felett elsőséget ér

demel." Az 1. számút viszont ajánlja a' vizsgáló

szerint „hazánk' topographiája , melly az egész

munka' folytában majd minden terménynél kitünd-

leg ki van emelve. Ugyan ezen számos és érdekes

topographiai adatok' tekintetébol , nem különben,

minthogy az egész elegendő tudományos készület

tel "s az ide vágó munkák' szorgos használatával

's könnyen érthető nyelven készült , de különben

is illy hasznos isméreteket terjesztő magyar mun

káknak érezhető szűkében , dicséretre 's . . . tisz

teletdij melletti kinyomtatásra ajánlja."

Itt veszi már most a' közönség a' koszoruzott,

valamint az ahhoz becsben közelitő *s igy má

sodik rangú pályamunkát is ; mellyek a' társaság

által kiadott kéziratok' LXXXV-d. kötetét teszik.

Költ Pesten, a' magyar tudós társaság' kis

gyüléséből, julius' 8. 1844.

D. Schedel Ferencz,

titoknok.
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Szegény ipar mellett szegíny nz ország, szegíny a' hiizn.



ELŐSZÓ

.Azon kivánat, Magyarország természeti gazdag

ságát jobban kikémlelni, s azt az országra nézve

hasznosan alkalmazni, néhány év óta olly gyak

ran és olly sok oldaliul kérdésbe hozatik, hogy

általános és közönségésnek tekinthető. Mert nem

csak sok magános emberek, egyes társaságok s

maga az ország, hanem a' kormány is oda nyi

latkozott, hogy már elérkezett az idó, mikor

szükségessé lett kettőztetni a lépéseket, hogy na

gyobb jólétre s erőre vergődjünk, használva azon

természeti adományokat , mellyekkel hazánk bir.

Ezen értelemben bocsáta p. o. a f. m. kir.

helytartótanács 1829ben, jun. 16. 16600 szám a-

latt egy intézvényt közre, melly következőleg

hangzik :

„Excelsum Consilium Regium L. EJ. inpcnsi-

us commendat atque provocat: ut medici, phar-

macopolae et alii Botanicae gnari , floram localem

TERM. PÁLY. III. 1
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suae provinciáe ad notitiatn publicam adducere

satagant , sponte crcscentes pliarmaccuticas plan-

tasindicent, et edoccant: ubi, quomodo et quan-

do ejusmodi vegetabilia colligi, mundari, sicca-

ri , ac pro usibus pharmaceuticis , vei etiam pro

qnacstu publico asservari possint et debeant, et

ila naturac beneficia, quibus patria abundat, quae-

ve liactenns plerumque latent, in lucem produ-

cantur, tandemque fiat, ut multa, quae hucad-

usque aere graviore ab extrán eis relui debebant,

non tantum pro doinestica pracsto sint necessita-

te, verum etiam foras vendi possint et positivus

augeatur Regni quaestus" stb.

Ezen rendelet kihirdetése óta igen vidámitó

tanubizonyságait láttuk a törekvésnek, hogy e föl-

szólitás végrehajtassék. Főképen orvosok és gyógy

szeresek voltak, kik még a legnagyobb áldozatok

kal is a legmegerótetettebb és kitartósabb mun

kásságot fejték ki, és bizonynyal nem az ő hibá-

jok, hogy törekvéseik nem a legfényesebb süker

által koszorúztatlak. A dolog természetében fek

szik , hogy ha csak egyes emberek , és csak kis

vagy mérsékelt erővel akarnak valamelly nagyobb

célt elérni, az út természetesen hosszú és sok a-

kadály által nehezitett, s alig várhatni annak el

érését; ide még azon körülmény jő, hogy a meg

nevezett két rend , t. i. az orvosok és gyógysze

resek felelőssége olly nagy, s kötelességeik olly

terjedelmesek és messzeágazók , hogy azok telje
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sitésénél kevés idejük marad , mások segédszerei

nélkül hathatosán elomozdítani olly nagy célokat,

minő az ország ipara.

Valóban korszerű és olly gazdag országnak,

minő hazánk, nagy tudós egyesületéhez legfőbb

fokon méltó dolog, pálya-kérdésűl olly tárgyakat

választani ki, mellyek némileg a gazdagság és a

haza minden iparának alapját teszik.

A magyar academiátul fültett természettudo

mányi kérdés ugyan végetlenúl kiterjedő és szám*

talán versenykérdések üszvege, de fontossága

olly nagy , hogy nagy nyereségnek kell tartani ,

ha a feleletekben csak a fő cikkek jelekeinek is

ki , megmutatván a Magyarországra alkalmazha-

tás elveit.

A kérdésben még mélyebb értelem is vau

elrejtve, melly által az a kiterjedésben végetlenúl

nyer. Ugyanis e kifejezéssel „termény" (Natur-

product), nemcsak azon tárgyakat jeleljük ki,

mellyek nyersen, minden alkalmazás és elkészí

tés nélkül adatnak a kereskedésbe; de azokat is,

mellyek tübb vagy kevesebb szorgalom és isme

ret-alkalmazás által olly változást szenvedtek , hogy

a kereskedés számára alkalmasak legyenek. így

p. o. a sziksó olly termény, melly a természettül

kapott alakban csak a küzel vidékeken adható el ;

de igen egyszerű vegytani műküdés által azon

alakba tehető át, mellyben már évek óta keres

kedési cikk Magyarországban , s vegytani okos
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elvek használatával a kezelésnél, készitésmódja

annyira tökéletesithető, hogy vele Németország

szivébe kereskedhetnénk, hova jelenleg Angliá-

bul küldetik szikső ; midőn a magyar szikső csak

bajosan és időnkint lát keletet Anstriában stb.

Midőn tehát szerző a sorompőhoz lépett és

pályázni szállt ki az épen olly nehéz mint fon

tos kérdés megfejtésében : az itt kimutatott hatá

rok azok,mellyeket a tárgy fóivilágositásánál ma

gának kitűzött. Szerencsésnek tartandja magát,

ha számos tapasztalataival az academia célját s

kedves hazánk előmenetelét valamennyire előmoz

dithatja.



BEVEZETÉS.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉRDÉS.

„Jeleltessenek ki azon gyógy- és műtani testek , mellyek

honunkban is teremnek vagy termeszthetők , s mind a mel

lett részint még most is külföldről hozatnak be , részint

mind eddig kivitelre nem fordíttatnak ; mi ennek oka , s

miként lehetne azt eszközölni , hogy azok ne csak orsza

gunk szükségeit pótolnák, hanem külkereskedési cikke

lyekké is válhatnának".

Midőn a tudós társaság ezen kérdést föladá , vélemé

nyem szerint nem azt akarta , hogy minden gyógyszer-anyag

és minden kézművileg használható tárgy, a mi csak talál

tatik Magyarországban , vagy termeszthető , a feleletbe föl

vétessék , annál kevesebbé, hogy e tárgyak természettani

tekintetben kimeritőleg leirassanak; hanem hogy azon ter

mészeti tárgyak , mellyek magyar hazánk iparára közgaz

dasági tekintet hii l fontosak, vagy oll vasokká lehetnek,

összesoroztassanak. Azon fölül minden egyes cikknél gya

korlati megjegyzések s utasítások azok használatához vagy

használata kiterjesztéséhez álljanak, s az egész világos

átnézetet adjon.

Ezen átnézés könnyítése végett három főszakaszra szük

séges pályairatunkat osztanunk. Az első szakaszba azon

nevezetesebb gyógyszeri s iparilag használható tárgyak jö

vendenek r mellyek Magyarországban már is föltalálhatók,
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vagy termeszthetők; de eddig a külföldről hozattak be vagy

is kereskedésben nem hasznaltattak.

A második osztályban az okukat fürkészendjnk , mely-

lyek a természeti gazdagság használatát gátolják.

Végre a harmadikban javaslatok adassanak , alkalma

tosak arra , hogy országunk hatalmasan emelkedjék ipar

tekintetében.



ELSŐ SZAKASZ.

Magyarországi termesztmenyek , részint itt talál

hatók , részint itt termeszthetők , de tnellyeket ed

digelé nem méltattak elég figyelemre.

Szerencsés fekvése , kedvező éghajlati , geognosticai

s földirati viszonyai által magyar hazánk a természettu

dományi tekintetben leggazdagabb és legboldogabb or

szágok közé tartozik a földön. Azon tárgyak száma , mely-

lyeket hazánkban a természet ad , rendkivűl nagy, az elő

hozott mennyiség kiszáiníthatlan , de használata végetle-

nűl korlátozott. Igen kevés orvosi anyag van , szinte kevés

kézművileg használható tárgy, melly Magyarországban

nem találtatik vagy nem termeszthető. Kővetkezőkben elő-

adandom ezen természeti tárgyak közöl azokat, mellyek

kereskedés és ipar tekintetében legfontosabbak ; azokat pe

dig, mellyek alkalmazása kisebb körben forog, épen nem,

vagy csak röviden említem meg.

Igen sok anyag van , mind a gyógyszertárban mind a

művek és mesterségeknél egyszersmind használható, ezen

oklml illyes elosztásra nem leszek tekintettel, hanem az

átnézet könnyítése végett megtartom a szokott fölosztást a

három ország szerint, a tárgyakat pedig ábéce rendben so

rozom össze.
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I

Termékek a niivényorsxágbut.

E mezőn, fők ép orvosi tekintetben, több kimeri tő mun

kát találunk ; a hazánkban újabb időben kijöttekhez tar

toznak : „Szadler , magyarázat a magyar plánták szárított

gyűjteményéhez , 1824. és AVagner Dániel gyógyszerész és

orvosi növénytana, festett képekkel. 1828".

Én e munkákat , mint ismereteseket , teszem fői , és

azon tárgyakra nézve, mell vek ezekben leirattak, előre

odateszem az utasítást, mert itt csak azon részt és oldalt

veszem elő főképen , melly a mondott irók érdekében nem

volt.

1. Áfonya (Vaccinium).'

Ezen , a hangásak családához tartozó növénynemből

a fekete afonya (Vaccinium myrtillus) bir némi érdekkel.

Ez apró, igen ágas, kopaszuk cserje, 1—lü lábnyi ma

gas , majd csaknem vizegyenű , messze elmászkáló gyökér

rel ; lehulló, tojásdad, 8—10 vonalnyi hosszu, 5—6 vo-

nalnyi széles, igen rövid nyelű, tompát) és röviden he

gyezett vagy fulánkhegyű , fűzöld, hálós erű, finoman ili

részes levelekkel , mellyeknek fürészfogai kisded , nyeles

mirigyet tartanak. E növény virágai magányosan állanak

a levelek hónalán ; tojáskerek bögreképü , halványveresek ,

majd átlátszók. Bogyója borsó nagyságu, violaszínfeke

te, hamvas; vérpiros- violaszinü , kellemes, savanyús-édes

nedvvel van telve; ezen okból, hol a növény terem, bo

gyóját meg is eszik.

A fekete afonya vagy kukujca bőven terem a hon

hegyes vidékein. Bogyóiban veres festőanyag van , mely-

lyet Franczinországbnn a bor és az ecet festésére hasz

nálnak, melly célra éjszaki Németországbul gyakran egész

hajó rakodmányok küldetnek a franciákhoz. E célra a bo

gyó megfőzetik, a nedv kinyomat ik , s hogy soká elálljon
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kevés borkővel és borszeszszel vegyíttetik s palackokba töl

tetik. A bogyó ezen fölül sok cukorral bir , s hol bőség

ben terem, szeszégetésre használható. Szövetek festésé

hez azért nem használtatnak e bogyók, mert nem adnak

tartós szint, ellenben a lakmushoz hasonló szint lehetne

belőlük készíteni, uielly amazt pótolná.

2. Angyelika (Angelica).

A kerti angyelikátiak (Ang. Archangelica) gyökere

használtatik az orvoslásban , főleg a baromorvoslatban.

E nővénybül Magyarországon évenkint alig kel el 60—70

mázsán fölül, de azon ok Imi érdemel különös figyelmet,

mert gyökere eddigelé külföldről hozatik be. Éjszaki Né-

methonban és már Csehországban is mivelik ; gyökere má

sodik évben ásatik ki , s megszárítva kereskedésbe szál

líttatik. A kerti angyelika 3—6 lábnyi magas ernyősnövény,

mellynek gyökere három éves , orsóidomú , ágas , — kö

röskörül vastag rostokkal fedve ; a mi velt növény gyökere

rövid, vastag, gyürűzött, majd elharapott gyöktörzsből

áll, roellyből számos, hosszu, függőleges, tollcsőnyi vas

tag rostok származnak. Kivül világos barna; belül fehér;

erős és sajátságos , kellemes fűszerszagu ; sárgás nedvvel.

Ezen növény szára fölálló, vastag héjú, ágas, biborvere-

ses,— kékesen hamvas. Gyöklevelei hosszunyclüek , két

szeresen vagy majd háromszorosan tollagosak ; a szárleve

lek aránylag kisebbek, nagy, barázdás levélhüvelyeken

csüngve. A virágok a szár és ágak tetején állanak, szá

mos, nagy, soksugárú, golyó idomulag boltozott és sok-

virágu ernyőben. Magyarországban itt ott vadon női ned

ves helyeken és csermelyek mellett hegyes és havasi vidé

keken. Wagner. 177 lap. 215, 216. rl.

3. Atracél (Anchusa).

Ezen növénynembül főképen a festő atracél (A. tincto-

ria, pirosító, ökörnyelv, pirosít ofű , vadökörnyelv) nagy

fontosságú Magyarországra nézve. E növény gyökerében
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ugyan is igen szép és rendkivül gazdag piros festék van ,

melly zsirban, borszeszben, lélben változatlan, az alka-

lias nedvekben pedig kékre változtatva oldódik föl. Ezen

gyökér hajdan a valódi alkanna helyett, melly keletről jő,

használtatok kendőzésre és festésre, s kiváltképen Fran

ciaországba nagy mennyiségben viteték ki a katonaság

veres posztójának festéséhez , de az utolsó időkben ismét

az alkanna diadalmaskodott , olcsósága miatt a magyaron.

E növény olly iszonyú mennyiségben terem Magyar

ország homokos síkjain , hogy gyökeréből évenkint több

ezer mázsákat lehetne gyüjteni, a nélkül hogy a növény

mivelést kivánna. Érdemes tehát azon kérdést tenni föl,

miképen lehetne ezen fontos cikknek diadalt megszerez

ni a concurrentiában , hogy az országnak hasznot hozzon.

A festőanyag csak a gyökér héjában fészkel , a gyök be

le, több mint % rész, még nyomát sem mutatja. Ha a gyö

kér gyüjtésekor a héj levakartatik , a szintelen gyök ledo-

batik , csupán csak a színes részt tevén el használatra , a

festőanyag csekélyebb sulytömegbe húzatik össze, s a cikk

a külső kereskedésre alkalmasabb lesz, mert a vitel és

vámdij % része meggazdálkodtal ik , igy olcsóság áll elő , s

nem kételkedhetünk , hogy már ezáltal elfoglalhatná he

lyét alract'l unk a világkereskedésben. De ha idővel ez sem

volna eléggé alkalmas mód a cel elérésére, a chemia ad

szükséges utasítást, hogy t. i. a festőanyag gyárilag vonas

sék ki a gyökérbül. Mennyire kedvező lenne iily módon ez

az ügy, abbul látható, hogy a festék a győkhéjban csak

5 procentot képez, az egész gyökben pedig alig többet

egy és félnél.

A boragósak családához tartozó festő alkanna gyöke

re évelő, 6—8" hosszu, ágas, fás; kérge feketeveres;

több, fölmenő, 3—6 ujnyi szárt hajt, melly szürkés bor

zas szőrrel fedezett. Az alsóbb levelek hosszukásak, elő-

felé lapátalakulag nagyobbítvák, alapjok felé keskenyeb

bek ; a szárlevelek sokkal kisebbek , vonal-lándsásak ,

tompák. A tőlcséridomú , kék, 5 részü s egyenlően hosz
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szu csészékkel biró viragok páros, és egyoldalra irányzott

füzért képeznek. Szadler I. 23.

4. Benge (Rhamnus).

Magyarországban több faj találtatik a bengébül, de

ezek közöl csak két faj használtatik és pedig a varjutö

vis 6. (Rh. catharticus , ebtövis , festőkökény, hashajtó

kökény) a gyógyszerek között, s ez a kö-hengevel (Rh. saxa-

tilis) együtt a festőknél , és a festék csinálásnál.

A varjútövis b. 6—9 lábnyi magas cserje, melly gyak

ran faalakuvá lesz , s mellynek ágai , főleg az idősebbek ,

tövisbe végződnek. A levelek tojásidomuak , átellenesek,

nyelesek, szélükön csipkések, fölül fényesek; majd min

dig többen állanak együtt. A virágok egy bimbóbul ered

nek a levelekkel, csomóban állanak, kocsánosak; a him

és nővirágok többnyire külön növényen. A bokréta apró,

fehérzöldes pikkekből áll, mellyek a csészemetszedékek

alapján ülnek. A bogyó gömbölyű , borsó nagyságu , fé^

nyes, fekete, fölül egy magas ponttal jegyzett , belül sö

tétzöld béllel kitöltve, négy magvu. Wagner 31 1.37, 38 rí.

A kö-bengétiek levelei lándsásak, majdnem csatorná

sak ; törzsöke alacson , sok kerek kiterjedt és lefekvő ágak

ra oszló ; két vagy három magu fekete bogyóval.

A szaraz éretlen bogyók szedetnek gyakran mind a

két fajrul Magyarországban, s „Ungarische Kreuzbeeren"

név alatt forognak a kereskedésben ; de mivel legcseké

lyebb mennyiségü festéket adnak a külföldieknél sokkal

olcsóbbak, s most mázsájok nem igen kel 8 p. forinton fölül el.

Kivánatos, hogy e körülmény tekintetbe vétessék, s az

ok megvizsgáltassék, miért van bennök olly kevés festő

anyag. Alig hihető , hogy oka csupán éghajlati viszonyok

ban fekszik ; hihetőleg a gyűjtésnél nem tartatik meg az

illendő idő, s félérett bogyók helyett egészen éretlenek

szedetnek össze. A szárítás módjában is lehet némi ok.

A „Schüitgelb" név alatt kereskedésben forgó sárga

szin, melly nagy mennyiségben használtatik föl, a bengé
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bül csináltatik. Ezen festék ára még egyszer olly magas ,

mint a mi benge bogyóinké , tehát érdemes volna ezt az

országban készíteni.

Mindenik cserje érett bogyóibul , timsót adván hozzá,

zöld nedvfesték csináltatik , melly „Saftgrün" név alatt is

meretes a kereskedésben. E festék igen nagy mennyiség

ben használtatik föl , de hazánkban sehol sem készít

tetik.

5. Bikfa (Fagus).

Az erdei bikfa (F. sylvatica) egy a legszebb erdei

fák közűl Európában, melly 100—120 lábnyi magas lesz

4 láb vastagság mellett; különben mindenfelé ismere

tes, és itt csak annyiban említendő meg, amennyiben

magvaiban 16—17 proc. kövér olaj vagyon; olly vidéke

ken , hol sok i Ily fa , és sok bikmag van , érdemes len

ne ezeket olajütésre használni , melly olaj , ha más célra

nem, égetésre igen alkalmatos lenne. Nevezetes, hogy a

gyümölcshéj és magborítóban méreganyag találtatik, s ezen

okból az olajsajtolás után hátramaradó lepény több állat

nak, nevezetesen a lovaknak halálos, és csak a disznók

hizlalására alkalmazható. — Szadler I. 15.

6. Bodza (Sambucus).

A bodza nembül két fajt használ a gyógyszertár: a

fai bodzát (S. nigra) s földi bodzát (S. Ebulus). Mindenik

közönségesen ismeretes , s ezek közűl főképen az első

van használatban, és pedig virága, és a bogyóibul készített

lésürű. Magyarországban virágából évenkint 100—120 má

zsa, s a lésürűből mintegy 150 mázsa használtatik föl. De

minthogy e növény mindenhol találtatik , s virágát és gyü

mölcsét a gyógyszeres maga szedi , alig fog kereskedési

tárgygyá lehetni. De mesterségi tekintetben a gyök fládorja,

s az ágak különböző esztergályos munkára használtatnak,

mindenik faj érett bogyóit pedig gyakran fordítják ecet és

bőrfestéshez , s e tekintetben nagyobb figyelmet érdemel
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ne e növény. Szadler IV. 18 6. 12. Wagner 25. 6*5 1.

30. 31. 77. 78 rl.

7. Bojtorján (Arctium).

Ezen , az összetett virágok családához tartozó növény-

nembül több faj gyökere gyüjtetik meg , főleg a pókhálós

bojtorjáne és a keserű lapué , orvosi használat végett. Min

denik növény, főleg az utóbbi k, igen elterjedt , s ár

nyas , nedves helyeken terem erdőkben , bokrokban , gye

pükben sth.

E két éves növények gyökere hengerű, rendesen a

közepétől kezdve elágzó, egy lábnyi hosszu és hosszabb,

itt ott rostokkal takarva, kivül feketés, belül fehéres,

taplós szövettel. A pókhálós bojtorján szára fű nemű , 3—

4 lábnyi magas, vastag, erős, csikos, szőrös és ágas. A

levelek szivformák, hullámosak, nyelesek, apró szuró fo

gakkal megrakva ; az alsók igen nagyok , lábnyi hosszúk

és hosszabbak is, fél olly szélesek; a fölsők kisebbek,

tojáskerekek , s nem olly hosszu nyelüek , oldalvást és

az ágak végein állók. A virágok majd ernyősen ülnek

együtt. A csésze kis dió nagyságnyi , golyóidomú, pók

háló idomú nemezzel takarva, lepcsényes, hegyekőn ho

rogmódra visszahajló lándsaidomu pikkelyekből álló. Bok

rétája összetett , csöves , tojásidomu veres.

A keserű lapu b. főleg abban különbözik amattól,

hogy levelei fogasak és csészéje meztelen.

A gyökérből Magyarországon 200—250 mázsa kelhet

el évenként.

Szadler VI. 24. 25. Wagner 21. 184 1. — 25. 224 rí.

8. Bóka (Astragulus).

A szokottabb bókafajok közűl a tzáratlan bóka terem

Magyarországon. Ez évelő növény, a pillangósak csalá-

dába tartozó , napos fűves halmokon nevekedő , és hosszú,

szívos, sokfejű hengeres gyökérrel biró, szár nélkül lé

vő. Ugyanis közvetlenül a gyökérből, hosszu szőrös nyé
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len, egyenetlenül tollagos , 12 ujnyi hosszu levelek ered

nek, mellyek apró , tojashoss7.11, épszélű, előfelé kiseb

bülő, szőrös levelkékből állanak. A virágok május és ju

niusban jőnek elő, mellyek szinte közvetlenül a gyökér

ből erednek , kevés virágu rövid fürtökben. A virágok

pillangósak , elég nagyok , sárgák , alapjuk felé zöldesek;

a .csésze igen hosszu , fehér, bojtos szőrökkel. Szadler II. 1.

A száratlan bóka ( A. exscapus ) egy ideig nagyon

használatban volt ; de most olly kevéssé divatozik , hogy

Magyarországban belőle évenkint alig emésztetik föl több

10 mázsánál.

Korunkban a franciák kezdék el e gyökeret használ

ni , s erősítik , hogy hatása jeles. Ha ez tisztán megva

lósul , ezen , hazánkban igen bő , növény jeles kereskedé

si cikké válhatik.

9. Bokretafa (Aesculus).

A gesztenye b, (Aesc. Hippocastanum) hazája közép

Ázsia, de e szép fa annyira elterjedve találtatik nálunk,

hogy már honosuknak mondható. A gyógyitásban kérge

használtatik , de egész hazánkban alig több 40 mázsánál.

E héjat (kérget) cserzőszerül kezdék használni, de

mivel cserzőanyaga még kisebb mennyiségü, mint a cserfa

kéregé, ezen okbul csak szükség idején használtatik.

Gyümölcsében 32—35 proc. keményitő van, s ezen

oldaliul tekintetet érdemelne , minthogy szintugy haszon

nal alkalmazhatni keményítő-készítésre, mint a pálinka

égetésnél; minthogy pedig szappanféle anyaggal is' birnak,

mosó-anyagul is alkalmazhatók. Wagner 4. lap , 6 rlap.

10. Borbolya (Berberis).

A sóska h. (Herb. vulgaris) sóskafa, leánysom , üröm

borbolya) száraz halmokon , gyepükben , bokrosokban , az

erdők szélein nevekedő, 4—10 lábnyi magas, és a bor-

bolyásak családához tartozó cserje, igen ágas, belül sár

ga gyökkel. Kissé merev levelei csomókban állanak , visz



MELLYEKRE NINCS ELÉG FIGYELEM. 15

szás petések, fürészesek és pillásak, alapon egy, több

nyire háromágu tövissel tamasztva. A sárga virágok ma

jus és juniusban jelennek meg, a levélcsomókból erednek

és ékes csüngő fürtöket képeznek , mellyeknek szirmai

aprók s alapjokon narancs szinű mirigyekkel birnak. A

gyümölcs hosszukás gömbölyű bogyó. Gyümölcse hajdan

gyakran volt orvosi használatban, s főképen a belőle ké

szített szörp igen kellemes savanyáért, most már, ámbár

méltatlanul, majd egészen kiment a divatbul. Ezen cser

je gyöke 17—18 procentot bir egy szép tartós sárga fes

tékbűi , s arra látszik rendelve , hogy a nagy mennyiség

ben külföldrül behozott curcuma gyökeret pótolja, mire

igen alkalmatos. Szadler XIV. 5.

11. Bordalap (Scolopendrium)

A szarvasnyelvű bordalap (Scol. officinale) a Iopvanő-

sző növényekhez tartozik; 1—1J-, lábnyi hosszu, rövid-

nyelű, 2 ujnyi széles, nyelvidomú, alapon szívidomúlag

kimetszett, épszélű, kissé hullámalaku, hegyes levelek

ben (lomb) jön elő , — közép bordájok verhenyes szőrű ,

gyümölcs halmazatai számosak, kőzegyenüek, kettesével

állanak egymás mellett. A szarvasnyelvű bordalap majd

nem egészen kiment az orvosi alkalmazásbul , de újolag

fel kezd kapni. Nálunk jelenleg évenkint mintegy 50—

60 mázsa szükséges. A magasabb hegyi vidékeken főké

pen a Kárpátokon nagyon terem ezen növény , a {apályo

kon pedig egészen hiányzik; ez okbul kereskedési cikk

válhatik belőle. Szadler XII. 19.

12. Boróka (Juniperus).

Ezen nembűi két faj használtatik orvosilag, úgy mint a

gyalogfenyö b. ( Jun. communis , borsfenyő , tőviskefenyő,

aprófenyő) és a szabim' b. (Jun. sabina. Nehézszagú bor.

ciprusfenyő, lóciprus). Az első és általánosan ismert faj,

t. i. a gyalogfenyő b. , főképen a népi orvoslatnál játszik

szerepet, de különös fontosságú, a bogyóibúi forrás ál
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tal nyert szesz (borovicska) s az égényes olaj , mellyek kö

zűl az első inkább Magyarországban használtatik , az olaj

pedig meglehetős kiviteli cikket képez. Azonban mégsem

iíllíi hat ni , hogy ezen igen fontos növény illőleg használ

tatik hazánkban , sőt használata alig jöhet tekintetbe a

mellett , a mekkora fokra volna emelhető.

Valóban , ha megfontoljuk , hogy bogyói érésük ide

jét elérvén 33 proc cukrot birnak, alig foghatni meg,

mint van az , hogy pálinkának borókábul előállítására már

rég nem alakultak nagyszerű gyárak.

A jelenleg kereskedésben forgó fenyőpálinka lehetsé-

gig nagy résznyivel bir a fölolvadt boróka olajbul, s ez

szolgál okul , hogy általánosan nem használtatik : azon

ban az olajat, mellybül az érett bogyóban mintegy 1 proc

van , ugy választhatni ki , hogy az összezúzott bogyókat

hideg vizzel kiszi vatjuk, s ezen szivadékot eresztjük for

rásba.

Az illy módon nyert nedvbűi , lecsepegtetés utján oly-

lyan szert kapunk , mellynek fenyő ize vagy szaga nincs.

A maradványbul , főképen ha egészen összezuzatik, lecse

pegtetés által az égvényes olajat nyerjük meg, a melly,

mint említők, eléggé fontos kereskedési cikket képez, s

a melly, ha nagy tömegek előállítása utján egy áruvá té

tethetnék a terpentin olajjal, a legfontosabb cikkek közé

emelkednék fel.

A gyalogfenyő bogyóinak használatánál nem kell a

természetleirási tapasztalást mellőznünk , azt t. i. , hogy

az éretlen bogyókban legtöbb égényes olaj van , az egé

szen érettekben az olaj gyantává kezd alakulni , a feketék

ben egészen gyantává lett. Legtöbb cukor van a sötét

kék bogyókban, a- feketék és megszáradtakba nagyobb

részint eltünt. — Olaszországban igen kedvelik a fenyő-

magszörpöt, melly a bogyók kifőzése és a nedv kigőzölg-

tetése által nyeretik.

Fája , főképen a gyökéré , igen gyantás , s az orvo
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sokon kiviil a közéletben is használjak a szobák kifüstö-

léséhez. Szadler XII. 25. Wagner 77. lap. 92. rí.

A szabini boróka cserje, a kertekben szokták te

nyészteni ; orvosilag lombjai használtatnak s az ezekbűl ké

szített égvényes olaj. Az elsőbül évenkint mintegy 12—15

mázsa használtatik föl Magyarországban, a másodikbal

20—30 font. Wagner 162 lap. 197. rl.

13. Boroszlán (Daphne).

Ezen mérges növénynembűi a farkas b. (D. mezere-

um) és pedig az erősebb törzsökök kérge használtatik or

vosilag. Magyarországban évenkint 6—8 száz font hasz

náltatik föl.

A farkas boroszlán 3—4 lábnyi magas cserje , a

Thymelaeák családához tartozó; gyökere ágas, tollcső-

vastagságu, ritkán kisujnyi vastag, rövid, sima, gyöngéd

sárgásbarna vagy verhenyes héjjal takarva, belül fehér.

Törzsöke sima, sárgásbarna kéreggel fedett; ága'xfö'lál-

lók és szabálytalanok. Levelei lándsásak , elhullók, szé

len egészek, alapon keskenyítvék , simák, világos zöldek,

alant váltogatók, az ágak hegyén csomóban ülve, csak

akkor jelennek meg, mikor a virágok már hervadni kezd

tek. A virágok a mult évi ágakon hosszában csomósan je

lennek meg , majd nyéltelenél , többnyire hármasával ül

ve, és kellemes a jácintéhoz hasonló szagok van. A bok

réta hibázik, a csésze ellenben bokréta-alaku, barackvi

rág szinű , tölcséridomu. Gyümölcse csontár, gömbőlyű-

ded biborveres , egyrekeszű ; gömbölyűded hegyes mag

vat tartó. Nemelly vidékeken az ecetcsinálók az ecet erő

sítésére használják ezen csípős igen mérges gyümölcsöt,

mire a felsőségnek igen kellene vigyáznia. Wagner 71.

lap. 85 rl.

14. Bösövény (Phellandrium).

A vizi bö'sSvt'riy árkokban és állóvizekben gyakran

nőlő, kétéves ernyősnövény; igen vastag, orsóalak ú, s

TERM. TÁLY. Hl. 2
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izein ö'rvidomulag rostokkal takart gyökerű. E növény szá

ra 2— 5 lábnyi magas, vastag, liiii, sima, barázdás, ide

oda bajlott, igen ágos, terebély. Levelei igen nagyok,

elállók , szélen hártyaalaku csíkos levélhüvelylyel. Az al

sólevelek háromszor tollngosak, a levélkék sokszor osztot

tak és fogasak. A felsők többnyire kétszer tollagosak , a

levelkék kiterjedtek, tojásdadok, bemetszve fogasak. Az

ernyők nyelesen oldalvást állanak a levélzugokban és az

ágak végein; az ernyőcskék igen sürűek. A virágok fe

hérek , a kögéi kisebbek a többieknél, de mind terméke

nyek ; a szirmok visszás tojásalaknak , kiszeleltek , befor

dult karélyokkal. A mag peteidomu , sima, könnyüden

bordás, a két nővel és az őtfogu csészével koszorúzva. E

növény junius és juliusban virágzik , magva september-

ben érik meg.

A vízi b. (Ph. nquaticum) magva a gyógytanban fő

leg az állatiban használtatik. Mintegy 5—6 száz font megy

föl. E növény szabadon terem hazánkban, de nem igen

fordíttatik haszonra. Szadler XIV. 11. Wagner 102 lap.

122 rl.

15. Bürök (Conium).

Orvosilag az igen kellemetlen szagu mérges büdöt bü

rök használtatik. Ez kétéves ernyős növény, fehér, orsó-

alaku, alant elosztott, kissé rojtos gyökérrel. E növény

szára felálló, 3—7 lábnyi magas, sok ágn, gömbölyű,

hiú , sima , szőrtelen , gyöngén csikos , világos zöldszinű ,

és mindenütt , főleg az alsó részeken , valamint csatorna-

alaku sima levélnyelei is, veresbarna foltokkal birnak. Le

velei, főleg az alsók, igen nagyok, hosszuk, váltogatok,

kissé puhák, többször összetettek, vastag hosszu levél-

nyelekkel, mellyek alapon szélesebbek, hüvelyfélék és

csikosak. A levelkék aprók , lándsások, tompák, bemetsz-

vék, simák, fölül sötétzöldek, kissé fénylők, alant hala-

ványzöldek előálló középbordával. A legfelső levelek ren

desen ellenesek , és kétszer tollagosak. A virágernyők igen
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számosak , az ágak hegyeiből és a levelek szegleteiből jő-

nek elő; az ernyők és emyőcskék sok sugaruak, vala

micskét laposak: a szirmak fehérek, behajlott szividomu-

ak. A kőz ernyőburok mintegy hétlevelű, hátra hajlott,

levelkéi lándsások , bőrszélüek ; a magánburok levelkéi

csak egyik oldalon állanak s néha ősszenőltek. E növény

igen bőven terem a mi veletlen száraz helyeken, romdombo-

kon , utakon , ó falakon , gyepükben stb.

A büdös bürökbnl (Con. maculatum, nagy b. bőrök,

sipfű ) a teljes növény használtatik , a virágzás előtt gyűj

tetvén be; divatban van a belőle készített kivonat is, melly

gyakran rendeltetik. De minthogy e növény mindenütt ta

láltatik s a gyógyszeres maga gyűjti , kereskedésbe nem

igen alkalmas. Szadler IX. 20. Wagner 82 lap. 99 rl.

16. Buza (Triticum).

E nembűi főképen a tarack l. (Tr. repens, perje, lá

bas perje, buzalevelű fű, ebgyógyitó fű, tarack) jövend

itten magyarázat alá. A tarack buza polyvás fű , melly,

mint igen alkalmatlan gyom, nagy mennyiségben terem a

szántóföldeken, kertekben, utakon stb. E növény gyö

kere hosszu, puha, fonalidomú, szalmaszál vastagságu,

vonatolt, a föld alatt vizegyenüleg mászó, ízes, minden

gyürűjébűl rostokat és szárt hajtó. Szára fűnemű, 2—1

lábnyi hosszu , fölálló , vagy alant behajló , kerek , csikos,

sima. Levelei vonalidomuak , valamennyire szélesek , itt

ott kissé szőrösek. A füzér két soros. A füzércsék sokvi-

ráguak. A csészeondók és a külső virágondók vonal-lánd-

sás alakuak, hosszan hegyesek vagy kalászosak. E nö

vény gyökere gyógyszerűl használtatik , s évenként 350

—400 mázsát emésztenek föl belőle hazánkban. Azon

nagy bőség, mellyben e növény, főleg a szántóföldeken

találtatik , teszi , hogy ára mindegyre csekély , de azt még

is megérdemli , hogy a gyökér gyűjtessék.

E gyökérben nagy mennyiségű sajátszerű cukor van ,

melly forrásra alkalmatos. E bőség akkora, hogy a gyö

2*
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kér 100 része 20 rész elég sürű szörpöt ad , mellybcn alig

van 10 rész száradt cukornál kevesebb. Nem is szenved

kétséget , hogy ezen lelemény érdemében a perjébűl jöve-

delmesen lehetne szeszt gyártani.

A közönséges buza is megemlítendő itt, a mennyiben

szalmája igen kiterjedten használtatik a szalmakalapok

fonására, mellyek eddigelé Olaszországbul és Schweizbul

hozatnak be. Hogy a szalma lágy, hajlékony és finom

tárgyak készitésére alkalmatos legyen, a termesztés ésmi-

velés módja által eszközölhető. Finom buza szalmát épen

ellenkező uton nyerünk, mint a melly bő termést szerez.

Erre a célra kövér, jól szántott, trágyázott föld, amott

pedig sovány, homokos vagy köves föld szükséges. Ha

sonlót mondhatni a rozs és zab szalmajárul , melly a fön

nevezett célra szinte használtatik. Szadler II. 5. Wagner

155. 1. 187. rl.

17. Buze'r (Rubia).

Ezen , a csillagosak családába tartozó nővénybiil két

faj termesztetik , mellyek igen kiterjedt iparágat képez

nek, t. i. a pirost'tó b. (Rubia tinct. buzér, pusér, buzér-

fű, pirosítófű) és a külföldi b. (R. peregrina). Az első dé

li Európában termesztetik , a másik Spanyolországban , ke

leten és déli Franciahonban.

A pirosító b. évelő fű , hengeres , mászó , kissé rostos,

kivül sötétbarnapiros , belül sárgáspiros gyökkel. Szára

négyszegű, 2—3 lábnyi magas, mászó; apró, merev, hát

ra hajlott fulánkokkal sürűn takarva. A levelek a szár

bütykei körött négyével— hatával állanak, az ágakon kör-

vesen ; tojás-lándsás alakuak , merev- , hegyes- nyeletle

nek , a szélen és háton apró finom fulánkokkal rakva. A

virágok laza csomókban állanak : a bokréta egyszirmu ,

harangidomu, kicsin, 4—5 hasábu, halvány sárgás zöld.

A bogyó fekete , egymagvu. Szadler ül. 1 2. Wagner 98

1. 117. rl.

A külföldi b. abban különbözik az előbbitől , hogy szá-
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ra fölemelkedő , ez és a levelek kitartósak , szilárdabb és

merevebbek , a virágok sárgák és nagyobbak.

Ezen növény gyökere, az úgynevezett buzérgyök

(Krapp) a legjelesebb és legtöbbször alkalmazott festék

anyagokhoz tartozik a növényországbul, mind festék bősé

ge, mind festékanyaga árnyéklatainak sokfélesége és állandó

sága miatt. Ezen gyök adja az úgynevezett török piros

szint, és azon szép piros festéket, melly buzérlakknak ne

veztetik.

Már több mint 20 év előtt kezdék e növényt Magyar

országban termeszteni, éspedig a Hánságban, s ámbár az

itt termesztett gyökér igen használhatónak bizonyodott be,

olly hanyagul miveltetik, hogy a magyar buzérgyök ke

reskedésben nevérül alig ismeretes. A buzér magokban az

austriai gyárakban olly bőven használtatik föl, hogy a

belföldi buzéron kivül évenkint 8—10 ezer mázsa vásá-

roltatik külföldről mintegy 350,000 ezüst forinton.

Hlyen módon nagy fontosságú e növény tenyésztését

hazánkban minden lehető módon előmozdítani.

A buzérban 20—35 proc. tiszta pirosfesték anyag van,

mellyel a vegytan segedelmével a gyökérbül kiválaszthat

ni. E körülmény jeles támaszpontot szolgáltat azon orszá

goknak, hol ezen festőanyag elöállítását akarják eszköz

leni , mert egészen alkalmatos arra , hogy világkereskedé

si cikké legyen. Az orvoslás mezején semmi fontossága

nincs e gyökérnek.

18. Cékla (Beta).

Marggraf 1717ben mutatá meg a tudományok acade-

miájának Berlinben , hogy a eiikros cékla (Beta vulgaris)

egyik fajának, melly a cékla név alatt közönségesen isme

retes, és mcllynek sok hason fnja van, nedvében jegeszt-

hető cukor van jelen; 1787ben Achard megtaníta a módra ,

hogyan kell a cukrot nagyban kiválasztani; 1 8 lOben Na

poleon tőn felszólitást a francia tudósokhoz, találjanak föl
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tökéletesebb módot a céklacukor készítésére , s nem soká

ra a céklacukor versenygeni kezde a nádcukorral.

A kormány pártolása által annyira emelkcdék ezen i-

parág Franciaországban , hogy már 1829ben a francia-

országbeli 120 gyár 10,000,000 fontot, 1832ben pedig a

210 gyár 24,000,000 fontot ada durva cukorból , ma pedig

bizonynyal e mennyiséget is jóval túlhaladják.

Az austriai tartományokban , gyöngén számítva,

20,000,000 font cukrot emésztenek meg, mintegy 5 millió

pengő forint árut. A cukor tehát igen fontos cikk a köz

gazdaságban. Mintegy 20 év óta az austriai tartományok

ban , és nevezetesen Magyarországban is készítenek cékla-

cnkrot majd nagyobb majd kisebb szerencsével , a tájék ,

a földnem , jobb vagy roszabb bánásmód , könnyű vagy ne

héz közlekedési módok szerint ; de olly kivánt sükert még

nem látunk, hogy remélnünk lehetne szükségeink fedez -

hetését honi cukor által.

A céklacukor tartalma különböző a föld és a vidék

minősége szerint, 6—12 procento között inog. A műkö

dés módja ezen természeti cukortartalmat még 2—4 pro-

centóval megcsökkentheti; ezekbül látható , hogy e körül

ményeket igen tekintetbe kell venni.

1836ban mint valami uj fölfedezés dicsérteték aBaden

nagyhercegségi gazdasági heti lapban a céklacukor készt-

tése szárított céklábul. Semmi kétséget sem szenved, hogy

e mód kedvező körülményekben igen hasznos ; de e fölfe

dezés l836ban már nem volt uj, és az elsőbbség Magyaror

szágot illeti , mert a budai németujság Gemeinnützige Blát-

ter cimű melléklapjában már 1833. találtaték egy érteke

zés*), melly a magyarországbani céklacukorkészitést il-

leté. Itt a céklacukor készitése nyilvánosan száraz céklá

bul ajánltatik és összeköttetésben a nyers répábul valóval

igen célszerünek és hasznosnak mondatik , — de nagyban

*) Bemerkungen über die Runkelriiben Erzeugung , von Dr. Dani

el Wagner. Uemeinntttzige Blátter. 1833. 41. 42. 43. szám.
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megkisértésre sehol nem méltaték. Azon értekezésben még

más figyelmeztetések is vannak megfontolást és követést

érdemlők.

A cukorkészítés akár répábul , akár más hazai nővé

nyekbül mindenesetre nagy figyelmet és gyámolitást ér

demel.

19. Csülleng (Isatis).

A keresztes virágok családához tartozó sok csülleng-

fajból eddigelé csak & festő caülleag terjesztetik, s ez mint

festőfű elég nagy fontosságu. A festőcsülleng kétéves nő-

vény , melly déli és közép Európában , ugy keleten napos ,

köves halmokon, falakon és mezőkön vadon terem, és

gyakran nagy mennyiségben termesztetik. E növény gyö

kere hengeres, orsóidomu, mellyből 2—4 lábnyi magas ,

fölálló, gömbölyüded , fölül ágas, egészen sima szár jő

elő. Az alsó levelek rövid nyelüek , 6—10 ujnyi hosszak

1—l)4ujnyi szélesek, tojáslándsás alakuak, fogasak, kis

sé durva szőrüek , — a fölsők kisebbek , ülők , szárölelők,

nyilas-lándsásak , épszélüek, simák, szürkezöldek. Virá

gai majus és juniusban jelennek meg aszár végén, sürű

fürtökben és fürternyőkben bogásan kiterjeszkedve ; aprók

sárgák; gyümölcsök csüngő, mintegy % ujnyi hosszu, 2

vonalnyi széles, barnás szürke vagy feketés. '

E növénynek levelei szedetnek le, s ezt évenként

többször tehetni , — és „Waid" név alatt mint kékre festő

anyag vagy szétzuzatva és golyóba idomítva, vagy mint

szárított levél hozatik a kereskedésbe. Szadler VII. 1.

Mintegy 20 éven által számtalan kisérlet tétetek az

austriai tartományokban , nevezetesen Magyarországban is,

a festőcsüllengbül az indigo kivonására. Azon iszonyú

nagy adó, mellyet az austriai tartományok k. Indiának fi

zetnek , melly évenkint 2,500,000 p. forintra rug , kivána

tossá teve e festéknek belföldön való termesztését.

De minden kisérletek hiában voltak , és aligha tar

tottak volna olly sokáig és kerültek volna annyiba, ha a
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vegytant jobban megkérdezték volna , melly azonnal azt

felelendé , hogy a tulajdonképi indigo növények , mellyek-

bül a keletindiai indigo készíttetik, harmincszor annyi

indigóval bővelkednek, mint a mi festőfüvünk; hogy te

hát ezen célra szükséges vagy Kelet-India indigo növényét

meghonosítani nálunk, vagy más növényfajt keresni elő,

indigodúsabbat , mint a csülleng.

E növényt azon okbul említők meg itt , hogy újabb

időben termesztése igen elhanyagoltatik nálunk, és ide

gen csüllenget vagy izacsot kezdenek behozni hozzánk,

melly a magyarnál mivel sem jobb.

20. Démutka (Thymus).

Ezen nemnek egyik faja, melly gyógyszerképen hasz

náltatik, t. i. a kaknk d. (Th. serpillum, kakukfű, vad

csombor) vadon is igen bőven terem , a másik faj a kerti

d. (Th. vulgaris, kedeszfű, démutka, timian, balzsamfű,

mézfű , kerti vagy olasz kakukfű) kertekben tenyésztetik.

Az első orvosilag elég gyakran , a másik mint fűszer a

gazdaságban használtatik.

A kakik démutka évelő ajakasvirág, mellynek gyöke

re apró és rostos. Szárai ujnyi vagy kéznyi hosszak , ren

desen a földön fekvők, gyökerezők, de gyakran föl is ál

lók , ágas- , kemény- , fás- fonalidomuak , kerekek , több

nyire barnák, finom, elszórt visszahajIott szőrrel fedve.

Az apró ellenes levelek tojásdad hosszúk, tompák, majd

simák, majd szőrösek, alapon mindig pillásak, alant pon-

tozottak; a mell ék levelkék igen kicsinek, lándsásidomu-

ak , visszahajtottak. A virágok a szár hegyén állanak ör

ves fejekben, világos bíborpirosak, ritkábban fehérek. —

Szadler II. 10. Wagner 16. 1. 19. rl.

A kerti d. abban különbözik az előbbitől , hogy szá

ra fölálló , igen ágas , tojáshosszu , visszagöngyölt , pontos

és kopasz levelekkel ; a virágok pedig az ágak végén nye

les, tizvirágu távolálló örvekben vannak.

Mindenik növény fűszeres és égvényes olajjal bir,
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niclly a pipere-asztalokon bőven alkalmaztatik , de eddig

elé többnyire Franciaországbul hozatik. Mind a kakukfű ,

mind a timiánolaj készítésérül kisérleteket kellene tenni.

21. Dercefű (Gypsophylla).

Egy idő óta a magyar kereskedésben egy gyök talál

tatik, melly e név alatt: fehér szappangyökér gyapjuszö

vetek és lilioma hb fehérruhák mosására szolgált, néhány

év óta pedig, mint szabadalmazott tárgy e cím alatt: "j

gyapjúmosó-szer" két, Pesten lakó, zsidó kereskedőiül elég

drágán áruitat ik, mint olly szer, mellyel a gyapjút a bir

kán nyirés előtt kell megmosni. Hihetőleg a szer titkon

tartása okozá leginkább , hogy e cikk igen hamar nagy

kiterjedést nyere nem csak hazánkan, hanem a külföldön

is, és belőle szép mennyiség kivitetik.

E gyökér Magyarország homokos vidékein igen buján

nevekedő, s a szegfűs virágok családába tartozó három

növényiül nyeretik , a buglyos derczefűtöl (Gyps. panicula-

ta), a tetődző derczefűtöl (G. fastigiata) és a hegyeslevelü d-től

(G. acutifolia) , s minthogy a gyökerek vastagok és hosszúk ,

könnyű őket nagy mennyiségben összehalmozni.

A buglyos dercefű gyökere vastag, husos, mellyből

több térdidomulag meghajlott , fölül sima, alul rövid szőr

rel takart , igen sok ágra oszló szárak erednek. A levelek

hüvely idomulag összenőltek , vonal-lándsásak , valameny-

nyire fürészesek. Számtalan fehér , kissé pirosdad virág

csák ékesítik a növényt ; a szirmok tompák , kissé csipké

sek , számra öten. A 10 him rövidebb a csészénél. A csé

sze 1 levelű, harangképü, szegletes, csupasz. A tok egy-

rekeszű, négy válványu.

A tetőző d. (Gypsophylla fastigiata) abban különbözik

az előbbitől , hogy neki lándsás vonalidomu , kissé husos

és homályosas. 3 sarku kopasz levelei vannak és kilátszó

hímjei. Szadler XI. 7.

A hegyeslevelű d. (Gypsophylla acutifolia) vonal-lánd-

sás , hegyes , három idegű levelekkel bir , fürternyős (sá
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torozó) bugával , szőrös kocsánokkal és csészével , kiszé

lek szirmokkal , mellyek kétszer olly hosszúk , mint a

csészék.

E növények gyöke hasonló tulajdonsaggal bir, mint

a keletrül nagy mennyiségben Európába hozott s a Gyps.

struthium-tól származó, úgy nevezett egyiptomi tzappangyö-

kér , lehet tehát remélni , hogy ezen fontos kereskedési

cikkünk annálinkább ki fogja a concurrentiát állani , mi

vel ha ára az egyiptominak felére csőkkenne is , még is

szép hasznot hajtana.

E gyökből szerző kisérletei szerint világos sárga

kivonat kapható, melly száraz állapotban a győkbül csak

egyharmadot foglal el, melly a gyapjumosására a birká

kon , valamint igen kiterjedt kereskedésre is sokkal alkal-

matosabb magánál a gyökérnél.

22. Diúfn (Juglans).

A pompás diófa (Juglans regia L.) közönségesen is

mert, szép, magasan nőlő fa, terebély és nagy galyazattal,

melly Magyarországban is elég bőven tenyésztetik , de na

gyobb tekintetre is érdemes volna. A dióolaj , ha hidegen

sajtoltatott, igen jó izű, mellybül a dióbélben 50—60 pro-

cento foglaltatik , s mellyet ételhez is használhatni ,

azon fölül hogy égetésre igen alkalmatos. De külön

ben is igen fontos a diófa : mert érett gyümölcse kellemes

étek ; héja , levele s éretlen gyümölcse tartós sárgásbarna

szint (festéket) ad , s a vén fák fája a legszebb és legke

ményebb európai fajták közé tartozik. Wagner 3 lap. 4.

5. rlp.

23. Dohány (Xicotiana).

Magyar hazánkban a termesztés egyik legkiterjedtebb

ágát képzi a dohány, s eléggé be van bizonyítva, bogy

Magyarországnak mind éghajlata , mind földe teljesen ked

vezők e növénynek, s ha a mag jobban megválasztatik s

némi gond fordittatik a növényre, olly leveleket kaphatni,
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mellyek a legjobb dohányfajtákhoz számítandók. Lehet

séges még ezen termesztési ágat sokkal nagyobb fok

ra emelni s a pénzjövedelmet főleg az által szaporítani

belőle , hogy nagyobb ipar által oily leveleket is nyerhet

ni , mellyek a külsőkereskedés számára alkalmasabbak.

A dohánymagban 32—33 proc. zsíros olaj van,melly

égetésre teljesen alkalmatos s nálunk könnyen és olcsón

volna nyerhető. Wagner pag. 84. Taf. 101.

24. Fenyőfa (Pinus).

Magyarország fölső vidékei mérhetlen nagy fenyve

seket birnak. Ezekben előforduló fajok: a lucz fenyő (Pi

nus picea , szurkos f.) , jegenye f. (P. abies) , ritkábbak az

erdei f. (P. sylvestris) és a veresfenyő (P. Larix), mellyek

végetlen hegyterületeket lepnek el.

Mind e fenyőfajokban olajos gyantás anyag van ,

melly megtisztítva terpetin név alatt jő a kereskedésbe ,

s mellybül a terpetinolaj , a fehér és fekete szurok és a co-

lophonium (vonógyánta) készíttetnek.

A mennyiség, melly ezen anyagokbul fölhasználtatik,

igen nagy, de tudtomra mindeddig nincs hazánkban egy

gyár is fölállítva , mellyben. az említett anyagok gyártásá

val foglalatoskodnának.

Eddigelé e tárgyakat felső Austriábul kapjuk, szinte

mint a fenyőfa gyantásabb részeibül vagy a szurokból ké

szített fenyőkormot , melly mint fekete szin vagy festék

igen tág használatot nyer.

Hajóépitéshez örömest használtatik még a hegyife

nyő (P. montana) , melly szinte bőven terem Magyarország

ban a Kárpátokon , de eléggé nem vétetik tekintetbe.

25. Gomlorka (Myagrum).

A magvai gomborka egy éves keresztes virág , melly

mezőn és szántóföldeken , főleg homokos tájakon és gyak

ran a kender kőzött nagy bőségben terem gyomképen. E

növény szára 1—\Vt lábnyi magas, fülálló, tompaszegletű,
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durva és az ágakkal együtt szőrös ; váltogató , tojásdad-

lándsás, alapon nyilidomulng kimetszett, épszélü vagy ke

véssé fogas , durva , szőrös levelekkel. Az apró , halvány

sárga, május és juniusban megjelenő virágok a gyümölcs

csel együtt a szár és ágak végén laza fürterjiyőket (sátoros

virágzatot) képzenek , mellyek később fürtidomnlag hosz-

szabbulnak meg. A beczőkék mintegy borsónagyságuak ,

fölfúttak, simák.

A magvas gomborka (M. sativum) magva 30—35 proc.

zsiros és égetésre alkalmas olajjal bir. E növény kevés

ápolást kiván , tehát a magvában létező sok olaj miatt ér

demes volna termesztésével próbát tenni.

26. Gyökönke (Valeriana).

Orvosilag a macska.gyökönke (Valeriana officinalis L.

macskagyökér, mezei nárdus, terjékfii) gyökere használ

tatik. Ez évelő, fűnemű növény, a gyökönkések családá-

ba tartozó, majdnem elharapott rostos gyökkel, számos,

a föld alatt tovább menő , új növényeket hajtó sarjakkal ,

2—5 lábnyi magas, kerekded, hiú, barázdás, az izesü-

lésben szőrös szárakkal. Levelei átellenesek, a fölsők ül

nek, az alsók nyelesek, mind.tollagosak. Az egyes levél

kék lándsásak, többnyire fogasak, ritkán épélűek, nye

letlenek, bordásak. A halványvereses virágok az ágak he

gyein állanak sátorosan; a bokréta majdnem szabályosan

tölcsérképü , ötmetszésü. A magvak szárnyas tollakkal éke-

sítvék. Szadler IX. 1. Wagner 17. 1. 20 rl.

A Kárpátokon igen nagy mennyiségben találtatik a

macska gy.t melly növény hazánk más vidékein is van

ugyan , azonban a Kárpát hegyeken termett igen könnyen

megismerhető arrul, hogy erősebb és illatosabb a többi

nél , s ezen okból kitünőleg megérdemli a gyógyszerűl

használtatást. A gyökönke gyökéből évenkint 90—100

mázsa használtatik föl Magyarországban. A Kárpátokon

termettekben 1%, az alföldiekben alig egy század rész ég-

vényolaj van, melly szinte orvosilag használtatik.
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27. Higviric (Glycyrrhiza).

Ezen, a pillangós virágok családához tartozó, évelő

nembül két faj használtatik , az édes h. (Gl. glabra) s a tüs

kés h. (Gl. echinata).

Sí edes /it'gviricnak mélyen a földbe nyomuló, erős,

fás gyökere van , számos a föld alatt vizszinüleg elterjedő

hajtással , mellyek ismét lij sarjakat bocsátanak. Szára 5

— 8 lábnyi, fölálló; levele tollagos , váltogató, levelkéi

13—15, tojásképii, hosszddad, tompa. A virágoka levél

szegletekben állanak , hosszu füzérekben , mellyek először

süríiek , azután lazák és majdnem fürtalakuakká lesznek,

A csésze egylcvelű , csöves , két ajaku , tartós ; a felső

ajak három részü , az alsó igen egyszerű s vonalidomú. A

pillangós bokréta halaványveres , violaszin hegyekkel; a

zászló (vitorla) fehér, hosszukás, a szárnyak elállók, a

sajka kétrészü. Csőtéi szüretienek , hosszudad-ősszenyo-

mottak, s 3—4 sőt több maggal is birnak. Wagner 171

lap. 207. rl.

A tüskes h. abban különbözik amattól , hogy gyöke

sokkal vastagabb, néha 1 !i ujnyi, csőtéje fulánkos, virá

ga golyós (fejes) , állevelkéi Iándsásak , tollaglevelkéi mi

rigypontosak. Szadler XII. 10. Wagner 171. 1. 208 rl.

Igen sok édes gyökér emésztetik fel , de még nagyobb

mértékben használtatik az ugynevezett medvecukorhoz,

mellyet Olaszhonban , nevezetesen Calabriában , Siciliá-

ban és más országokban is gyárilag készitenek. Az édes

higviric kereskedésben találtató vékonyabb gyökerei , mely*

lyek az austriai tartományokban igen kelnek, s belőlök

Magyarország is 1000.— 1200 mázsát fölemészt, egyálta

lában Szilézia és Morvában tenyésztetik , főképen Znaim

vidékén.

A vastagabb gyök, melly meghámozva, s azután föl

szelve adatik kereskedésbe, a tüskés higvirictül jő, sOrosz-

országbul hozatik be.

Az austriai tartományokba évenkint közel 1200 má
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zsa medvecukor hozatik be , 36,000 p. forintnyi becsért kö

rülbelül , mellyből Magyarországra % rész bizonynyal esik.

Hazánkban a tüskes h. az alsó vidékeken , mind a Da

na mind a Tisza mellett vadon terem, de eddigelé nem

gyűjtetik. Mivelés által nálunk a legnagyobb bőségben le

hetne előállítani, s az országnak nagy hasznot hozhatna mind

a gyökér maga mint áru cikk , mind pedig medvecukor ké

szitéséhez fölhasználtatva.

28. Himboj (Ricinus).

A repedő himboj (Ricin. communis), melly a fűtejesek

családéba tartozik , s mellynek magva használtatik orvosi

lag, tulajdonképen déli Ásiában honos, de most Európa

és Amerika melegebb vidékein is találtatik elvadulva. Az

igen meleg tájakon több évi növény-, cserje- sőt faalakú ,

annyira hogy testvastagságu s 20—30 lábnyi magasságu is

találtatik. Nálunk e növény egyévi, fűféle 5—8 lábnyi

magas , sima , ízes , vereses szaru , melly szürkés zöld

hamvval fedetik. Levelei váltogatók , kézkarélyuak , na

gyok, hosszan és vértidomulag nyelezvék; a karélyok fü-

részes foguak, lándsásak. A virágok a szár és ágak he

gyein állanak nagy bugókban. Az alantabb álló himvirá-

gok bokrétát lanok , a csésze 5 hasábu , a hímszálak fonál-

idomuak, ágasak, igen sokak, sárga porhonnal; a nővi-

rágok főn vannak, szinte bokréta nélkűl, három hasábu

csészével, három, kettészakadt, veres, szőrös nőczékkel-

A tok három rckeszű , lágy fulánkokkal rakva , és három,

Vojásalaku, sima maggal bir. Érés után magoktól fölpat

tannak a tokok. A repedő h, gyakran miveltetik s ezen ok

ból különböző fajtái s hasonfajai találtatnak. Wagner 27.

lap. 33. rí.

Újabb időben a repedő h. (R. communis) ujdan nyo

mott olaja nálunk gyakrabban orvosilag használtatik , s az

ehhez szükséges mag Olaszországbul hozatik.

E szép növény nálunk csak kerti diszül termeszte
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tik, de mivel jól tenyész és sok jó magvat ad, Magyar

orszag déli vidékein nagy haszonnal lehetne termeszteni.

29. Jávor (Acer).

1810—1812dik évben az anstriai tartományokban fő

leg a katonai határkerűletekben sok próba téteték a nálunk

vadon élő közönségesen ismert, 50—100 lábnyi magas,

szép jokori jávor (A. platanoides), juhar j. (A. pseudoplata-

nus és atornit jávor (A. negundo) édes nedvébül cukrot csi

nálni ; de bármi egyszerü volt is a kezelés , még is fel kel-

le hagyni ezen iparággal , mert igen kevés cukrot lehete

csak e nedvbüi előállítani.

De valóság, hogy Ejszakamerikában évenkint 70—

120,000 mázsa cukrot nyernek a cukros jávor (A. sachari-

non) nedvébül ; érdemes volna megkisérteni, hogy ezen fa

hozzánk átültetve szintolly cukordús nedvet adna-e, s cu

kor készítésre alkalmas lenne-e ?

30. Kapor (Anethum).

Az ismeretes kapor gyümölcse a déli Európában

köves meszes hegyeken vadon termő , s nálunk termesztett

ernyősvirágu aniskapornah, melly kitartó ernyős növény,

orsóképü , ágos , fehér gyökérrel. Szára 4—8 láb magas ,

sima, csikos , szürkés zöld , fönn ágas. Levelei nagyok , si

mák , háromszor tollagosak , vagy rendetlenűl összetet

tek ; levelkéi vonalképü , fonál alakuak , háromszor tolla

gosak , szelvék, szürkés zöldek, főn barázdásak, alól 3

csíkkal jegyezvék; a levélhüvelyek nagyok, szárölelők.

A virágok a szár és ágak végén állanak, kissé laza bugák

ban , burkok nélkül. A bokréta ötszirmu, a szirmok ösz-

szegőngyölödtek , rövidek, sárgák; hím őt, szőridomú; két

alig ösmersző nővel. A gyümölcs majd tojásalaku , össze

nyomott, csikos, két részre oszló. Wagner 85. 1. 102 rl.

Az aniskapor (A. foeniculum , édes kömény , olasz ka

por) magvábul és az ebbül lepárolt égvényes olajbul igen

nagy mennyiség hozatik be az austriai tartományokba , no

ha Morvaországban elég nagy kiterjedésben miveltetik.
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A mag nagy. kelete a háztartásban, és az olajé a li-

queur készítésnél azt képes velünk elhitetni, hogy haszon

hozó volna e növényt nálunk is termeszteni.

31. Káposzta (Brassica).

A káposztanemből főleg három faj ismeretes , mellyek

a legnevezetesebb termesztett növényekhez tartoznak, ne

vezetesen: l) a főzelék káposzta, melly a sok mivelés ál

tal igen különböző alakuvá lett , mellynek fajtái s hason

fajai mind ösmeretesek mint főzelékek. Szintolly közön

séges a kerekrépa gyökere mint főzelék , ugy ennek és a

karórépának magva. A magban nagy mennyiségű kövér

olaj találtatik , mellyet világításra használnak , s ezen olaj

kedvéért a két utóbbi faj nemcsak a külföldön, hanem már

hazánkban is elég bőven termesztetik. Mind a mellett nem

lehet a figyelmet arra nem gerjesztenem , hogy e tenyész

tés sokkal nagyobb figyelmet érdemel , mint a minővel ed

digelé nálunk dicsekedhetik.

Legtöbb és legjobb olajat ad a karórépa káposzta ugy

nevezett olajadó fajtája (Br. napus var. oleifera), melly min

den tisztogatás nélkül jól ég a lámpában. E magvakbul 39

proc. olaj jő ki, mig a többi káposzta fajok alig adnak

33-at. —

Az olaj tisztítása Magyarországban vén balszokás sze

rint történik , tekintetbe nem véve a chemiának más or

szágokban haszonra fordított előmenetelét. —

32. Katáng (Cichorium).

Ezen , az összetett virágok családához tartozó növény,

főleg a mezei katáng (Cich. Intybus) érdemel eml ítést. Tar

tós növény, orsóidomu, husos, rostos, kivül sárgás , be

lül fehér gyökkel, melly mivelés által vastagabb lesz s a

vadgyökér saját keserüségét elveszíti. E növény szára 1 %

—3 láb magas , fölálló , ágas , villásan oszolva , durva ta

pintásu. A gyöklevelek kücorosak , a földön körösleg fek

vők , elül hegyesek , durván nyelesek ; a szárlevelek vál
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togatók , szárőlelők , mélyen fogasak ; a virághoz közel

állók , egészek , tojásdad-lándsásak , rendesen kevessé alá

hajtók ; mind, többé kevesebbé, sörtések. A nagy, égkék

virágok az ágak oldalain és hegyén állanak, többnyire

kettesével vagy hármasával , majd ülve , vagy egyenetlen

nyelekkel. Csészéje kettős : a belső 8— 10 hosszabb, egyen

lően lándsás, a külső 5—6 rövidebb, hátratürt pikk bői

álló. A bokréta összetett, lapos, egyforma, és 20, kör-

idomulag rendezett nőshim virágokból áll. A virágosa egy

szirmu, nyelvidoma, elvágott, mélyen bemetszett ötfogu.

Az öt him fonálalaku, rövid, a porhon hengeres. A telep

középen polyvanemű, a széleken csupasz. Wágner 116.

lap. 139. 140. rlap. — E növény itt ott Austriában is , ne

vezetesen Cseh és Morvaországban , Poroszhonban Magde-

burg között , Bajorországban Bambergnél és sok más tájé

kon nagy mennyiségben termesztetik , és gyökere részint;

megszárítva , részint megpergelve mint kávépótló , katthtg-

kavé név alatt , a kereskedésbe hozatik.

Az austriai tartományokban tiltva van ugyan a mes

terséges kávét behozni , és ámbár e növény Cseh és Mor

vaországokban termesztetik, mind a mellett most is nagy

tömeg hozatik be a szárított katánggyökérbül katángká-

vé készítéshez Magdeburg kerületéből. Magyarországban

tudtomra sem a növény nem miveltetik , sem gyár nem lé

tezik sehol, mellyben az olly igen keresett katángkávé ké

szítetnék '•").

33. Kender (Cannabis).

A közönséget kender (C. sativa) nálunk magunk szük

ségére elegendő mennyiségben termesztetik , de nevezete

sebb kiviteli cikk lehetne mint a minő most , ha több gond

fordíttatnék reá , főképen olly vidékeken , hol jó magasra

*) Az 1841dik év folytában Pesten egy kávépótló gyár keletkezett,

melly azonban cseh katánggyökeret használ föl , minthogy ná

lunk e' növény sehol sem termesztetik.

TERM. PÁLY. III. 3
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nő. Kötél és más erős dolgokhoz, kitünőleg jó a bácsi ken

der, s ezen vidék az, eddigi tapasztalásaink szerint, mclly

főképen még sokkal nagyobb hasznot huzhatna ezen ipar

ágba!.

V, növény magva 25 procento olajat ad , nielly égetés

re sfénymázés szappankészítésre fordittathatik.

34. Kömény (Carum).

A konyha Kömény (C. carvi) a gazdaság- és háztartás

ban ismeretes növény, két évi, az ernyősek családába tar

tozó , gyökere orsóképü , kissé rostos* Szára 1—2 lábnyi

magas , szegletes , barázdás , ágas , sima , hiú , csíkos. Le

velei keskenyek , kétszer tollagosak , hemetszvék ; a level

kék tollagosan szeltek , szelvényei vonalidomaak , simák ,

kissé szürkés zöldek , fehéres vagy pirosas fulánkhegygyel.

A virágok lapos ernyőkben állanak a szár és ágak hegyén.

A közernyő hosszú, 10- gyakran egyenetlen sugarú. A

különös (másod) ernyők sürűek. A bokréta egyenetlen , az

5 szirom fehér, néha vereses, egyenetlen, tompa, saj

kás, behajtva kiszélelt. Hím 5. Mag kettő , tojásdad hosis-

szn, csíkos, egy oldalon domboru. Wágner 56. lap, 67. rl.

Magva eddigelé csak a vadon termő növényről szede

tik Magyarországban. Mivelés által jobb és olajdúsabb

lesz. Tgen nagy tömeg használtatik föl a magbul, és a mag-

bul nyert égvényes olajbul ; kivánatos tehát , hogy e nö

vény nálunk is termesztessék. 100 font magbul 4 font ég

vényes olajt kapni , mellynek fontja 2—3 forint pengő.

35. Komló (Humulus).

A fölfutó komló (H. lupulus) közönségesen ismert ki

tartó növény , hosszu fölfutó szárral , melly nálunk gyak

ran vadon terem a gyepekőn és bokrokban , legelők kö

zött és erdőszéleken. A nőnövények Németország és Aus-

tria némelly vidékein, nevezetesen Csehországban a leg

nagyobb haszonnal és nevezetes jövedelemmel miveltetnek.

A komló igen nagy mennyiségben használtatik fel a sör

főzesnél , és nevezetes kereskedési cikk.
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Eddigelé Magyarországban nem fordítottak e növény

termesztésére méltó figyelmet, ámbár több termesztési ki

sérletek igen kedvezőleg ütöttek ki, s a komlót haszonnal

lehet mindenütt termeszteni , hol a bor megterem.

A komló füszeres és kábitó alkat részei miatt használ

tatik a serfőzésnél, mellyek a sert nemcsak füszeresebbé,

hanem tartósabbá is teszik. Ujabb tapasztalások szerint a

komló egész ereje azon sárga , poridomü testecskékben

van, mellyekkel a komló pikkelei takarvák, s mellybül

16 procentónál többet a legjobb komló sem bir.

Ha ezen anyag, melly Laipnlin nevet hord, s magya

rul komlónynak lehetne nevezni, a kereskedésbe bevitet

nék, nagy hasznot nyujtana a komlót tenyésztő országok

nak. Wágner 92. lap , 110 rl.

36. Koriandrom (Coriandrum).

A mint fűszer ismeretes koriandrom magot a kerti ko

riandrom adja , melly egy éves ernyős növény, orsóképü,

gyönge fehér gyökkel. Szára 1—3 láb magas, főlálló, si

ma , ágas. Levelei részint egyszerüen , részint kétszer tol-

lagosak ; a levelkék ékalakuak , kerekitvék ; a felső leve

lek háromszor hármasak , vonalképü bemetszésekkel. A-/,

ernyők részint a levelek ellenében állanak , részint az ágak

végén. A közburok többnyire hibázik , a magánburok

csak egyik oldalon van , és kevés, igen keskeny levelkék

ből áll. A virágcsák fehérek és veresdedek, a karimán ál

lók nagyobbak mint a középbeliek. Hím őt. A gyümölcs

gömbölyü , ketté osztható. Az egész növénynek fris álla-

potjában kellemetlen csimasz szaga van. Keleten vadon te

rem a koriandrom , ugy déli Francia- s Olaszországban ,

Göröghonban stb. A németek bőven termesztik. Wágner

63. 1. 75. rl.

A kerti kor. (C. sativum) magva mind a háztartás

ban, mind a szeszpárolásnái , mind gyógyszerül használta

tik. Termesztése nem kiván nagy gondot, igen termékeny,

de hazánkban sehol nem termesztetik.

3*
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37. Kőrisfa (Fraxinus).

A kőrisek családához tartozó kőrisfa fajai közül fő

képen a virágos köris (Frax. ornus) érdemel említést , melly

gyakran jó nagy fa , 20—40 lábnyi magas ; vadon terem

Spanyol-, Görög-, déli Francia- és Olaszorszagban, de

hazánkban is, leginkább a Bánságban. E fa levelei elle

nesek, tollagosak, és 7—9 levelkébül állanak. A level

kék nyelesek, hosszukásak, hegyesek, fürészesek, simák, föl

ső lapjukon sötét-, az alsón halaványzőldek. A virágok

egyszerre jelennek meg a levelekkel jókora bugákban, több

nyire az ágak hegyén; leginkább nőshimék, mellyek kö

zött itt ott egyes növi rágok állanak. A csésze kicsin , négy-

hasábu, fölálló hegyes metszésekkel. A bokréta négyszir-

mu; a szirmok vonalképüek , lándsásak, hosszak, főlál-

ók, fehérek. Gyümölcse szárnyas.

Déli Olaszhonban, Siciliában stb. különösen tenyész

tik a virágos kőrisfát mannanyerés végett, és hogy több

mennyiséget kapjanak, e fajták: Frax. ornus Garganira,

és Fr. rotundifolia más kőris fajokba oltatnak.

A manna a gyakran használt orvosságok közé tarto

zik, s belőle az austriai tartományokba déli Olaszhonbul

évenkint 500 mázsa szállíttatik mintegy 25,000 pengő fo

rintért.

Érdemes volna kitartós, huzamos kisérletre Magyar

ország délibb vidékein a virágos körisfát mannanyerés vé

gett tenyészteni.

Mind ez, mind a büdös kőrisfa igen becsesek azon

Bzép faladórért, mellyet adnak, és melly jó áron kel. Szad-

hsr V. 1. Wágner 95. 96. 1. 113. 114. rl.

38. Korpafű (Lycnpodium).

A kapcsos korpafű (Lyc. clavatum , farkastopp , kap

csos moh) magpora gyakran használtatik orvosilag, s Ma

gyarországban évenkint 10—15 mázsa használtatik föl.

Ujabb időben a zajtalan gyufák csinálásához is hasz

náltatik ezen por, miáltal több emésztetik föl, s ára is
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magasbra rug. Hazánk hegyes és mohos vidékein bőven

terem e növény , de eddigelé nem méltattaték.

A kapcsos korpafií a lycopodiaceák természeti rendéhez

tartozik, gyökere tartós, szára mászó, gömbölyü, villás,

ágas, 2—5 lábnyi hosszu, mellynek ágai s galyai szinte

mászók, az ifjabbak fölhajlók. Levelei tömöttek, elszór-

vák , vonalképüek , hegyesek , sőrtébe végződök. A nem

ző részek az ágak végein találtatnak, egyenes, mintegy 3

ujnyi hosszu, pikkelyes kocsánokon; ezek főn két, rö

vid, pikkelyes, fehéressárga ágba oszlanak el, mellyek

a gyümölcsfüzérbe végződnek. Ezen füzérek pikkelyei to

jásdadok, hegyesek, fogasak, vagy némileg kirágvák , és

szőrbe végződök. E pikkelyek közt vannak a sárgás to

kok , mellyek rugalmasan nyilnak föl , és sárga , igen

könnyű finom port hintenek. Wágner 151 1. 182 rl.

39. Kosbor (Orchis).

China- , Persia- és Syriában több kosborfaj , neveze

tesen az agár k. ( O. morio , vitézfű , kosborfű , agárfű) , és

a füles k. (O. mascula , piros kökörcsin) mesterségesen te-

nyésztetik, hogy gyökereiből az ugy nevezett salep gyógy

szert ereszszék kereskedésbe.

A salep orvosilag igen gyakran használtatik, sőt a

kelmenyomásnál is mint sürűsitő szer.

Magyarországban mind a két kosbor faj és több ; más

fajok is bőven teremnek, s nem szenved kétséget, hogy

a salep gyökér, melly eddig egész Európa számára Ázsiá

ból hozatik , nagy haszonnal volna nálunk termeszthető.

A füles kosbor gyökerén két tojásképü, egy bimbós fe

hér bütyök van. Szára fűnemű , egy éves. A levelek hosz-

szú lándsásak , tompák , halaványzöldek , fényesek , kissé

husosak. Virágai laza , mintegy 3 ujnyi füzért képeznek ,

s majd világosabb , majd sötétebb violaveresesek. A virág

burok közvetlenül a csavart gyümölcstelepen ül, melly

alapján egy lándsaidomu színes takaróval bir. Az öt lánd-

sás hegyes hasábnak (sziromnak) háromja összehajolva sisa
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kot képez, a másik kettő oldalvást eláll. Az ajak három

karélyu , finoman csipkés , tompa ; a kőzépkarély ketté

szelt. A sarkantyu tompa, fölfelé menő, olly hosszu , mint

a gyümölcstelep. Wágner 124 1. 150 rl.

Az agárkosbor abban különbözik az előbbitől , hogy

apróbb, gömbölyübb bütykei (gumói) vannak, s levelei

keskenyebbek. A virágfüzér rövidebb és szegényebb. A

virágok jobban violaszinbe menők , a szirmok tompábbak

és egymás felé hajlók. A sarkantyu rövidebb vagy olly

hosszu mint a telep, de a burok levélkék hosszabbak en

nél. Szadler 14,4. Wágner 123. 1. 149. rl. E növények a

kitünőleg szép koshorék családához tartoznak.

40. Kukojca (Arbutus).

A J"anyai kukojca (A. uva ursi, medveszőlő) levelei a

csereanyaggal bővelkedőbb tárgyakhoz tartoznak, s valódi

kincsei hegyes vidékeinknek, mellyet eddig figyelemre sem

méltattak ; 36 proc. cserzőanyagot birnak , s mint cserzés-

re és festésre alkalmasak nálunk is kiterjedt alkalmazást

kaphatnak. Svéd és Oroszországban bőrcserzésre, neve

zetesen a szattyán bőr készítésre használtatnak.

Orvosilag csak ritkán használják a leveleket.

A fanyui kukojca a hangásak családához tartozik , ap

ró, ékes cserje, 1—3 lábnyi hosszu, lefekvő, ágas szár

ral. Levelei mindig zöldek , rövid nyelüek , fényesek ,

bőrfélék, tökéletesen épek, lapát-Iándsaalakuak, pillásak,

lehulló pillákkal , merev és eléggé kemények. Virágai

aprilis és májusban jelennek meg az ágak végén , kis , ke

vessé hajlott fürtökben; a kocsánok veresdedek, hasonló

hosszuságu melléklevelekkel. Csészéje 5 osztásu. A bokré

ta 1 szirmu, medenczealaku , nagyságra a gyöngyvirág

hoz hasonló , fehérpirosdad , öt osztásu , alapján rostély-

alakulag átlátszó. Bogyói gömbölyűk, borsónyi nagyok,

veresek, belül fehérek, őt rekeszüek, minden rekeszben

egy kis csontkemény mag. Wágner 170. 1. 206. rl.
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41. Leti (Linum).

A hasi le/t (Lin. usitatissimum) a mezei gazdaság

cikkelye, s Magyarországban igen bőven temiesztetik.

Mind a mellett sok lenszövetet látunk behozatni hazánkba,

tanuságul , hogy saját termesztésünk nem elegendő a bel-

szükségre, annál kevésbé gondolhatunk a kivivésre. A mag

25 procentet ad zsiros igen jól szárító olajbúi, melly a

legtöbbször használt kövér olajakhoz tartozik , s leginkább

a fénymázokhoz és olajfestéshez használtatik.

Orvosilag szinte gyakran használtatik magva. Wág

ner 58. 1. 69. rl.

42. Muflia (Madia).

A veleményes madia (M. sativa) magva rövid idő óta

mint olajdús, igen ajáltatik termesztés végett; tudtomra

már több kisérlet tétetek hazánkban is e növény termesz

tésével, de nem egészen jó sükerrel. Azon olaj, mellyel

szerző kisérleteket tőn , igen tiszta izű , s még ét-olajképen

is használható volna.

Ezen növény Chiliben honos, egyévi, s a csoportos

virágnak családához tartozik; szára nálunk 1—2 láb ma

gas, görgeteg, fölálló, ágas és csöves. Levelei vonal-

Jándsásak, nyeles-szőrösek. A virágfejek a szár és ágak

végein vannak összehalmozva, rövid kocsánuak , majdnem

ülők. Hurokja mirigyes szőrös, ragadó levélpikkek egy

szerű sorából áll. A tányér és karima virágai sárgák , a

fészek középen csupasz, szélén polyvalevelekkel rakott.

Magva hosszukás, alapon keskenyebb majd négyszegű,

szürkés , kevessé csíkolt.

43. Mák (Papaver).

Ezen növénynembül két faj főképen fontos: a kerti

mák (P. somniferum) és a pipacs mák (P. Hhoeas).

A kerti mák magva eléggé ismeretes a háztartásban ,

s nem csak e célra termesztetik hazánkban elég bőven ,

hanem évenkint csekély rész ki is vitetik.
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A mák a legolajdúsabb magvakhoz tartozik, 100 rész

ben 55—56 rész olaj levén , mell y igen becsültetik , és a

kereskedésben többnyire jó árú. Ezen okbul igen ajánla

tos volna , hogy e hazánk majd minden részében jól termő

növény nagyobb fokon miveltetnék. A pipact szép piros

szirmai orvosilag is, de főképen az ecet festésére használ

tatnak. Nálunk vadon terem legnagyobb bőségben, csak

többet kellene gyűjteni belőle. Wágner 122. 173. lap. 148.

210. rl.

44. Máctotiya (Dipsacus).

A posztócsinálók és más gyapjuval bánók a gyapju

fésülésére és fölrázására a mívelt takúct múctonyu (D. fullo-

num) virág fejeket használják , mellyet takácsvakaró/tak is

neveznek.

Ezen növény, de kiváltképen az erdei ím. (D. silves- .

tris L.) , nálunk vadon terem, s itt ott, de csak csekély

mennyiségben termesztetik is, valamint Cseh és Morvaor

szágban, felső Austria- és Galliciában. Mindazáltal sok illy

takácsvakaró hozatik be Franciaországbul és Németalföld-

rül az austriai tartományokba. Termesztése tehát ajánla

tos volna nálunk.

A takács mácso/tya kétévű , a mácsonyásak családába

tartozó növény, 5—6 lábnyi magas, erős, mélyen baráz

dás , rövid fulánku szárral. E növény legalsó levelei na

gyok , rövid nyelüek , a földön kiterjedők , hosszukásak ,

simák , csak a középbordán alant fulánkosak , egyenetle

nül bemetszvék, fürészesek, vagy csipkések. A szár fölső

részén a levelek ellenesek , s alapon szélesen összenőttek.

A szárak végein megjelennek julius és augustusban, a

hosszukás nagy virágfejek többnyire halaványvereses bok

rétákkal, mellyek kissé hosszabbak, mint a merev és he

gyüken horogmódra meghajlott polyvalevelkék a telepen.

Aközburok soklevelü, a bokréta egy szirmu , csöves , négy

hasába.
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45. Melistza (Melissa).

A méhJTt (citromszagu M. citromfű , mézelke , méz

gáncs. M. officinalis) füve bőven használtatik az orvos*

tanban és az illatanyagárusoknál. A magyar gyógyszertá

rakban mintegy 60 mázsa megy föl évenkint.

Az ezen növénybül kapott égvényes olaj igen becsül

tetik és mód fölött drága , mert 100 font fű alig ad többet

4 latnál. Ezen okbul a kereskedésben majd mindig hami

sítva van.

A melisszaoíaj szaga igen kedves és gyöngéd ; ha nagy

ban és valódilag készíttetnék , igen fontos kereskedési cik

ké válhatna. Ez okbul nagyban termeszteni érdemes volna.

A métyű kitartós , az ajakasok családához tartozó nö

vény , 1—2 lábnyi magas, fiilalló , ágas szárral. Levele

ráncos , tojásdad , néha majdnem szívképü , finom szőrű ,

nyeles , ellenes , fürészes. Buroklevelkéi hosszukásak, nye

lesek , szőrösek , a csészénél rövidebbek. A virágok a leve

lek kőzött állanak, és részint sátorozó , rövidnyelü, több

nyire hat virágu félörvet képeznek. A csészék szegletesek ,

csíkosak, szőrösek, szárazak. A bokréta fehér,egyszirmu, ásí

tó; a fölső ajak rövidebb, majdnem kerek, ketmetszésü ;

az alsó ajak három metszésü , a középső bemetszés nagyobb

és szividomu. A gyümölcs négy tojásalaku magbul áll. Wág

ner 44. lap. 53. rl.

46. Menta (Mentha).

A fodor m. (M. crispa) és borsos m. (M. piperita) az

orvosilag igen gyakran használt füvekhez tartoznak. Még

nagyobb fölhasználást tapasztal a belőle lepárolt égvényes

olaj a szeszgyárakban , de mind a mellett , hogy mind a két

növényt könnyű termeszteni, s nálunk buján nőnek, az

egész olajmennyiség, mellyre szorulunk , az angol keres

kedés által jő hozzánk , részint Angliábul , részint Ejszak-

Amerikábul. A fodor mentábul 100 font 2—1% font égvé

nyes olajat ad , a borsos menta pedig csak 24—25 latot.
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Az elsőbül fontjának 10 forint , az utolsónak , jósága sze-

rin , 9—22 for. az ára pengőben. w

A hortos menta kitartó (állandó) növény , az ajakasak

családába tartozó, 2—2 k lábnyi magas , négyszegű, ágas

szárral. Levelei rüvid nyelüek , ellenes- , hosszú tojásala-

kuak , hegyesek , fürészesek ; fölszínök sima , sötétzöld , az

alsó halaványabb s egy kissé szőrös. A violaveres virágok

kocsánosak, és magános, egymástól elválasztott, sokvi-

rágu őrvekben állanak , mellyek a szár és ágak végein sü

rű, tompa, alant félbeszakasztott füzéreket képeznek. A

csésze csöves, ötfogu. A bokréta cgyszirmu, 4 karélyu.

Négy csupasz mag van a csésze alapján. Wagner 94. lap.

112. rlap.

A fodor menta abban különbözik az előbbitül , hogy

a virágfüzérek fejidomuak , a kocsánok és a csésze alapja

szőrtelenek, a levelek szívképüek, bemetszve fogasak,

hullámalakuak, ülők és eléggé csupaszok. Wágner 93-

lap. 111. rlap.

47. Mogyorófa (Corilus).

A kö'zonseges mogyorófa (Coril. avellana) diói (csontá

ra) 60 procento igen kellemes édes kövér olajat birnak ,

melly ételekbez és égetésre is jó. Ott, hol hazánkban bő

ven terem ezen cserje, gyümölcsét e célra haszonnal le

hetne fordítani.

A török mogyorófa (C. colurna) fája igen becsülte

tik. E cserjét is érdemes volna termeszteni nálunk. Szad-

ler X. 10.

48. Napvirág (Helianthus).

A különben is általánosan ismeretes csicsóka napvi-

rág (Helianth. tuberosus) csucsorai , njdon fris állapotban

14—15 proceut nem jegesedő cukorral birnak, s vizzel és

élesztővel vegyítve 9 procent alkoholt adnak, viztelen

állapotjára számítva. Illy arányban nem ismerünk növényt ,

melly langot adna.
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A napraforgó tiapvirág (H.annuus) magva csak 15 proc.

olajat ad ugyan , de az szintolly jó , mint a legtisztább

aixi olaj , s ételekhez adható. E célra nálunk is mivel! c-

tik , de nem elég kiterjedésben.

49. Pamutfü (Gossypium).

Magyarország déli vidékein már 1783ban és újolag

1809—1811 évben próbák tétettek a pamut terjesztésére,

s ámbár főleg a Bánságban nyert pamut igen finom és hosz*

szu volt, az egész dugába dőlt.

A pamutot végetlen mennyiségben dolgozzák föl , ma

goknak az austriai tartományoknak 80,000 egész 100,000

mázsára van szükségök.

A pamut növény minden esetre nagy ápolást kiván,

de meggondolván , hogy egy holdföldön évenkint 10 mázsa

pamutot lehetne termeszteni , érdemesnek látszik , hogy a

termesztéssel föl ne hagyjunk , még akkor sem , ha a nö

vénykéket kiültetés előtt s télen át üvegházban kellene is

tartani.

50. Pimpinella (Pimpinella).

Az i'un's pi/np. (P. anisum , igazi ánizs) olly magvat

ad , mellybül az austriai tartományokban 10—12 ezer má

zsa megy föl , s melly eddigelé majd egészen Morvában

termesztetik.

Magvában égvényes olaj van , melly a szeszgyárak

ban igen bőven használtatik föl. 100 font belőle 2 >2— 3 font

égvényes olajat ad.

Tudtomra eddigelé sehol nem termesztetik hazánkban

e növény.

Az ánizs p. egyéves erős növény , fehér , orsóképü

rostos gyökérrel, 1 lábnyi magas és néha magasabb, csí

kos, ágas, hiú, szőrös szárral. E növény gyöklevelei

hosszu nyelüek , vesés-kerckesek , háromszor szelvék ; a

szárlevelek hüvelyféle nyeleken ülnek és tollagos hasadtak,

lándsás-ékképüek , a legmagasabban állók vonalidomulag
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háromhasábuak. A fehér virágernyők a virágzás előtt csün

gök , utóbb fölmeredők, nyolc—tiz sugara, sokviráguak.

A köz és magán burok 2—3 levelű , lehulló. A virágcsák

öt szirmunk , a szirmok behajIók. Ilim öt, olly hosszak mint

a bokréta. Gyümölcse tojásképü , hárombordás. Wágner

189. lap. 229. rlap.

51. Rabarbara (Rheum).

A rabarbara gyök a legfontosabb gyógyszerekhez tar-

tozik, fölhasználata olly nagy, hogy csak a magyar gyógy

szertárakban elkel évenkint 80—100 mázsa, mintegy 60

ezer p. forint árü.

Ez igen nevezetes gyógyszert mindeddig Ázsia adja

egész Europának , és pedig a chinai Tatárországbul és Hi-

malaya vidékeibül.

Angol , Francia , Németországban , sőt Austriában is

ismételve megkisérték e növényt termeszteni, s ma is ter

mesztetik némelly országokban , főleg Angliában , hol vi

rágát és szárát nagyonjó ízű főzelék gyanánt eszik, de gyöke

re sem orvosi hatására, sem külső alakjára nézve nem hason

lítható az Ázsiábul hozotthoz , ámbár meglehet, hogy na

gyobb mennyiségben vétetvén be, hasonló hatásu volna.

Magyar hazánkban tudtomra nem tettek kísérleteket

e nöyénynyel , noha a Kárpát hegyeinek kedvező fekvése

reményt ad jobb süker nyeréséhez , mint a nevezett orszá

gokban vala.

Legújabb tapasztalások és tudósitások szerint a ke-

reskedésbeli rebarbarát Rheum palmatum L. és a Rheum

Ewiodi Wal. adják, következőleg ezen két fajjal kelle

ne nálunk a tenyésztést megkisérlem. Következendők

volnának a fő feltételek, mcllyekre a rabarbara tenyész

tésnél tekinteni kellene:

1. A lehető legmagasabb hely a hegyeken.

2. A növénynek legalább is 8 évünek kellene lennie ,

mikor gyökere kivétetik.

3. A gyökeret késő őszszel kell kiszedni.
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4. A gyök tisztítására és szárítására igen nagy gon

dot kell fordítani.

Ha mind e körülmények tekintetbe vétetnek, remél

hető volna , hogy az iparkodást jó süker fogja koszorúzni ,

és pedig annyival inkább , mivel a mondott föltételeket ed

digelé Európában a raliarliara -tenyésztésnél elhanyagolták.

Minden rabarbara faj Középázsia magas síkjain terem 32—

46 éjsz. fokok között, 9000—10000 láb magasan és ma

gasabban, ezen oknál fogva az első pont különösen nagy fon

tosságu lehet. Wagner 201. 202. lap. 241.242. rl.

52. Repce (Sinapis).

A különben is ismeretes fekete r. (Sinapis nigra , re-

pesén) orvosi tekintetben fontos. Magyarországban fölmegy

orvosi használatra 150—200 mázsa; még bővebben hasz

náltatik az ugy nevezett mt/stárhoz , mell y a háztartáshoz

tartozó cikk. Lámpaolaj készitéséhez kevesebbé alkalma

tos a fekete repce, mert csak 18 procent olajjal bir, mint

a fehér repce (S. alba. Sárga mustár, kerti mustár, kerti

repce) , mellynek magvábul sajtolás által 36 procent olaj

nyerhető. Ezen növény magvábul is készíttetik mustár. A

fekete repce ritkán termesztetik Magyarországban , annál

bővebben a fehér. Wágner 165 I. 200 rl.

53. Retek (Raphanus).

A chinai retek , fajta : olajadó (R. sativus , Var. chi-

nensis oleiferus) , melly a két ismeretes retek fajtól , t. i.

a hónapos retektől (R. sativus, var. radicula) és & fekete re

tektől (R. sativus , var. niger) leginkább alig husos , véko

nyan hosszabbuló, fehéres gyökér, sokmagvu gyümölcs,

nagyobb és szőrös levelek által különbözik ; magvában 38

—12 proc. olaj van. Ezen okbul az olajadó növényeknél

különös tekintettel kell ezen növényre lenni.

54. Rit (Oryza).

A vizi ris (Oryza sativa. L ) eredetileg Indiában ho



46 MAGYARORSZÁGI TERMESZTMENYEK.

nos , de most mind az ót világrészben , és pedig több faj

tája, igen bőven termesztetik. Az ondóiul megszabadított

magvak , mint ris, igen fontosak, s a háztartásban igen nagy

szerepet játszók , mint a mellyek igen nagy mennyiségben

emésztetnek föl. Ezen növényt, vagy orvos rendőrségi te

kintetből még inkább a hegyi rítt (O. montana. Lour.) , a

délre fekvő vidékeken érdemes volna termeszteni, és reá

teljes erőt és figyelmet fordítani. A ris a keményítővel leg-

bővelkedőbb növénymagvakboz tartozik, 85 száztólit bir

ván, s ott, hol termesztetik és ócsó, igen jól lehetne ke

ményitő gyárakba használni.

55. Sáfrány (Crocus).

Külföldi, nevezetesen francia sáfrány , jelenleg is 80—

100 mázsa hozat ik be évenként az austriai tartományokba,

mintegy 320,000 p. forintért , levonva innen azon sáfrányt ,

melly Austriában, főleg Krems körül, terínesztetik, s a

melly olly jó, hogy két olly drágán veszik mint a franciát.

A jóféle sáfrány a nőszirmiakhoz tartozó, s eredeti

leg Kis-ázsiában honos hagymás növény. A hagyma kivül

barna hártyába van takarva, alant rostos. Ezekből őszszel

rendesen két virág fejlik ki , több vonalképü, visszahajlott

szélü, alant hártyaféle hűvelytől körülvett levelekkel. A

virág a levelek előtt emelkedik föl ; tölcséres, a magzat

felett hosszu vékony sziromcsövön álló, hat részü, vi olasz í-

nű. A 3 hí m rövidebb a virágsziromnál. Bibéje vérpiros, há

rom, olly hosszu mint a virág , igen fűszeres szagu, s azon

része a növénynek , melly sáfrány név alatt ismeretes.

A sáfrántermesztés igen jutalmazó foglalatosság ; ha

jól üzetik , általában egy holdrul 10 font szárított és a ke

reskedésre alkalmatos, legalább 200 p. forintnyi becsü sáf-

ránt nyerhetni. Wágner 24. 1. 29- rl.

Megfoghatatlan, hogy e növény, melly Austriában

olly nagy haszonnal termeszt ci ik , a mi földdús gazdag ha

zánkban minden tekintet nélkül hagyatik.
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56. Szeklice (Carthamus).

A táfrány szeklice (vadsáfrány , gordon) virága igen

becsültetik, nagyon szép veres festőanyagáéit, s hajdan

nagy mennyiségben huzaték be a külföldről , főleg Egyip

tombal az austriai tartományokba. Most Magyarországé

azon dicsőség, hogy olly bőségben termeszti a szeklicét,

hogy az egész külföldi majd teljesen kizáraték az austriai

kereskedésiül , sőt szép mennyiség még ki is vitetik a

külföldre.

De mi a szeklice jóságát illeti , a magyar sokkal hát

rább van az Egyiptominál, s ez két olly drága is mint a

magyar. Miben áll tehát az egyiptomi szeklice nagyobb

jósága? A szerző kisérleteibül kitetszik, hogy a magyar

szeklice festanyaga szint olly szép, mint az egyiptomié, de

a magyar alig adja harmadát annak , mennyit az egyiptomi

jó szeklice ad.

. Ezer font a magyar szeklicébül alig ad 5 fontot e szép

veres fest anyagbul ; magárul értetődik tehát , mennyire

hasznos volna hazánkra nézve egy olly vállalat, mellynek

célja lenne e festéket gyárilag nagyban állítani elő, s igy

adui a világkereskedésbe.

A tzeklice a fészkes vagy összetett virágu növények

hez tartozik , és Keletindiában vadon terem. Nyári nő-

vény, szára 2—4 lábnyi magas, fölül ágas, merev, csí

kos , fehéres. Levelei váltogatók , nyeletlenek , tojás hosz-

szukásak vagy lándsásak , szelők tüskés fürészesek , simák ,

fényes zöld- és kissé merevek. A virágfejek a szárak és

ágak végein vannak, és kevéssé levelezett sátorokat ké

peznek. A burok golyóidomu, külső pikkelyei berzedten

elállók , a szél alsó felén apró tövisekkel rakott , s rövid,

sárgás merev tövissel hegyezett. Az eléggé kinyuló, ve

reses, tölcséresen kitáguló, üt hasaim bokrétákbul álló vi

rágok , a fészek tetején kis csomót képeznek. A himek sí-

mák; a mag csupasz, négyoldalu, négy bordás.
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57. Sztkfű (Matricaria).

A magyar hazánkban rendkivül bőven termő orvon

szíkfií (Matr. chamomilla) virágai minden orvosi anyagok

között majd a leggyakrabban használtatnak. Magában Ma

gyarországban fölemésztetik évenként mintegy 600 mázsa-

Belső használatra elegendő mennyiségben gyüjtetik e nö

vény, csak az óhajtatos még, hogy nagyobb mennyiség

szállíttatnék belőle külföldre , mint eddigelé történt.

Az orvosi izi'kfú egy éves növény , az összetett virá

gok esaládához tartozik , és igen bőven terem a szántóföl

deken , sziílűköfi , a faluk közelében , utakon , de legna

gyobb mennyiségben a szíksós földeken. A szíkfű gyökere

kicsin, orsóalaku, rostos; szára 1—2 lábnyi, fölálló vagy

többé kevesebbé fekvő-fölmenő , többnyire igen ágas, gyön

gén barázdás , szegletes , vékony ; levelei nyeletlenek , vál

togatók, világos zöldek, simák , kétszer tollagosak, keskeny

vonalidomu, egész vagy szaggatott levelkékkel. Virágai

kocsánosak , magánosan állók a szár hegyén és oldalán ,

sugarasak ; a tányér sárga ; apró , csöves , őtmetszésü vi

rágcsákból álló ; a sugárvirágcsák háromfoguak, fehérek,

este és homályos időben hátragöngyölödtek, különben la

posan kiterjedvék. Telepje henger-kúpidomú , csupasz,

hiú; a csészepikkek a szélen hegyökfelé ezüstfehérek. A

mag egyes, szegletes, sima. Szadler II. 15. Wagner 61.

lap. 73. rl.

58. Szilva (Prunus).

Ezen növényfaj a leghasznosabbak és legbővebben

termesztettekhez tartozik. Mindenek előtt a kerti szilva( IV.

domestica) érdemel említést, mivel gyümölcse nálunk ki

terjedten és sok oldalkép alkalmaztatik Különösen bőven

használtatik a tzilvaszesz készítéséhez, mellynek legtöbb

mennyisége Slavoniában készíttetik s a kereskedésbe ada

tik. Ezen műtétei azonban (t. i. a szilvaszesz lepár

lása, égetése) olly célellenileg történik, hogy jobb keze
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lés mellett a most alkalmazott anyagbul két, sőt három

annyi szeszt is lehetne kapni. A szilvabefőzet , és a szarí

tott, aszalt szilva nagy mennyiségben allíttatnak elő , de

nem a legjobbak , mert a kezelés rosz mellettök. A szilva

magban 33 proc. igen jó, kellemes, kövér olaj van, és ezt

még sehol sem iparkodtak előállítani.

A barack (Pr. armeniaca) gyümölcsében 8—14 proc.

cukor van , s hol igen bőven terem , pálinka-égetéshez

alkalmazható , magva pedig 24 proc. kövér olajat birván,

olajütéshez használható.

Hasonlót mondhatni a cteresznyerűi , melly érett ál

lapotban 16—18 proc. cukorral bir, s mellynek azon fölül

magva használtatik az orvoslás mezején.

Megemlítést érdemel a borostyán megy (Pr. laurocc-

rasus) , mellynek levelei és az ezekbül nyert víz orvosiing

gyakran nyernek alkalmazást ; a fa Magyarországban is

termesztetik szépségeért a kertekben , de mind a mellett

külföldi levelek hozatnak be.

A »aj meggy (Pr. Mahaleb. Törpe cseresznye) Ma

gyarország sok vidékein vadon terem. Az illatos pipaszá

rak ezen farul vétetnek le , de a szép , egyenes , hosszu

szárakat még mindegyre Törőkországbul kapjuk. Ha mi

xelteinék e fa, csakhamar olly szép pipaszárakat adna ná

lunk is , minők a törökországiak. Szadler XIII. 20. Wag

ner 59. 64. 163 , 168 lap. 70. 76. 198. 204. rl.

59. Szélé.

A szölérűl, annak termesztésérül, a borkezelésrül és

használásrul annyit irtak már és pedig olly férfiak , kik

egész életöket erre fordították, hogy e tárgyat méltán ki-

jnerítettnek tehetjük fői.

Mindezek dacára nagy sajnálattal látjuk, hogy az ed

dig tett tapasztalásokbul , és az e tárgyat illető sok szép

chemiai munkákbul borral bővelkedő hazánkban a legki

sebb szám tapasztala alkalmazást.

Nem tartozik e lapok körébe , errül értekezést irni ,

TERM. FÁLY. III. 4
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mert ez fontossága miatt ketségen kivül igen szaporítaná

ezen irat kiterjedését ; legyen elég arra figyelmeztetni ,

hogy a bortermesztés ügyében igen sok kivánandó és teen

dő van Magyarországban , s a szőlőtőke használata még

igen hiányos.

Magyarország olly viszonyok között áll , hogy a vi

lág első bortermő országa lehetne, de még sok kivánatát

kell teljesítenie a termesztésnek és iparnak , mellyel , mint

teljes jogom van reméleni , az évek óta fonál ló „Borismer

tető egyesület" komolyan fog foglalkozni.

Ezen egyesület azon helyezetben van, hogy bennün

ket apródonkint hazánk borainak sajátságával megismer

kedtel; a különböző borfajtákat vegytanilag megfogja vizs

gáltatni szesztartalmokra nézve , hogy összehasonlíthatók

legyenek a francia , spanyol , portugal és más borokkal , s

e szerint kiállhatják-e ezekkel a versenyt? vcgy tanáro

kat szólítand föl: jeleljék ki a módokat, mellyeknél fog

va a nemesebb , jobb borok hazánkbul a legtávolabb , ten

gerentúli országokba is átszállíthatók legyenek, — röviden

az egyesület (ugy reméli a haza) minden kitelhető módon

fog iparkodni ezen rendkivűl fontos ipar-ág előmozdításán.

A szerző némelly borkereskedést illető figyelmezte

téseket tett közzé az 1831 vagy 32ki „Gemeinnützige Blát-

ter"ekben , mellyek talám figyelmet érdemelnek *).

Néhány évek óta divatba kezd jőni a pezsgő champag

ne! borok helyett pezsgő magyar bort csinálni. Nem akarja

senki vitatni , hogy az eddig kereskedésbe jött magyar

pezsgő csak távoliul is kiállja a franciával az összehason

litást ; mind a mellett nagy haszonnal jár e vállalat. Ez

tanitja , hogy a jobban csinált és a francia champagneihez

hasonlóbb magyar pesgő kétségkivül kiszorítaná azon ide

gen bort , és minthogy mi a bort olcsóbban termesztjük más

*) Wagner: Über den Weinhamlel.
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országoknál , olcsóbbsága miatt csakhamar utat találna a

külföldre is.

De a jó pezsgő előállításához nem elegendő a fiatal

bornál a forrást meggátolni, s a fiatal bort, hogy meg ne

romoljek, gyorsan eladni, fölhasználás végett; sőt a pezs

gőnek is azon megkivántatósága van, melly a többieknek;

ha a jó bor nevét meg akarja érdemleni , az az idősnek kell

lennie. A francia pesgő borok az által jelesek , hogy elég

idősek , érettek és egyszersmind jók , egészségesek , és a

nagyobb számot tekintve, nem nehezek; csak az Angliába

küldött champagnei , melly többnyire Kpernay vidékén ké

szíttetik , nehéz , és 6—7 évű pezsgőbor.

A pezsgőhöz legalkalmasabb szőlőfajtákat kikeresni

a hortermesztés dolga; a szénsavany előállítására, melly

a bort pezsgővé teszi , a vegytan tanit meg , és pedig ezt a

kezében levő szerekkel könnyen tudja eszközölni.

A Magyarországban termesztett temérdek borral egy

szersmind melléktermények is jőnek létre, illyenek, a sző

lőmag , borkő , törköly , seprő , s maga a venyige , mely-

lyek figyelmet érdemelnek.

A szőlő magvában 10—12. proc. szelid, szagtalan,

kövér olaj van , szintolly alkalmatos táplálékul , mint ége

tésre. A szőlőmagnak e célra fordítása szemlátomást ne

velné a bortermesztés hasznait.

Magyarország mindegyre kénytelen a tisztitott bor

követ, és az abbul nyert borkősavat külföldről hozatni be;

a nálunk , nevezetesen Pesten , tett kisérletek , e két cikk

előállítását tárgyazólag, nem sikerültek , tehát hasonló ál

lapotban vagyunk vele , mint a gyapjúval.

A törköly majd mindenféle szeszégetésre fordíttatik,

de mellette ollyan kezelés van, hogy a finomabb borszesz

ért mindegyre Franciaországnak adózunk , s az ligy neve

zett francia-pálinkát (Franzbrandwein) kétszer, háromszor

olly drágán fizetjük, mint magunk állithatnók elő.

Duna hamu (Duna asche) név alatt olly cikk találtatik

a kereskedésben , mellyel főleg a selyemfestők alkalmaz

.i*



52 MAGYARORSZÁGI TERMESZTMÉíIYEK

nak. E cikkely Franciaországbúi hozatik be. Ezen ha

mut a venyige adja , s Magyarországban szintolly könnyen

készíthető , mint a franciak földén.

Jó meleg években 28—38 proc. igen édes, kellemes

cukor van a szőlő kisajtolt nedvében, melly fehér lesz

ugyan , de olly szépen nem jeged meg , mint a közönséges

cukor ; de ez a köznapi használathoz mit sem tesz : jó vol

na tehát hazánkban illyen cukrot hozni divatba. Mert

minthogy a szőlőcukor végetlenül olcsóbban állitható elő

mint a nádcukor, remélhetnők, hogy ezen honi cukor ál

tal az idegen cukor behozatala korlátozta tnék.

Csak egy tárgy van még hátra e cikk fejtegetésénél

megemlítendő , noha az ide csak úgy tartozik , mint sok

más tárgyhoz, t. i. az ecet. Ecet hazánkban igen sok ké

szíttetik, de mind olly gyenge, hogy elég messze nem szál

lítható a nélkül , hogy ára aránylag igen magasra ne rug

na. Óhajtandó , hogy gyárak állíttatnának föl igen tömény

(concentralt) ecet készitésére, melly nemcsak az ország

ban volna könnyen tovább szállítható, hanem kivitelre is

alkalmatos lenne. Szádler XIV. 21. Wágner 126. lap. 153.

154. rl.

60. Szö'mörcse (Rhus).

Ezen nővénynembül két faj alkalmaztatik a mivek és

mesterségeknél: a tárga tz. (Rh. cotinus, szkupia, asz-

kompja) és az ecet tz. (Rh. coriaria, ecetfa), mellyek ré

szint cserző- , részint festőanyagot adnak. Az első faj bő

ven miveltetik Magyarországban, és elég bőven ki is vite

tik; a másodikat nem termesztik. E cikkek bősége s ter

mesztésének könnyű módja kivánatossá teszik, hogy a

csekély ár dacára is bőven termesztessék mindenik faj az

országban.

A sárga tzömörcse az Attacardineák családához tarto

zik, s 4—6 lábnyi magas cserje. Levelei váltogatva állók,

visszás petések, majd gömbölyűk, épszélü-simák. A nyél-

czék , bordák és erek veresdedek. Viragai bugásak ; a bok
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réta 5 zöldes , petés , fülfelé elálló szirombul áll ; a csésze

5 metszésü , tartós , hímek rövidebbek a bokrétánál ; há

rom apró szivképü bibe. A buga megnyulik elvirágzás után,

szőrös lesz , s ekkor tollas füzért képez. A gyümölcs fer

dén visszás szives , zöld , redős , szőrtelen. Szádler III. 15.

Wagner 136. 1. 165 , 166. rí.

Az ecet tz. csak abban különbözik az előbbitől , hogy

levelei 5—7 pár tollaguak , bojtosak ; a levelek majd körő-

cös tompák és durván fürészesek, ülők; a nyékek elül

szárnyasak , a virágok bugásan ülnek és bogyónemű gyü

mölcsöt adnak , mellyek veres szöszszel takarvák.

61. Timpá (Tormentilla).

A fölálló t. (T. erecta) gyökerében 30—32 proc. cser-

zőanyag van , mclly nagyon hasonlit a Keletindiábúl igen

nagy mennyiségben Európába szállíttatni szokott Kateval

(Catechu), s ezt kétségkivül pótolhatná a cserzésben és fes

tésben. E növény igen bőven terem Magyarországon , s

érdemes volna közelebbi vizsgálatra s termesztésre. Orvo

silag gyökere használtatik , s hazánkban e célra elég bő

ven gyűjtetik.

A timpó a pimpósak csalódához tartozik ; a fölálló t.

tartós apró növény, szárához képest aránylag nagy, gu

mós-hengeres, pupos-hajlott, kivül barna rostos gyökkel.

Szárai terebélyek , lefekvők és fülállók , vékony , vonalké-

püek , villás-ágasak. Levelei három és öt számuak , az al

sók nyelesek , a fölsők ülők ; a levelkék lándsásak , ala

pon keskenyek , bemetszve fürészesek , szőrösek. Az alsó

állevelek többé kevesebbé osztottak , a felsők egészek. A

virágok az ágak végein állanak és a levélszegletekben ma

gánosan hosszu fonalidomu nyeleken. Csészéje egy levelű ,

S hasábu; a bokréta négy szirmu, a szirmok visszásszíve-

Bek , sárgák. A magvak gömbölyűk , csupaszok , kicsin ,

csupasz telepen ülők. Szadler IV. 23. Wágner 154. lap,

186. rl.
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62. Tölgyfa (Quercns).

A tölgynek minden faja már csupán fájáért nagyon fon

tos, de Magyarországra nézve még a makk és gnbacs le

szi e fát igen nevezetessé: az első mint sertéshizlalási

termék, a másik mint cserzőanyag, mellybül százezer

mázsák szállíttatnak ki, s igy hires árucikké tétetik.

Érdemes itt azon kérdést fölállítani; nem lehetne-e a

gubacsot , ezen fontos cserzőanyagot , kényelmesebb , hasz

nálhatóbb idomban szállítani a kereskedésbe , hogy nagyobb

haszon állana elő belőle, sa kereskedésben még kiterjed

tebb szerepet vihetne?

Tudjuk, hogy Keletindia , főleg Bengala és Bombay

kivonat alapjában ad cserzőanyagot a kereskedésbe, ez a

K'itv, mellynek száz részében 48—54 rész tiszta cserzőanyag

van. — Ismeretes az is, hogy Uffenheimer és Zahlheim

szabadalmat kaptak már 1817ben gubacskivonat készíté

sére. De e kivonat nem sokkal dúsabb a cserzőanyag-

ban, mint a gnbacs maga, s ennek oka a készítésmodban

fekszik.

Jó gubacsban 20—26 proc. cserzőanyag van , mellyel

vegytani szerek által , minél tisztábban , gyárilag , Iehet-

ségig olcsón előállítani olly feladat volna, mellybül Ma

gyarország kereskedése kiszámithatlan hasznot huzna.

Maga a tölgyfa haja is bir cserzőanyaggal , és pedig a

fa kora szerint 5—16 procentóval.

A gubók , mellyek nálunk gyüjtetnek , a legroszabb

és cserzőanyag tekintetében legszegényebb fajakhoz tartoz

nak. Szádlcr XIV. 17. 18. 19. 20. Wágner 141. 142.

143. lap. 171. 172. 173. rl.

63. Ziliz (Althea).

Minden orvosi növények között legnagyobb mennyi

ségben használtatik föl a mahola ziliz (A. officinalis, fehér

mályva, mahola, mázola, ziliz). A gyógyszertárak által

Magyarországon a fűbül 4—500 mázsa , a gyökérbül 600
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—800 mázsa használtatik föl körülbelül. E növény rend

kivül bőven terem magyar hazánkban, s a gyökér legna

gyobb része még is Németországbul hozatik gyógyszertá

raink számára. Ennek oka az, hogy a német zilizgyük

tisztább, szebb, fehérebb, nyálkásabb és kevesebbé ros

tos , mint a magyar. Mert e növény Németországban ül

tettetik , és gonddal tenyésztetik. Miután e növény nálunk

bőven terem vadon, s fölhasználata nagy, a külső gyök

ára magas (mázsája 18—20 ft p.), tehát remélni lehet, hogy

akadnak emberek , kik e szerencsét használni fogják az or

szágban.

A muhala ziliz tartós növény, a mái vasak családából,

mellynek gyöktőrzsökébül hosszu, orsóalaku , gömbölyü

husos győkágak erednek. Szára 2—4 lábnyi magas, föl

álló, fehérnemezű, fönn ágas. Levelei váltogatók, nyele

sek , szíves-tojásképüek , homályosan 3—5 karélyu , lugas,

szürke-zöld, finoman szőrös, lágy tapintatnak. A virágok

nyelesek, apró bugákban, a levélszegletekben. A külső

*sésze 9 hasába, kisebb az 5 hasábu belsőnél. A bokréta

málvaféle, fölállva kiterjesztett, halványpirosas , veres csi

kokkal , eres. A számos , egy csőbe összenőtt, himek csak

fölső hégyökkel szabadok ; a porhonok szép violapirosak.

A magtokok körösek , több két válványu , s az oszlopido-

mu telep körött körmódra helyezett tokokbul összetéve. A

magvak egyesek , veseképüek. A ziliz szereti a nedves he

lyeket , folyók és csermelyek mellékét , televényes réte

ket és erdők széleit. Szádler IV. 5. Wágner 174. lap. 211.

212. ti.

Az itten előadott mű- és gyógytani növényeken ki

vül , még sok van, mellyek Magyarországban részint va

don teremnek , részint mivelésre alkalmasak , s az ország

nak több vagy kevesebb hasznot szereznének ; de mindnyá

ja sokkal hátrább van alkalmazás tekintetében az előadot

taknál. F.zen értekezés módfelett hosszu is lenne , ha itt
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mindnyáját , bár röviden is, elő akarnók terjeszteni. Le

gyen elegendő itt a sok közül a jelesebbeket névszerint

fölhozni , mellyek gyakrabban látnak alkalmazást, lly-

1yenek :

Bazsál rúzsa (P. omcinalis) ; kétlaki csald/t (Urtica di-

oica. Wágner 166. 1. 201. 202. rl.); lalotidiló csalmatok

(Hyosciamus niger. Wágner 81. 1. 97. 98. rl.); pacsirta csé-

szeszárny (Polygala vulgaris. SzádlerIX. 14. Wagner 67.1.

80. rl.) ; keserédes csucsor (Solanum Dulcamara. Szádler II.

20. Wágner 39. 1. 46. rl.) ; szekfűszagú cikiasz (Geum nr-

banum. SzádlerIX. 2. Wágner 9.1. 11. rl.) ; tekert és festő

cikszár (Polygonum Ristorta et tinctorium. Wágner 2 lap.

3. rl); csicsókás derely (Imperatoria Ost. Wágner 197.1.237.

rl.) ; mezgésegerfa (Alnus glutinosa) ; vidraelecke (Menyant.

trifol. Wágner 156. 1. 188. rl.) ; kőris ezerjó (Dictamnus albus.

Szádler IX. 19.); veszős fagyai (Ligust. vulg. Szádler III.

11.); élődifagyö/tgy (Yiscam album. Szádler VI. 5.);fakin (ho-

ranthus europaeus. Wágner 80. 1. 96. rl.) ; farkkóró (Ver-

bascnni. Wágner 7. 107. láp. 9. 128. rl.) ; földepe (Erythr.

Cent. Szádler. IX. 22. Wágner. 22. 1. 26. rl.) : fűz (Salix.

Szádler I. 20. 21. , VII. 14. 15. Wágner 129. lap. 157. 158.

rl.); kerek gégevirág (Aristol. rotunda); gesztenyefa (Castanea

vesca) ; gyekény (Typha latifolia) ; hányor (Hellehorus ni

ger. Wagner 10. I 12. rl.); igUce (Ononis spinosa. Szád

ler II. 3. Wagner 176. 1. 214. rl.); izsop (Hyssopus omci

nalis. Wágner 89. lap. 106. rl.); kalmos (Acorus calamus.

Wagner 69- lap. 82. rl.) ; kapotnyák (Asarum europaeum.

Szádler II. 19. Wágner 43. I. 52. rl.) ; kontycirág (Árum

maculatum) ; bábakalács körfény (Carlina acaulis) ; körtvéig

fajuk (Pyri species); pamut krep'm (Asclepias syriaca) ; bak-

szarvú lepkeszeg (Trigonella foenum graecum. Wagner 172.

lap. 209. rl.) ; lostyan (Ligustic. Levist. Szádler XIV. 3.

\\ ágner 74. 1. 88. 89. rl.) ; csengő Unka (Hypericum perfo-

ratum. Szádler XII. 20.); levendula (Lavandulaspica. Szád

ler II. 22. Wágner 30.1. 36. rl.); kerti libatop. (Chenopo-

ctiuni ambrosioides. Wágner 109. lap. 130- rl.) : lóhere fa
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jak (Trifolii species. Szádler III. 19-24. VII. 22. VIII. 21.

X. 15.); tás lórom (Rumex acutus. Szádler IX. 0. Wagner

105. 1. 126. rl.); mályva (Maiva. Szádler IV. 6. Wagner

35. 36.1. 42.43. rl.); mondoiet (Amygdalus communis. S/ád-

ler VI. 16. Wagner 1. 23. 32. lap. 1. 2. 27. 28. 39. rl);

tzuroktzag/i ét majorana murvapik (Origanum vulgare et

Majorana. Szádler IV. 4. Wagner 108. 1. 129. rl.); fedi

nád (Arundo Phragmites. Szádler X. í.) ; fekete nadálytö

(Sympli ylum officinale. Wagner 5 lap. 7. rl.) ; matzlagos

nadragulya (Atropa Belladonna. Wágner 15. lap. 18. rl.) ;

vt'zifehér nimfa (Xymphaea alba) ; viola nőszirom (Iris flo-

rentina. Wagner 179. lap. 218. 219. rl.); fehér nyirfa (Be-

lula alba. Szádler XII. 1.) ; mondolu palka (Cyperus escu-

lenfus) ; édet gyökerű ét erdei pafrati (Polypodium vulga

re et filix mas. Wa'gner 119, 157. lap. 143. 144. 189. rl.);

török paprika (Capsicam annuum); ortifi. pozdor (Scorzone-

ra hispanica) ; fogas rezeda (Rezeda lateola. Szádler XIII.

1.); damatki rázsa (Rosa gallica. Wágner 86. I. 103. rl.);

tzugos ruta (Ruta graveolens. Wagner 28. lap. 34. rl.) ; ör

vény tertecték (Innia Helenium. Wágner 103. lap. 123. 124.

rl.); veretgyürü tomfa (Cornus sangvinea. Szádler VII. 3.);

tzappanfű (Saponaria officinalis. Wagner 13. lap. 16. rl.);

bortos szátorja (Satureja hortensis. Wagner 66. 1. 79. rl.) ;

tzilfa fajok (species Ulmi. Szádler VI. 24. XIII. 2. Wag

ner 78. lap. 93. 94. rí.) ; hárt tzádohfa (Tilia europaea. Szád

ler IX. 25. Wágner 73. 1. 87. rl.) ; ragyás tarnict (Genti-

ana pannonica. Wagner 6. lap. 8. rl.); vetési tartáka (Tlilas-

pi arvense) ; taplá ét tzürkehasú ti/tár ti (Boletus igniarius et

fomentarius. Wagner 195. lap. 235. rl.) ; tiszafa (Taxus

baccata. Szádler XIV. 7.); görögdinnye és úritök (Cucur-

bita Citrulus és Pepo. Wagner 48. lap. 57. 58. rí.) ; sárga-

dinnye ét ugorka (Cucumis Melo et sativus. Wagner 11. 1.

13. 14. rl.); fehér, abrut és bárány üröm (Artemisia ab-

synthium , Abrotan. et ponticum. Szádler X. 7. XII. 8. Wág

ner 120. 183. lap. 145. 146. 223. rl.); bolha útifű (Planta-
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go Psyllium); gUiszta varádics (Tanacetum vulgare. Wag

ner 29. lap. 35. rl.) ; feher zászpa (Veratrum album ; ker

ti zsálya (Salvia officinalis. Szádler IX. 18. Wagner 37.

lap. 44. rl.); kerti zsázsa (Lepidium sativum); festő zsói-

titm (Serratula tinctoria. Szádler III. 14.) ; zsurló (Eqai-

setum); izlandiai zuzmó (Lichen islandicus. Wagner 188.

lap. 228. rl.); és sok más.

Mind ezen növényekből valamelly rész, vagy a gyök,

vagy a virág, vagy a levelek, vagy az egész növény hasz

náltatik orvosi vagy mesterségi tekintetben.
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II.

Az állatországhul való tárgyalt , mellyel; orvosi

vagy technicai tekintetbal Magyarországra nézve

fontossággal bimak.

Az állatország nem ad olly sokféle idetartozó tárgya

kat, mint a növényország; de ollyan egyesek vannak ezek

kőzött, mellyek az alkalmazás kiterjedésére nézve sokkal

nagyobb fontosságúak , mint a növényi anyagok. Ide tar

tozók :

1. A bőrök.

Az első szakaszban láttuk , hogy Magyarhazánk igen

nagy cserzőanyag-bőségben van , s hogy ebből , nevezete

sen gubacsokbul, igen nagy mennyiséget ki is visz ; más

oldalrul ismeretes, hogy a különféle nyersbőrökkel igen

nagy kereskedést űzünk külföldre. Név szerint szolid álla

tok a kővetkezők adnak legbővebben kereskedési bőrt: az

ökör, tehén, bival, ló, disznó, és ismét a bornyú, bir

ka, bárány, kecske; és ezen állatok bőrébül évenkintsok

száz ezer darab kivitetik.

A cserzés mestersége Magyarországban is igen kiter

jedt ugyan , nevezetesen van számos tímárunk és csávás

vargánk; de miután olly sok nyersbőr kivitetik, semmi

kétség alá nincs vetve , hogy hazai tímárkodásunk , mind

kiterjedés, mind tökéletesség tekintetében igen előre moz

ditható, s illy mozditásra várakozik is, mit annál nagyobb
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haszonnal lehetne eszközlésbe venni , mert az egész biro

dalomban nincs eddigelé bőrgyár, melly a vegytan minden

előmenetelét használta s alkalmazta volna céljaihoz; más

oldalrul pedig Magyarország a legolcsóbb cserzőanyagot

•legnagyobb bőségben birja a timársághoz, valamint van

elegendő timsója is a csávavargasághoz.

Továbbá mind a mellett, hogy az anstriai birodalom

ban sok marha tenyésztetik , még is idegen tartományokbul

is hozatik be bőr ; a készített bőrök küzűl pedig a baga

ria, maroquin és szattyán mai napig sem ismeri Magyar

országot hazájának, pedig e bőrfajokat mi is előállit hat

nék. Az ipar ezen ága mindenesetre nagy figyelmet érdemel.

Kíserletre érdemes volna : ha valljon előállithatni-e

Magyarországban a perzsa és krimiai juhbőrt, valamint az

asztrakánt is.

Sokkal csekélyebb fontosságúak Magyarországra néz

ve a vadállatok bőrei, mellyek rendesen csak közönséges

szűcsbőrt adnak , de mind a mellett jobb vadászati rendnél

nagyobb hasznot hozhatnának az országnak.

2. Halak.

Magyarország igen bővelkedik halakkal ; a belföldi

halak nagy számát itthon emésztjük föl, csak kevés, és

csak a nemesebb faj , p. o. a süllő , fogas s t. vitetnek ki

Bécsbe, de igen nagy rész, főkép a tiszai halakbnl éven

ként elvész, elvesztegettetik.

Az anstriai tartományokba évenkint sok halzsir hoza

tik be , 400,000 p. forintnál sokkal több becsű.

Ezen egyáltalában idegen termesztmény a bőrgyártás

hoz használtatik, melly által lágyabb, nyulóbb, s a viz-

tűl áthatlanabb lesz.

Ha a halzsir használatának célját jó szemügyre vesz-

szük , s ha a különböző zsirok és zsiradékok vegytani tu

lajdonságait egymás közt összehasonlitjuk; épen nincs okunk

azt hinni , hogy halaink zsira , sőt hogy a nem száritó nö

vényi olajok is, a halzsírt tökéletesen ne pótolhatnák;
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hogy e szerint igen ajánlandók a kisérletek , miképen le

hetne halzsirt kapni belföldi halainkbul, s mint lehetne

mas zsirnemeket a borkészítéshez használni. Szinte próbát

érdemelne, ha valljon haldús vidékeink a halak szárítása

vagy besózása által , a tengeri tartományok példája sze

rint, nem nyerekedhetnének-e célszerüleg?

A vizahólyag alkalmazása , melly a kereskedésben

nem utolsó cikkely, némi tekintetet érdemel hazánkban.

3. Körö't bogár.

Magyarország alsóbb vidékeinek kőrösfával bővelke

dő tájai évenként szép mennyiséget ad ezen bogarakbul.

A bogarak nagy számábul szép rész meg is gyűjtetik , de

a gyűjtés módja olly tökéletlen , hogy ezen iparág jövedel

me nagyobb figyelem mellett sokszorozható volna.

4. Méhek.

Minden keresetmód között legcsekélyebb időt kiván

a méhtenyésztés , valamint legcsekélyebb szorgalmat és

legkisebb tőkepénzt: mind a mellett nem azon mértékben,

nem azon buzgalommal űzetik hazánkban, mint a dolog

érdemelné. A mézet igen nagy mértékben finomíthatni , s

a tisztaság ollyan fokára emelhetni, hol legtöbb esetben a

cukrot pótolhatja.

A viasz igen fontos kereskedési cikkely, mód fölött

drága , úgy annyira , hogy maga képes a méhtenyésztés

minden költségét visszapótolni. Ezen iparagot közgazdasá

gi tekintetben nem lehet eléggé ajánlani.

5. Nadály.

Az élő nadály mintegy 20 év óta olly nagy fontosság

ra vergődött, hogy szapora orvosi alkalmazás által igen

fontos kereskedési cikké s Magyarországban nevezetes ki

viteli tárgyá lett.

Főleg Franciaország használ föl számtalan nadúlyo-

kat, melly, noha már alkalmazásával kissé alább hagyott
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is, mindegyre hiteles számitás szerint 100,000000 darab

nadályt fölhasznál.

De más országokban is igen sok nadály kivántatik

meg, sa dolog menetele ollyan, hogy Francia- s Német

ország kevés év alatt fölemésztő saját nadályait és más or

szágokra szorult.

Legközelebbrűl Magyarország szálltta sok nadályt,

de hazánkra is azon sors várakozik , melly Francia- és Né

metországokat érte , ha ezen jutalmas iparagot nem szabá

lyozzuk. Mert Magyarország már most sem tud többet ad

ni 5—6 száz mázsánál vagy is 17—20millio darab használható

nadályt. Mint kelljen e nevezetes iparágot szabályozni, az

eddig sokfelé tett kisérletek és tapasztalatokból kivonandó.

Való ugyanis , hogy a nadályok, szaporodások végett

nyugalmat kivánnak ; kisérletek által kitudódott , hogy a

nadály első évben 8 vonalnyi hosszu lesz , másodikban 16,

harmadikban 23, negyedikben 30, ötödikben 36, s csak

a hatodikban éri el a 42 vonal t; 36 vonalnál kisebb nadá

lyok igen ritkán alkalmaztatnak , mik szerint orvosi célok

ra az '5 és 6 éves nadályok használtatnak , mire nézve ezek

teszik a kereskedési cikket. Ezen észrevételeknél fogva

igen könnyű azon következtetésre jőni, miképen a nadály-

tenyésztésnél ugy kell rendelkezni, hogy a nadálytavak 6

osztályra osztassanak , minden évben , illő renddel , csak

egy tó nadáfyoztassék ki , az 1 . , 2. , 3. , s nagy részint a

4 évűeket sem szedvén ki , a tenyésztésre alkalmas hatnál

több évüeket is meghagyván , a fogásnál pedig egész ki

mélettel látván a dologhoz. Még nagyobb virágzást kapna

ezen jeles iparág, ha az eddigi tapasztalatok értelmében

mesterséges tavak készittetnének.

6. Selyembogár.

A selyemtenyésztésnek, minta nemzeti gazdagság bó

forrásának fontosságát, annyira elismerék minden orszá

gokban , hogy magok a kormányok is jninden lehető mó

don gyámolitják és előmozdítják ezen iparágot ; nevezete
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sen a kormány részéníl alig történt valahol több a selyem-

tenyésztés javára, mint az anstriai tartományokban, de

sehol sem is virágzik az jobban, mint itten. Ami magát

Magyarországot illeti, ez minden Austriához tartozó orszá

gok között majd leghátrább áll selyemtenyésztés dolgában,

s kivánatos , hogy ezen iparág a földbirtokosak által ná

lunk minden lehető módon előmozdíttassék és terjesztessék.

Minden tapasztalás, melly a selyemtenyésztésre néz •

ve hazánkban téteték , azon reményre jogosít fel , hogy

Magyarország nem csak maga szükségét fedezhetné se

lyem dolgában, hanem nagy mennyiséget állíthatna még

kivételre is elő.

7. Szor.

Az állatok szőre anyagot ad számtalan munkákhoz ,

és termesztése , elkészitése s földolgozása számtalan ember

nek ad munkát , élelmet , ruházatot és más szükséghez és

kényelemhez tartozó tárgyakat.

Legnevezetesebb állatmezek a következők:

a) A gyapjú.

A birodalomhoz tartozó minden országok kőzött ha

zánk foglalatoskodik leginkább a birkatenyésztéssel ; a gyap

ju oHy cikkely, melly a magyar activ kereskedésben a

legelső helyet foglalja el , s legtöbb kész pénzt hoz és sze

rez az országnak.

A birkatenyésztés és annak kiterjedése ügyében

nem sok kivánandó marad hátra hazánkban , és arrul do

loghozértő emberek teltel, irással rendelkeznek: de a gyap-

j n kereskedésre és fölgyártásra nézve annál tágasabb a

mező.

Az első termesztő aránylag kevés hasznot huz gyap-

jábúl , mert ez rendesen a legnyersebb , legdurvább álla

potban adatik a kereskedésbe , a mosásra és osztályozásra

alig fordittatván figyelem, miáltal azon rosz körülmény áll

elő, hogy különböző kezeken kell átmennie mig agyár
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tóé lehete. Csak a legujabb időben fordittntik erre nagyobb

gond , s igen remélhető , hogy e felette fontos cikkeli ke

reskedés apródonkint illőleg szabályoztatik.

Még nagyobb fontosságú azon körülmény, hogy Ma

gyarország igen nagy mennyiségű földolgozott gyapja szö

vetet vásárol a külföldiül , nem hogy ezt belföldön gyár

taná legalább olly mennyiségben, hogy magunk szüksége

fedeztetnék. Finomabb posztó csak az egy gácsi gyárban

készíttetik.

Más állatok szőrei.

Más állatok szőrei sokkal kevesebb fontosságot bir

nak a magyar kereskedésre nézve. Legnevezetesebb a ló-

szőr, vad és tengeri nyul szőre és a disznó sertéi. Ezen

utolsó cikk leginkább Lengyel- és Oroszországbal hozat

nak Austriába.

8. Tej.

E cikknél két dolog tekintetében akarok figyelmezte

tést csinálni : a sajtra és a tejcukorra.

Sok birkasajt készíttetik ugyan Magyarországban, de

tehénsajt csak ritka helyen , és ott sem nagy mennyiségben.

Mindegyre sok külföldi sajtot látunk behozatni hazánkba,

noha Kárpát havasaink táján hihetőleg szintollyjó sajtot

lehetne előállítani, minőt a svajci havasok vidékei ad

nak. Mi a tejcukrot illeti, ez orvosilag igen bőven hasz

náltatik föl. Magyarország ebbül évenkint 2500—3000 fon

tot megemészthet , s azt könnyen tudhatná itthon előállítani.

9. Zti'r.

Az állati zsírok részint szappankészitéshez, részint

világitó anyagul , részint a háztartásban használtatnak , s

Magyarországban igen bőven állíttatnak elő. A behozott

zsirok között főleg két faj megnevezendő ; a fagyu t. i. ,

mellybül déli Oroszország, nevezesesen Krimia, mindegy

re igen sokat küld, és mellynek rakodó városát, egy ré
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szint , Pest képezi. Masodik cikk a mar a halaknál meg

említett halzsír , melly egesz mennyiségében külföldrül ho

zat ik az austriai tartomanyokba. Epen nincs kétség arrul,

hogy Magyarország , ha jobban látna a marhatenyésztés-

hez, elegendő faggyut allít Itatna elő saját szükségei fedezé

sére, sőt szép mennyiséget ki is küldhetne.

Legújabb időben Pesten Jurenák gyógyszeres és Fröh-

lich nagykereskedő urak sztearinsavany-gyertyagyárt

állítottak fői , mellynek létele a vállalkozók jelleme, s mun

kássága által eléggé biztosítva van. Valami nagyszerű gyár

a sztearinsavany előállítására , melly ezen anyagot a maga

valóságában , nem pedig gyertyává földolgozva hozná a ke

reskedésbe, főleg arra lenne alkalmatos, hogy igen nagy

mennyiségü faggyú dolgoztatnék föl nagy haszonnal, melly

igy a világkereskedésbe fölvehető cikké változnék.

A halzsirra nézve már ezen osztály 2dik szakaszában

mondottuk , miképen lehetne belföldi halzsirt nyerni , melly

a külföldinek használatát korlátozná vagy ki is szorítaná.

Az itteni leirt tárgyakon kivül még nem kevés talál

tatik az állatországban, melly több, vagy kevesebb tekin

tetet érdemel, a mint alkalmaztatása nagyobb, vagy cseké

lyebb. Megemlítendők közé tartoznak: a csigatenyész

tés, a rákok használata az ugy nevezett rákszemekhez,

mellyek eddigelé csak Oroszországbul hozatnak; a külön

féle állathulladékok jobb használata, p. o. a belek, hólya-

gok, szarvak, körmök és csontoké, stb. stb.

TERM. PÁLY. III.



III

Ásványországbeli tárgyak , mellyek Magyaror

szágban kézmui s orvosi tekintetben nem talál

nak elegendő méltánylást.

Ha az eddig adott mutatványok búl azon következte

tésre gondoljuk magunkat följogosítva , hogy Magyaror

szágot a legtermékdúsabb országokhoz számitsuk Európá

ban : ezen nézet annyival inkább megerősödik , minél inkább

megtekintjük hazánk ásványországbeli terményeit. Valo

ban , ha Magyarország és általában az austriai tartományok

kereskedési viszonyait tekintjük a külföldhöz, első pilla

natra látjuk , hogy minden idő óta , s egész a mai napig

szenvedőleges kereskedést folytatunk a külfölddel. E sze

rint természetes kérdés , honnan származik , hogy a dolog

illy állásánál nem csak nem szegényednek el az austriai

tartományok , hanem folyvást virulnak ?

Az ásványország, nevezetesen a sok nemes érc,melly

Magyar- és Erdélyországban terem, egyenlíti ki ezen szen

vedőleges állást , mindig itj és új pénzt hozva forgásba.

Nincs itt helye e tárgyat kimerítőleg elővenni , nem

is célom ezen állitást bizonyítmány és számvetésekkel tá

mogatni ; a tárgy elég sokszor és számos régi s új irók ál

tal világíttaték föl közgazdasági szempontokból, és annyi

ra szembeszökő, hogy bizvást igazság gyanánt fogadható

el. Itt tehát csak az a. kérdés fejtendő meg: mit tőn Ma-
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gyarországban az ipar, az ásványgazdagság főlhasználatá-

nak tekintetében , és a tudományok mostani állásánál fog

va, mi teendő marad neki hátra?

Az ásványgazdagság kémleleténél a régibb fölosztást,

ha bár tudományos elv Injával van is, tartandom meg, és

pedig azon okbul, mert ismeretesebb, és könnyebben fel

fogható. Miszerint tehát először is az ércek, azután a kö

vek és földnemek , majd a gyulékony testek , utóbb a sók

és savanyak , végre az ásványos vizek jövendenek vizs

gálat alá.

a) Ércek.

l) Arany és ezüst. Ismeretes dolog, hogy az arany és

ezüst előállitása korunkban sokkal kevesebb haszonnal jár,

mint hajdan történt, főleg Mária Theresia idejében, és

hogy ennek okát a bányászat lomha tízesében véljük fölta

lálni. En azonban nem ezt hiszem a dolog tulajdonképi

okának, sőt meg vagyok győződve, hogy az ok sokkal

mélyebben fekszik, de itt is lehet segíteni a dolgon.

Kinek alkalma volt Magyarország bányavárosait be

utazni , az észre is vette , hogy a bányászat nagyobbré-

szint a régi telepzeteken üzetik, és hogy igen kevés ugy

nevezett ,,remény mívelés" történik; de egyszersmind ar-

rul is meggyőződhetett, hogy az illyen e telepzetekbeni

mivelés nem csak azáltal , hogy ezek részint ki vannak me

ritve, s ez okbul szegényebbek is lettek, hanem azon ok

bul is kevesebbé vagy alig jutalmazók, minthogy a fölho

zás nehézsége, a gépek alkalmazása, a nagyobb munka

dij és idővesztés a kiadásókat rendkivűl emelik.

Azon okbul , hogy egyes régi menetek elszegényed

tek , senki sem fogja azt vitatni , hogy Magyarország ne

mes érceket rejtő hegyei ki vannak merítve; minden do

loghoz értő tudja, hogy magok azon hegyek, mell vekben

nálunk arany- és ezüstbányák vannak , sok évezredekig

kizsákmányolhat lanok , és hogy kiszámithatlan kincseket
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birnak. Ki előtte, képtelenségnek látszik , csak vessen

pillanatot Magyarország geognosticai Mj^T*^

Tudva van, hogy az arany es ezüst.Magya™g

ban leginkább a zöldkőporfyrban ritkabban a trach.es

képzetben és a gneiszban található; de az arany a/.n o-

lülíöbb vizek álfal is hordatik,n«oő a.dnna, garan, .poly,

" "ÍLhit-kőn*., mellyet Beudant, kinek munkálko

dásai Magyarországra nézve e tekintetben igen fontosak

Porphyre-molaire-nak nevez, és nemes érceket rej a Gn-

Z j bb partján vagyon , Új-Bánya között és **<*•£

ST, hol a zöldkőporfyr kezdődik és szinte nemes ercek-

kCl bLn kőnemet (Gebirgsart) ujra föltaláljuk , nemes ér

ceket birva, Telkebányánál. Bercsényi a Beregszasz ko-

-«i Tracbytben is találta anélkül, hogy mivele»« e«te-

SLTS22 Ezen kivűl a mondott hegyfaj a fölhozott

vidékeken kivűl , máshol is elég bőven talaltato.

Diumbier hegyvidekén, nevezetesen a Certowa jvad

ba magas hegy mindenik oldalán, és pedig egy reszrul Ja-

"abában Zólyl, más részrü. Boea s Magurkában L.pto

vármegyében a gneisz réz és dárdany ercekben aranyat is hord

és érette miveltetik.

A nemes ércek sokkal nagyobb mennyiscge a zöld

kőporfyr igen elterjedt kőzetében van. Szathmár varmegye

hegysége, melly Miszbányátúl Felsőbánya es Nagy-ba-

nyátúl Kapuikon át Oláhlapos-bánya fele fut zöldköporfyr;

szinte azt mondhatni Krassó vármegye halomsorarul , melly

Do-nácska s Oravica arany és ezüst bányai rul ismeretes,

és egészen Moldava felé kiterjed. De legnagyobb kiterje

désben látható e kőnem azon hegycsoportban, melly a sel-

meci bányák miatt kapott hírre. Ezen varoskörnyekei,

valamint Béla-bánya tájéka, a kozelniki völgy egy resze,

a vichnyei s szklenoi völgyek, Hodrics, sz. Antal, Stem-

bach Korpona és Bakabánya vidéke, azutan a Borsony

körötti hegycsoport az Ipolynál,- Körmöcbánya tája, a
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zsárnoci völgy hegylanca Pilánál és Hochwiesennél , na

gyobb részint zöldkőporfyrból állanak ; mind ezen vidéke

ken sok mérföldekig nynló , s helylyel közzel magas he

gyeket képez ezen kőnem , mellyck kimerithetlen bőség

ben birják az aranyat és ezüstöt.

A bányászat mostani állaporjánál a nemes ércek nye

résére nézve következő föladást kellene föloldani : a keze

lést ol esőbb módon eszközlcni. Ezt két módon hajthatni

végre , s mindenik módot lehetne és kellene Magyarország

ban alkalmazni.

Első volna az Amalgamatio s kiválasztás (Seigcrung)

elfogadása, mell y módszerek Szászországban a legszegé

nyebb érceknél is legnagyobb haszonnal alkalmaztatnak.

Második szer volna minél olcsóbb munkásokat szerezni.

Nálunk is, hála a haladó kornak, megismerteték és

beszéd tárgya lett , hogy a bünös foglyokat foglalatoskod-

tatni kell , és igy első lépést eszközleni javulásukra. Több

törvényhatóság szükségesnek is találta dolgozóházakat

épiteni, mi minden bizonynyal a legnagyobb foku elismerést

és köszönetet érdemel. De, legyen szabad megjegyeznem,

hogy a fölállitás kiadásokkal , a vezérlés nehézségekkel

van összekötve. A bányászat már kész , és nagyszerű

általános dolgozóbáz , melly nem csak Magyarország bűnö

seinek , hanem egész Európaéinak évezredekig adna fog

lalatosságot. Hogy ezen rendszabály által a bányászat

legolcsóbb munkásokat nyerne, ugy vélem, nincs kétség

alatt , még akkor sem , ha a vétkeseket a bánya jövedel

méből kellene is táplálni , a mit most minden törvényható

ság haszonnélkül tesz.

2) Rét.

Réz tekintetében sem kevesebbé gazdag Magyaror

szág, sőt ezen oldalrul egy ország sem mérkőzhetik vele

Európában. (iömör, Bihar, Marmaros, méginkább Szath-

már, Liptó, Krassó, Zólyom és Sy.epes vármegyék terje

delmes rézbányákkal birnak, és sok rezet állítanak elő.
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Kivúnaniló, hogy a magyar re/, minősége javittnssék ,

mennyisége pedig szaporittassék. Finom munkákhoz mind

egyre orosz rezet kell Austriába beliozni.

3) Vas.

Vasbányákkal bir Krassó, Borsod, Szepes, Zólyom

ésGömör vármegye; ércei igen tartalomdusak ,a vas több

nyire jeles minőségű , de ára aránylag nagy. Ha ócsóbb

termesztésmód hozatnék be számára hazánkba, e cikk nem

csak a belföldön találna nagyobb kelendőségre , hanem je

les kiviteli cikké változhatnék, főleg Törökország felé.

A vas különféle alkalmazása állal a nemzetek mivelt-

ségbeli haladása és magosságának föltételévé lön; tehát az

ipar ezen ága minden országra nézve a legnagyobb fontos

ságú , s a legfőbb figyelmet érdemel.

Általában két megkivántatóságot kellene a magyar

vaskezelésnek elébe irni.

1) Lehetőségig olcsó öntött vasat állítani nagy meny-

nyiségben elő , ollyan célokra , mellyek kevesebbé jó va

sat kivánnak.

2) Lehetőségig jó , minden , még a legfinomabb acél-

munkákhoz is alkalmatos vert vasat készíteni.

Készithetnie-e olcsóbb öntött vasat, erre Anglia ad

feleletet. Anglia , hol az életmód majd négyszerte drágább

mint nálunk , annyira ment ezen iparágban , hogy az ön

tött vas ottan alig fél olly drága mint nálunk, és ollyan a

kilátás, hogy az eddigi ár is csökkenni fog, ha az olvasz

tás azon módja közönségessé lesz, meliy Skotországbati

Glasgownál a Clyde melletti vasmú'helyekben már több

évek óta divatozik.

Ezen vasolvasztó ugyan is téglábul épitett, és

hét egyszerű magas koh (Hochofen) csoportozatábui áll ,

mellyek megmelegített és 80" átmérőű hengerben 6*0

lóerejű gőzgép által összenyomott levegő által fűttet-

nek. Majdnem hihetetlen, mennyire csökkennek e ke

zelés által a termesztési költségek. Ugyanis , hajdan a re



ÉRDEKES TÁRGYAK. 71

gi mód szerint e hét olvasztó, vagy inkabb magas kohban

hetenkint 6300 mázsa nyers vasat készitettek, és hozzá

28,400 mázsa vaskövet és 56,800 mázsa tisztított kőszenet

(coaks) forditottak ; a változtatott módszerint ugyanannyi

vaskőim! hetenkint 0100 mázsa nyersvas állittatik elő, és

hozzá csak 20,000 mázsa közönséges nem tisztított kőszén

kivántatik az olvasztáshoz, és 2500 mázsa a levegő átme-

legitéséhez.

A dologhoz értők ezen adatokbul összehasonlitást te

lietnek a mi kezelésünkkel , s minthogy igen nagy kőszén

telepeink vannak , a kimutatott irányt használhatják.

Van egy másik kezelés Angliában , melly a vertvasat

illeti , s Cort't Puddlingt Procets nevet hordoz : ez nálunk

is behozaték, és haszonnal alkalmaztal ik Andrásy György

gróf és a kamara Rhonici vashámorában.

Másik föladás lehetőségig jó, tiszta, finom munkára

alkalmatos, acélkészitésre célszerű vasat gyártani. Ez sok

kal nehezebb amannál, és majd csak az ércanyag összeve

gyitéséiül (Gattimng) függ. De hogy az ércanyagokat il-

Iőleg vegyithessük, szükséges ismernünk pontosan az al

kalmazott vasérceket, valamint meneteik (Gangart) alkotó

részeit, azaz megkivántatik, hogy azon testek , mellyek-

kel a bányászok foglalatoskodnak, előbb oldassanak föl

vegytanilag; de e tárgy eddigelé egészen elhnnyagoltatott,

noha teljes figyelmet érdemel.

A vas, különféle alkalmazása szerint , sokféle kü

lönböző mesterségek és müvészetek alapját teszi. Ezekrül

szólani nem ezen irat föladása , és csak mellékesen emlitem

meg hasznosságát, s Magyarországra nézve isipari tekintetben

igen fontos alkalmazását acéllá, lemezzé (pléhvé), ónozott

lemezzé (pléhvé), sodronnyá és öntött vasbúi való tárgyakká.

4) Ólom.

Az ólom azon ércekhez tartozik , mellyek az austriai

tartományokban nevezetes kiviteli cikket képeznek. Az



72 AZ ÁSVÁNYOKSZÁGI

ólom kivitel 12—15000 mázsát képezhet évenkint , s ennek

legnagyobb részét Karintbia adja.

Nevezetesebb magyar ólombányák vannak Kapnik-

ban (Szathmár v.megye), Jaszenan, Pojnikban (Zólyom

v.megye) , Rézbányán (Bihar v.megye) , Szászkán (Krassó

v.m), Zsarnowicon (Bars v.m) , Selmecen (Hont v.megye),

de elég hathatósan nem miveltetnek.

5) Horgany.

A horgany újabb időben sok oldali alkalmazása által

sokkal nagyobb fontosságot nyert, mint minővel csak rö

vid idő előtt is bira , annyira , hogy ára egy idő óta min

dig emelkedésben van, s már is nagy fokra hágott. Ezen

okból épen semmi kétségnek nincs alája vetve, hogy egy

í Ilyen horgany-érc nyerési vállalat, nálunk is jutalmazó

lenne.

Magyaros/ágban is találtatnak mivelésre méltó hor

ganyércek , nevezetesen Szathmár v.megye Felső-Bánya és

Kapuiknál; Ilont hun, Selmecnél: Biharban , Rézbányánál;

Zólyomban Mitónál és más vidékeken.

6) fíálru/ty.

Magyarország némelly vidékein nevezetesen Dobsi-

nánál Gömörben , és Rézbányánál Biharban találtak Hát

rany ércekei : miután ezen érc magas árú (mázsája 100 p.

forint) , tehát némi figyelmet érdemelne.

7) Dárdany.

A dárdany magyarországi kiviteli cikk , nevezetesen

Magyarország nem csak az egész austriai monarchiát tart

ja el vele , hanem külső országokban is visz ki , és pedig

nagy mennyiséget.

A nevezetesebb magyarországi dárdanybányák kö

vetkező helyeken vannak: Abaujban Arany-Idkánál; Lip

toijan Boca , Dubrava s Magurkánál ; Gömörben Rusnyá

nál ; Szathmárban Felső-Bánya és Kapuiknál ; Zólyomban

Jaszena s Mitonál, és több vidékeken.

' •.' rj

3
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A dárdany, mint anya érc, főleg betű önteshez hasz

náltatik, de csak egy )>ár év óta létezik Magyarországijan

gyár , hol dárdany nagyban állittatik elő , s figyelmet ér

demel.

8) liá/tya/ty. Ingerlauy. Férjany.

Azon szép kék színek , mell vek a festésben , neveze

tesen a porcelláo festésben nagy becsesel hírnak , valamint

az ugy nevezett smaltok , a szép kék üveg , s a kék porzó

bányanyércekbül valók és nem kis mennyiségben használ

tatnak föl. Magyarország nagyon gazdag bányany ércek

ben , de azok mainnpiglan használatlanul hevernek.

Dobsa vidékén keletkezett ugyan több évek előtt tár

saság, melly bányany érceket mivele, de mivel csak az

zal foglalkozók, a nyers ércanyagot kül kereskedésbe hoz

ni, s mivel ez gyakran igen szegény tartalmú volt, alig 2

procentos , s a leggazdagabb sem erősebb 20 procentonál :

e tárgy illy alakban kereskedési cikk nem maradhata.

De nem szenved kétséget , hogy e tárgy igen jövedel

mezővé tétethetnék, ha a bányanyércekbül a bányanyt sa-

vitott alakban kiválasztanók , vagy ha a fön megemlitett

tárgyakat készitenők , s e gyártással még ingerlany és fér-

jany előállitását is ősszekötnők.

A Magyarországban találtató bányanyércek többnyire

ingerlanyt és férjanyt is birnak , főleg a Dobsannál ésOra-

vicánál nyertek , kevesebbé a Boca és Libethbányánál

ásottak.

A most annyira kedvelt, és az ezüsthöz igen hason

litó pakfong nevű ércany vegyületben >6 bányany van , s

minél tisztább ez, annál szebb és ezüsthöz hasonlitóhb a

pakfong , niiokbul ezen érc igen drága s tisztasága szerint

200 — 300 pengő forinton árultatik mázsája.

Megégetvén a bányany- , valamint a férjanyérceket ,

raellyek szinte találtatnak hazánkban Kapuik, Libethbá-

nya, Oravicánál és egyebütt, az úgy nevezett férjecset
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kapjuk , melly a mivek és mesterségekben igen fontos tár

gyat képez, és jövedelmes cikké válhatik.

Megemlitendő még itt az úgy nevezett auripigmentnm

vagy aranyglét vagy sárgaférjany és a realgar vagy veres

férjany. Ez olly tárgy, melly kiterjedt kereskedési cikket

képez, s nálunk elég nagy mennyiségben találtatik Szaih-

ina'r , Krassó és Zólyom vármegyékben.

9) Ctelany.

A cselany igen kiterjedt használatú tárgy azon országok

ban , hol zőldlőmész (Chlorkalk) és zöldlősavanyos ha'many

gyárak vannak, melly keszítmények nagy szerepet játszanak a

kézmüvek mezején, s hihetőleg nem sokára nálunk is fon

tosságot nyerendenek. Mi ezen időt aggodalom nélkül vár

hatjuk cl, mert nagytömeg cselany birtokában vagyunk,

főleg Gömör, Zólyom, Krassó, Trencsin és Szat hmár vár

megyékben.

b) Kövek és földncmek.

1. Olly kövek, mellyeket rendesen éksze

rűl, vagy más divat bel i cikkek gyanánt

szokás használni.

Magyarország nemesebb kövei kőzött kétségcnkivni

ti -nemes opál foglalja el az első helyet, sehol sem találta

tik olly s/épnek és nagynak mint Magyarországban Dub-

nik és Li banka hegyeken Kassa és Eperjes kőzött; de újabb

időben kevesebb buzgalommal látnak utána. A nemes opá-

lon kivűl bőven találni még Magyarországban némelly ék

szertárgyaknál alkalmazható közönséges opálokat, félopá-

lokat, jaspisopálokat Zólyom, Hont, Bars, Sáros és

Abauj vármegyékben. A többi nemesebb kövek közül még a

következő kevéssé vagy alig használt köveket találni ha

zánk megnevezendő vidékein :

Granal és pyropnt Zólyom , Krassó és Gömör vár

megyében; karmol és obsidta/t Zemplin, Abauj és Bars me
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gyében; jaspis Zólyom és Szepesben ; avatUuri/t Abauj -

ban; tejkvarz Zólyomban; akhát Bars és Szepes megyé

ben ; amelhyst Szathmár Hont és más vármegyékben \ hegyi

kristál igen szép van Marmarosban ; khulcedon Zemplin ,

Abauj , Szadimál*, Bars és Zólyomban; tzarukö és fakS

Zemplin , Abanj , Szadimát* , Bars , Zólyom és Hont várme

gyékben ; gyöngykő Hont, Zemplin, Bars és Abauj megyé

ben : tzurokkö Zemplin, Hont, Sáros és Harsban: malachit

van Zólyom , Szepes , Krassó és más vármegyékben.

Mind ezen tárgyak , ámbár nem rendkivüli becsüek ,

de mindazáltal figyelmet érdemelnek, mivel részint ék-pi

pere s pompaszerűi alkalmazhatók , részint kiviteli cikkűl

szolgálhatók.

2. Mesterségi célokra alkalmazható

kövek:

Közömeget kvara.

Ezen kő legjelesebben üveggyártáshoz alkalmaztatik.

Nálunk a kvarz bőven találtatik , és jeles szépségű és jó

ságú, mellette minden föltétel is megvagyon a legszebb

minéműségű üveg legnagyobb mennyiségbeni előállításá

ra ; min.lazáltal üveggyártásunk még nem elegendő, és üve

geink szépsége sokkal hátrább van a csehekénél. Még sok

üveg hozatik be, mi okbul kivánatos, hogy az üveggyár

táshoz jól hozzá lássunk.

Kova.

Kova találtatik hazánkban , Abauj, Bars, Szadimál*

és Pest vármegyékben , de eddigelé nem alkalmazzák.

Tajíkö vagyon Bars és Zólyom megyékben igen bőven,

de mesterségi célokra alig lesz alkalmazható.

Purcellanfold- (Kaolin). Nem messze Selmectül Pren-

csovban nevezetes porcellanföld telep van, és hihető, hogy

e földnemct Magyarország más vidékein is találni.

Ezen ásvány legfőbb alkalmazása a porcellánedény
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gyártásánál vagyon , melly eddigelé hazankban nem lör-

ténik.

A porcellángyártás e szerint azon iparagot teszi , melly-

nek életbehozatala nalunk igen kivánatos, s a melly még

akkor is eszközölhető lenne, hajó tiszta porcellanföld bir

tokában nem volnánk. Itt is Anglia ad példát, melly a

tiszta vegytani elvek szerint több fajta legszebb porcellánt

állit elő.

Porcellátutgyag. Az agyagedények alacsonyabb fajtá

ját , az úgy nevezett kőedényeket ezen porcellán- vagy pi-

paagyagbul készítik , de ezt is lehet tisztán vegytani elvek

szerint nyerni.

Hazánkban eddigelé is van néhány kőedénygyár, de

a készítmények jóságra nézve sokkal alább állnak az ide

geneknél főleg a porosz- és angolországiaknál.

Geicnctéragyag. Ezen ásvány a leghasznosabbak kö

zé tartozik. Van több fajtája, mellyek a benne foglalta

tott alkotó részek szerint különböző jóságúak. A jobb faj

ták, mellyeket gerencséreink használnak, még gyakran Ba-

jorországbul és Austriábnl hozatnak be, noha hazánkban

olly agyagunk van , és pedig bőven , mellynél jobbat alig

kivánhatni.

Timsúkő. Beregvármegyében a Trachit hegység , melly

Beregszászt dl Munkács felé nyúlik , hatalmas teleptömeg

ben bir timsókővet, melly bül mintegy 40 év óta gyárilag

készittetik timsó ; szintugy Parádnál is taláitatik ezen kő-

fajta Heves megyében , és hasonló célra fordittatik.

A magyar timsó a legtisztábbak közé sorozandó a

kereskedésben; de még nem sikerült az idegen timsót, ne

vezetesen a rómait , kiszoritnia az austriui kereskedésből.

Ha egészen tiszta, kiválta vas minden nyomdokaiul

szabad és külső alakjára a rómaihoz hasonló timsót állí

tunk elő , lehetséges lesz a magyar timsó számára , nem

csak az austriai tartományokban, hanem a külföld köze

lebb fekvő és könnyű szállitási utakkal biró részeiben is

megszerezni a kizáró kereskedést annyival inkább, mert
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azon kedvező körülmények , mellyek kőzött a magyar

timsót gyárthatjuk, olly csekélylyé teszik az előállitasi költ

séget, hogy más országbeli timsóval könnyen kiállíthat

ja a versenyt.

Az itt leirt köveken kivül még sok faj van , melly

Magyarországban találtatik, de nem , vagy csak tökélet

lenül használtatik, mellyek között itt a nevezetesebbeket

említjük meg.

Köszörűpala (Wetzscliiefer) Szegesben jő elő ; agyag

pala, fedélkő gyanánt használható, van G'ömör, Bars,

Zólyom, Posega és más megyékben. Hazait , mint épület ,

járda és malomkő, szobormű vekhez is alkalmazható , úgy

zöld üveg nyeréshez stb , hazánkban rendkivül nagy tö

megeket és egész hegyeket képez , mint ez Hont , Nógrád,

Borsod, Heves, Szala, Tolna, Posega és más vármegyék

ben látható.

Kal/ilfald, a posztó-kallózásnál alkalmazható, Sze-

peshen. találtatik, sárga/öld pedig ('tömörben.

Szulloimukö orvosilag és kézmü vileg használható ,

Szepes, Hont, Zólyom., Krassó, Szathmár, Ciömör és más

vármegyékben.

Serpentia (Jömör, Vas és Hont megyében találtatik,

és mint Szászországban különféle eszközökhöz , épitési di-

szitményekhez , szobor és egyéb kőfaragási munkákhoz

alkalmaztathatnék. — Hodricsnál Hont vármegyében nemes

serpentint is találnak.

Atbert vegytani gyúszerekhez alkalmazható, s más

éghetlen anyagokhoz slb; találtatik Krassó és Gömör várme

gyében; legjelesebb szépségű és jóságú márvány Bihar,

Baranya , Komárom és más vármegyékben.

Pala alakú mészkő , melly az úgy nevezett kehlheimi

kőlapok helyett kövezethez volna használható, több vidé

ken találtatik: Fehér, Marmaros , Verőce megyékben;
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Kőnyomúkő , vagy a kőnyomtatáshoz alkalmazhato kőfaj is

találtaték föl hazánkban , de eddigelé még ez nem használ

tatik.

Szemes meszkő (fehér márv:iny) szép van Gömör me

gyében és Bánságban ; tulyag kő (kénsavas snlyag, Schwer-

spatli ) vegytani termékek előáll ításához és fest őszinek liez

toldalékul szolgáló van Zólyom, Szathmár, Hars, Hont

és más vármegyékben.

Ezeken kivül sok más, a szobrászok és kőfaragók ál

tal használható, ház, víz és út épitésliez célszerű, úl-

kövezésre, égető mész, római vakolat (Cement) készi

tésére, valamint gazdasági tekintetben alkalmazható kő és

sziklafajok egész hegyeket képeznek Magyarországban ,

és gyakran sok mérföldekig kiterjednek. Főleg a grnnit ,

gneisz, fehérkő , csillampala , szienit , porpbyr, mészkő

s az úgy nevezett grauwucke-txA mondhatni ezt , mellyek rész

letesebb leirása nem tartozik többé ezen értekezés mezejére.

c) Egékeny testek.

1. Kenkő.

. Horvátországban Krapinához közel Kadoboyban kén-

kőmühely van , melly igen sok ként ad : ezenkivül van

még Magyarhonban, nevezetesen Zólyom, Szathmár várme

gyékben kénkő, és több más tájakon nagy tömeg kén

kova, de ezek épen nem fordittatnak haszonra.

Ké/tvirág , mellybül orvosilag olly sok emésztetik föl,

Magyarországban, nem készittetik.

Két cikkelyt kell itt különösen megemlítenünk , mely-

lyek igen nagy fontosságuak a kereskedésben , de magyar

hazánkban nem képzenek iparagot, hanem nagy mennyi

ségben emésztetnek föl: a vasvitriol (zöld vitriol) és a vit

riol olaj,

A zöld vitriol főanyag a festésben, fölhasználata igen

nagy, előállitásának föltételei igen kedvezők Marmaros ,

Zólyom, Ilont , Szepes, Gömör, Szathmár és más várme

gyékben, de a termesztés maga rendkivül csekély.
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A vilriülolaj alapját teszi a vegytani gyároknak , el-

mulhatlanul szükséges az in<ligofestésnéI , mellőzhctlen az

arany kiválasztásnál és egyéb iparágaknál ; temérdek meny-

nyiségben is kel el. Ezen cikk előállitására is kedvező

körülmények vannak hazánkban, de azok a jelen óráig

nem méltatták figyelemre, s mind azon vitriol olaj külföld

ről hozatik be, mellyet Magyarország fölhasznál.

2. Földolaj ég fSldtznrok.

Ezen két ásvány nagy fontosságú lett az újabb korban

az által, hogy az első megtisztított állapotban oldó sze

rül szolgál a jelenleg legkülönbözőbb célokra használt

kaucsuknál ; a másik pedig kövezetet vagy tapaszanyagot ad

a városok piacai s utcái számára. Magyarhazánkban e két

tárgyat Bihar, Heves, Zala, Szcpes, Krassó és Posega vár

megyékben találák föl , de eddigelé nem figyeltek rá.

3. Szén.

Nem sok ideje, hogy hazánkban az ásványszenet al

kalmazni kezdik , de ma is nagyon korlátozva van haszná

lata. Okul szolgálnak erre nagy erdeink, mellyek még

századokig elég fát nyújthatnak. A kőszén tehát csak ott

alkalmazta! ik hazánkban, hol a fa ára aránylag magos,

vagy hol ipar és mesterségágok üzetnek , mellyek a kő

szén égetése mellett nagy hasznot tapasztalnak.

Magyarországban végetlen mennyiségü kőszén van

minden fajbul. Leg kőszéndúsabb vidékeink a következők:

Krassú vármegye. Eddigelé itt találtatik a legjobb kő

szén , és pedig Oravicánál , azon fölül Szászka és Domány-

nál , hihetőleg ugyanazon telepnyúlvány (Flőtz).

Soprony vármegyében ,közel Sopronyhoz.Wanfalván túl,

az úgy nevezett Brennbergben az austriai hegység láncában.

Baranya vármegyében Pécsnél, Klaics völgyben, azután

Komló és Vasasnál.

Fehér megyében igen hatalmas telepnyulvány van ,
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melly Ordódnál kezdődik, Moornál elhalad és Zsemlyénél

végződik Komarom varmegyében.

Ezen fölül kőszenet találtak még Esztergom, Szepes,

Thuróc, Bars, Bihar, Vas, Szala, Veszprém, Xógrád,

Zólyom , Borsod és IVyitra vármegyékben , és igen hihető,

hogy még sok magyarorszagi vidéken találandnnak föl kő

szenet , hu szükség lesz reá.

Legnevezetesebb alkalmazasa lenne a vasolvasztás

nál, mint a Clyde-vasgyárban történik Scotországhan;

megtisztítva pedig nagy városokban a fa helyét pótolhatná.

A városok kivilágítására szinte kőszén adna legolcsóbb

anyagot.

4. Torfa.

Ezen tüzelő anyagban sem lát Magyarország szüksé

get, de ezt, hol könnyen kapható, s hol igen bőven talál

tatik, ott sem méltatják figyelemre, p. o. Pest határában.

d) Sók és savanyak.

Ezen osztályba a természetben találkozó savakon ki

vül , némellyeket azon sók és savanyok közül is föl kell

venni , mellyek mesterség által állíttatva elő, Magyaror

szágra nézve nevezetesek , és az előbbi cikkek magyaráza

tánál elő nem jöttek.

1. Hamuztír.

Magyarország és Illyria termeszti majd azon mennyi

ségü hamuzsírt, melly az austriai tartományokban fölhasz

náltatik , de az illyriai több becscsel bir a kereskedésben ,

mint a magyarországi. Oka ennek az, hogy az előállitás

nál az illyrek jobban látnak a dologhoz , és igy hamuzsí-

rok is jobb.

Humuzsirunkból kevés vitetik ki a külföldre. Ma

gyarországban minden föltétel meg van a legnagyobb meny-

nyiségü hamuzsír előállítására, kivánatos is tehát, hogy
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gyártása, kivált eddigelé nem használt anyagokbul , tovább

terjesztessék ki.

2. Sziktó.

Még nem igen nagy ideje , hogy az austriai tartomá

nyok sziksó szükségöket Spanyol- és más idegen országok-

bul födözték,ésmai napon is majd nem egész hazánkig nyomul

elő az angol sziksó. Magyarország igen bővelkedik természeti

kivirágzó szíksóval , mellyel igen egyszerű kezelés útján

kapnak: föloldás, a tiszta oldozmány leüllepedése és ki

párolgása^ a nyers száraz só kiégetése (calcination) által.

Ezen állapotban lesz a magyar sziksó kereskedési cikké ,

de a melly igen különböző jóságú a vidék és a gőzkőrleti

viszonyok szerint a hol és mikor gyüjteték, és pedig any-

nyira , hogy tartalma tiszta sziksó tekintetében 30 és 93

procent között változik. így p. o. a magyar sziksó 1 834-

ben 32—49 procent, 1835ben 85—93 procent, 1836ban

60—75 procent, 1837ben 50—79 proc. , 1838ban csak

33—56 proc , 1839ben 72—84 és 1840ben 87—90 % procent

vala tiszta sziksóra nézve.

A magyar sziksó tartalmának ezen bizonytalansága

igen árt kelendőségének, és oka, hogy a kereskedésben

nincs kívánt hitele , és csak azért veszik mekészletűl (auf

Risico) , mivel jó években aránylag olcsóbb mint a tiszta

angol sziksó. Minő könnyen segíthetni e dolgon tudomá

nyos elvek alkalmazása mellett, ha sziksót akarunk gyár

tani, erre megtanít a vegytan, s mi sok használtatik föl

a tiszta sziksóbul , azon körülménybül világos , hogy An

gliában több millió mázsa sziksót dolgoznak föl különbféle

célokra.

3. Kősó , főzött só.

Sáros vármegyében főzik a savat, és évenkint mint

egy 150 ezer mázsa konyhasót nyernek ; Marmarosban pe

dig Rhónaszéknél sóbányák vannak , mellyekbül évenkint

mintegy 5— 600 ezer mázsa kősót kapnak, s ez több mint

TERM. PÁLY. III. 6
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a mi Magyarországnak elég. A só királyi zár tulajdon lé

vén, mint kereskedési cikk nem jöhet tekintetbe; de egy

másik fontos körülmény teljes figyelmet érdemel. A sóvá-

gásnál a kevésbé tiszta , kevésbé szép , és a földdel bepisz

kolt darabok elvettetnek, és ezek azon nagy időtül fog

va, mióta sót ásnak, nagy, sok millió mázsányi sót biró

halmokká gyültek össze.

Ezen hulladéksó alkalmazása igen nagy közgazdasá

gi kérdés, először azért, mivel e sok sótőmeg az eső

által feloldoztatva , a vidéket terméketlenné teszi , másod

szor , mivel benne igen nagy használatlan tőkepénz hever.

Ha tudományos elvekre alapitott tágas vállalat léte

sűlne , ez tiszta mesterséges sziksót állitrán elő e hulla

dék konyhasóbúi , célszerüleg oldaná fel e kettős felada

tot , és kiszámithatlan hasznot hozna országunknak.

4. Saletrom.

A salétromot Magyarországban részint a természeti-

leg találtató, részint mesterséges salétrom dombokbul (Sal-

peter-plantagen) kapott salétromfőIdbüK csinálják. A kész

salétromot a kormánynak kell átadni , melly azt azután a

szatócsok és lőpor gyártóknak eladja. Magyarország igen

sok salétromot állit elő , de e mennyiségei könnyen lehet

ne kettőztetni sőt háromszorozni j de mivel salétromot csak

kivitelképen és csupán a kormány különös helybenhagyá

sával szabad kivinni , ez oldalrul korlátozva van ezen

iparág.

Mind a mellett egy másik igen jövedelmes oldalrul

fogható fel ezen iparág, t. i. a salétromfőldbül salétrom (sa-

létromsavanyhamag) mellett, szikagsalétromot is lehet ké

sziteni , melly só , több évek óta választóviz készitése vé

get Déliamerikábúl nemcsak Angliába, Németországba,

s más egyéb tartományokba, hanem még Austriába és Ma

gyarhonba is hozatik. E termesztmény mennyiségét

melly Perubul Európába hozatik, mintegy gondolhat

juk, ha a Londonban megérkező hajók cargó-jegyzékét
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keresztűl pillantjuk , hol majd minden hónapban ez olvas-

tatik : 1000—3000 zniík szikagsalétrom. A salétromot azon

kivűl még választóviz készitésére is használhatni , de ezen

esetben vitriololaj vagy legalább zöldvitriol gyártást kell

ezen iparághoz kapcsolni.

Az itt előadott savakon kivül még igen nagy haszon

nal volna termeszthető hazánkban a rézvitriol , keserűsó ,

Glaubersava , kettőssé , magnesia , rézvirág (Grünspan) ,

ólomcukor , fehérólom , és hugyagsó , mind olly tárgyak,

mellyekhez elég anyag van nálunk, s mellyek közül a ke

reskedésben némellyek nagy fontosságúak.

A rézvitriolbul Austriában évenkint 6—8000 mázsa

kél el, horganyvitriolbul sokkal kevesebb. Ez utóbbi

Szathmár vármegyében Ferenze nevü kamarai faluban ké

szittetik.

A keserűsó , Glaubersava , kettőssé és magnezia

jeles gyógyszerek , nagy mennyiségben használtatnak s ma

gában Magyarországban a keserő-, Glauber- és kettőssó-

bnl együtt mintegy 90,000 font, magneziábul pedig 3—4000

font emésztetik fel évenként.

A rézvirág nagyrészint Francia s Szászországból ho-

zatik be ; az ólomcukor főleg Morvában , a fehérólom leg

inkább Krainban készittetik nagyban. E cikkek fölemész

tése, főleg az utolsóé, mint festékanyagé, igen nevezetes.

Sósavas hugyagot (salamiasót) két gyárban készít

a kincstár, egyik gyár Hallban van Tirolisban, a má

sik Nuszdorfon Bécsnél , s évenkint 80—90 ezer fontot ter

meszt, mellybül jó rész Törökországba szállittatik.

Borkőrül , timsórul , zöldvitriolrul , és a vitriol olaj rul

az illető cikkeknél szólottunk.

Vannak még más savuk és vegytani tárgyak, mely-

lycket Magyarországban haszonnal készithetni , de mint

hogy jobban a tulajdonképi vegytani gyárokhoz tartoznak,

elég legyen megemlíteni , hogy igen kivánatos volna vegy

tani gyárakat állítani föl hazánkban.

6*
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e) Ásványos vizek.

Magyarország földismei viszonyainál fogva nagy bő

ségét tehetjük föl a legkülönbözőbb ásványos források

nak, s valóban e tekintetben hazánk Európa minden or

száguit fölül mulja, s a külföld alig mutathat ásvány

vizeket , mellyekkel rokon viz nálunk nem találtatnék.

Mind e mellett mindegyre idegen ásványvizek hurcol

tatnak be hozzánk, s mi egyre idegen fürdőket keresünk

meg egészségünk visszaállitása végett. Ennek okát külö

nösen két körülményben kell keresni; l) mivel nem is

merjük az alkotó részek és hatások minőségét ; 2) mivel

a magyar fürdők és ásványos kutak mindeddig nincsenek

célszerüleg elrendezve.

Ismeretes ugyan , hogy már birunk magyar ásványos

vizek pontos vegytani feloldasával ós leirasával , de ezek

többnyire csak az ujabb időbül vannak, és csak néhányat

illetnek az ismeretes gyógyforrások bul. Nevezetesen Ki-

taibel szerze magának e tekintetben több mint 30 -évi fá

radozásai által hervadhatlan koszorúkat Magyarországra

nézve, mert több természettani vizsgálaton kivül több ás

ványforrást is megvizsgála vegytanilag. E fáradságos mun

ka eredményei Schuszter ezen munkájában bocsáttattak

közre: „Hyurographica Hungariae", hol nyolc, akkori

időre nézve teljesen megvizsgált ásványvíz van : a bárt

fai , pnrádi , buziási , mcbadiai , stubnyai, szalatnai, bu

dai , füredi , több mások pedig munka alatt voltak , . és

végre nem hajtathatának , mert pályája közepén ragadá

el az érdemteljes férfiút a halál. A vegytan nagy előlépé-

seket tévén Kilaibel halála után , szükséges lön ezen ás

ványvizeket újolag vegytanilag feloldani, és a hiányokat

kipótolni : ennek következésében Meiszner professor a pa-

rádi, Sigmutid a füredi, Szádler professor pedig a] bu

ziási vizeket vizsgálá meg.

Ezeken kivűl a legújabb időben tudtomra a követ



ÉRDEKES TÁKGYAK. .. • 85

kező nevezetesebb ásvanyos vizek vizsgáltattak meg pon

tosan és irattak le: a pöstyéni Laug gyógyszerestűi; a

suligulli Torosievicz gyógyszerestül ; a szklenói és ki

rályfia! Wehrle professortul ; Szliács , Bruszno, Alsó-Se

bes, Daruvár és Lippik vizei pedig a szerző által.

Es ez mindössze is csak 18 ásványviz, de meny

nyi á meg nem vizsgált, sőt a még figyelemre sem mélta

tott gyógyforrások száma Magyarországban '? *)

Fürdőink legkevesebb számában vannak saját fürdő-

orvosok , innen jő , hogy minőségeik épen nem , vagy csak

kevéssé ismeretesek, s ha. egyes emberek nem viseltettek

volna érdekkel irántok, még e keveset sem tudnók felőlük,

a mit tudunk.

Második igen káros körülmény a fürdők és gyógy-

kutak rendkivül rósz fölkészitése s elrendezése; ez utób

biaknál hibázik a töltés és elküldés célszerű szabályozott

kezelése ; az előbbieknél majd a rendezmények nem cél

szerüek , majd a fürdő s ivókészület nem felel meg az or

vosi célnak , majd mindnyájánál hibázik a kényelem és kel

lem, egészen hibáznak pedig fürdőinkben azon készüle

tek , mellyek által a gyógyforrások gyógyitó alkalma

zását annyira sokszorozák, p. o. a douche,eső-, gőz-, gáz-,

mocsár- és iszap fürdők , és sok egyéb szükségessé lett ké

születtel.

A Magyarországban jelenleg használatban lévő ás- •

ványforrások mind kicsin és korlátolt hatáskörrel dicsek-

hetnek, meliy sokszor egy megye határán túl alig ter

jed , mert csak kevesekrül vannak olly szilárdul álló or

vosi normák és gyógyjeleletek , hogy a birodalom- vagy

*) Tognio Lajos, egyetemi tanitó Pesten, több évek óta fogla

latoskodik a magyarországbeli minden ásványos vizek ösz-

szeálli tása- rendezése- és gyógyszertani vizsgálatával , mi

által mennyileges föloldó vegykémlet számára igen hasznos

előmunkát készít.
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a külföld orvosai tanácsosnak tartanák, betegeiket ide

küldeni.

Ez csak akkor fog törtenhetni , s Magyarország csak ak

kor veendi kivánt hasznát ásványos forrásbani bőségének, ha

gyógyvizeink természete pontos mennyileges vegy oldás által a

vizsgáin orvos elé terjesztettek ; ha továbbá a hatás és al

kalmazási mód minden- forrásnál egyes fürdő orvosok fi

gyelmére bizatik , tehát fürdőorvosok állittatnak föl ; ha

végre a fölkészitésben mind azon változtatások megtétet

nek , mellyek nélkül a legjótékonyabb viz is kártékony, és

a betegre nézve veszedelmes lesz.
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Okok , mellyek főleg eszközlik , hogy Magyaror

szág természeti gazdagsága nem bir a kiránt

alkalmazással.

Ha az előbbiekben a tárgyak csak röviden és igen ösz-

szeszoritva adattak is elő , és csak azon természeti lények

vetettek föl ez értekezésbe, mellyek jelen viszonyok kö

zött legfontosabbak : még is eléggé világos , hogy Magyar

ország természeti gazdagságra nézve ha az egész világ min

den országát nem is , de Európa minden tartományát bizo

nyosan fölül maija, s hogy e tekintetben a legboldogabb

és önállóbbak közé tartozik.

Valóban csak néhány termesztmény van , s ezek is ,

ha némelly erősen munkálkodó gyógyszert kiveszünk, csu

pa fényüzési cikkek , mellyeket a külföldiül hozatni kény-

telenek vagyunk , s mivelés által még ezeket is gyérileni

lehetne. Ellenben az ipar mezejérül annál több cikkeket

hozatunk be.

Mi szolgál tehát okul , hogy hazánk mindegyre azon

kellemetlen helyzetben van, hogy a külföldnek nem cseké

lyet adózik , honnan van , hogy félszázados béke darára

olly hátramaradunk az iparban , hogy még ollyan tárgybeli

terményeket is , mellyeket itthon lábbal tapodunk , a kül

földnek vert aranynyal fizetünk ? E kérdésre igen nehéz
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felelni , s egyes embernek alig lehetséges : mert az ország

•iparága károsan ható okok a legkülönbözőbb természetű

ek , s gyakran változnak egyes vidékek helyviszonyai sze

rint, vagy legalább igen módos ít tatnak. Ezek szerint ele

gendő legyen a nevezetesebb akadályokat összeállitani ,

mellyek egyéni nézetem szerint hatalmasan hatnak a honi

ipar bénitására , s a termesztésre kártékony befolyásnak.

Ezek a következendők :

1) A teehnicai- és természeti tudományok nem tanulá

sa, nem ismerése.

2) A földbirtokjog szerzésének nehézsége , és legtöbb

esetben lehctlensége, valamint az ingóbirtok biztostalansága.

3) Szabálytalanság és biteltelenség a kereskedési vi

szonyokban.

4) Közlekedés akadályai, nehézsége.

5) Nem elegendő népesség.

6) A nép nagyobb részénél létező szükség hijány ; nem

lévén kifejlődve a szükségek érzésére.

7) A természeti tudományokban jártas embereknek nem

alkalmazása magas országos hivatalokra.

1. Járatlanság a techuicai-'s természeti tudományokban.

Ha az emberi tudás egész mezejét szigorúbb és lelki-

ösmeretcsebb vizsgálatnak vetjük alája , azon megismeret-

hez jutunk, hogy minden tudományok között a természeti

ek , főleg pedig a vegytan és természettan kiterjedt érte

lemben azok, mellyek midőn egyoldaliul az ember elmé

jét világitják, őt a mngasabb ismeretekre képessé teszik,

röviden, legnagyobb befolyást gyakorolnak az elme és

bzív kifejtésére; egyszersmind az anyagi jólétet is legha-

talmasabban mozdítják elő, és a legmagnsb fokra képesek

emelni. A természeti tudományok azok , mellyek eszközt

adnak kezeinkbe az életszükségeket és mind azt , mi az

emberi társaság minden osztályának életkellemeit és jólétét

szüli, előteremteni , elterjeszteni , könnyebbiteni , javítani
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és szaporítani ; belőlük származik az országok gazdagsá

gának minden forrása.

Ezen irat folytában észre fogjuk venni , hogy gyakran

tüzek ki a vegytan tanulását azon okbul, hogy e tudomány

segédül szolgáljon e vagy amaz anyag használatára , elvál-

toztására vagy javitására.

E tudomány u legnagyobb és legkiterjedtebb hasznú

és befolyású minden természeti termény alkalmazásánál ,

sőt nélkülözhetlen magánál a termesztésnél. A vegytan

és physica mindenik törvényének tudása s alkalmazása ké

pes valamelly irányban hasznot hozni az emberiség, az or

szág számára , erejüket , jólétüket szaporítani.

A savitó föltalálása, a gőzkor, a földkéreg, s a viz

összetételének ismeretére vezete; számtalan gyárak és mes

terségek, gőzgépek és vaspályák , .mind ez és egyebek ál

tala készittettek elő.

Az ismeret, hogyan kell kő vagy konyhasóbul mes

terséges sziksót késziteni , évenként száz millió forintokat

hoz mozgásba Európában, és Magyarországra nézve kiszá

míthat hm hasznú lehetne; az ingerlany készitése , a bány-

any maradékbúl , melly hajdan ugy tekintet nélkül maradt,

mint nálunk ma is történik a bányany ércekkel, jelenleg

Németországnak százezer forintokat hoz be évenként. Szám

talan illy példát hozhatnék föl, világosan bizonyítandó,

hogy minden egyes ország anyagi jóléte , s minden egyes

ember birtoka a természeti tudományok által hihetetlen mó

don mozdíttatik elő: de ez fölösleges, és csak Franciaor

szágra kell mutatnom , melly öröküs forradalmak és ha

dak által ismételve egészen kipusztíttaték, de hihetetlen

rüvid idő alatt magához jött és megerősödött vegytanáraj

s physicussainak munkássága , ereje s értelme által , terje

delmes iparűzése segedelmével. . >

Mennyit tesz a physica s a vegytan , hogy a betegek

szenvedésének enyhitése s elmozdítására szereket állitson

elő s teremtsen, mindenki előtt ismeretes; a természettu

dományok különben sem használtatnak sehol annyira mint
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a gyógytannál : — de az emberi munkásság egyik ágánál sem

kérdeztetnek meg a physica s a vegytan olly ritkán mint

a földmivelésnél , pedig a való s igaz okfők alkalmazását

sehol nem kisérné jótékonyabb süker mint épen itt.

Valóban nincs foglalatosság, melly fontosságra nézve

a termesztéssel , a föld mivelőssel mérkőzhetnék , melly éle

lemszereket állít elő emberek és állatok számára, s alap-

anyagokat minden más foglalatossághoz; ebben fekszik fő

képen az országok gazdagságának alapja, ő teszi az ipar

talpkövét.

És ezen, országunkra nézve legfontosabb munkaág,

még is a legalsóbb állásfokon van , mellyen már századok

előtt álla.

De e tárgy nem tartozik többé ezen irat körében, s

ezért csak azt legyen szabad kimondani, hogy ezen leg

fontosabb foglalatussági ágnak tökéletesitése lehetlen a

természeti tudományok ismerete s okfejeik alkalmazása

nélkül , s hogy nevezetesen a vegytan az , melly a mezei

gazdaságnak nagyon kezére dolgozhatik.

Ha végre meggondoljuk, mi csekély az eddig mivelt

és használt növények száma az ismeretes fajokhoz képest ,

s ha ez észrevételt átvisszük az állat- s az ásványország

ra is , ekkor azon mező , mellyet a természettudomány

mint elfoglandót terjeszt szemünk elé, valóban határtalan.

Ezen sokféle és számtalan termények talán jövendőben ki

terjedt kézmüvésség alapját teendik , millió embereket fog-

lalatoskodtatva s jólétbe hozva.

Miután láttuk, minő befolyást gyakorolnak a termé

szettudományok az ember javára, s az országok szerencséjé

re , alig lesz valaki azok tanulását nem kivánó

Való ugyan, hogy a természettudományok tanittatnak

a pesti egyetemnél, és némelly ágak a selmeci bányász-

academiánál is; de ott mind az csak jövő orvosok és gyógy

szeresek , itt pedig jövendő bányászok számára történik és

azokra szőrit tatik : azt sem félek állítani, hogy a pesti

egyetem a vegytan előadására igen csekély költséget szán ,
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igy tehát épen nem képes e tudománynak illő síikert és be

folyást szerezni. De ha ezen oktató szék mind azt megten

ne is , a mit a tudomány mai állásához képest joggal köve

telünk tőle , még is igen csekély publicumra van számitva.

— A természeti tudományok templomának , ha azt akarjuk,

hogy igazi hasznot teremve sükerdús legyen, a nagy közön

ség elölt kell nyitva lennie , a nép birtokába kell átszállnia.

A miket itt a természeti tudományokrul mondánk,

az a műtaniakról is elmondható, mellyek közül csak a

selmeci academiában , s a keszthelyi s óvári gazdasági in

tézetekben adatnak elő egyes ágak, különben rajok nézve

Magyarország egészen árva.

2. A földjoghiány, mellynél fogva nálunk aránylag

kevés ember birhat teljes joggal földet , tehát csak mások

nak túlterhelt haszonbérlője, nagy akadályára van ipa

runk és termesztésünknek , valamint az ingóvagyoni bátor

sághiány is.

A nevezetes és elfeleji hetetlen 1839,/*40-ki országgyü

lés ugyan majdnem teljesen mellőzé az utolsó akadályt cél

szeru váltójog behozatala által , és biztosan adhatjuk ma

gunkat azon reménynek át, hogy ez ohajtott süker által fog

koszorúztal ni ; de még idő kivántatik arra , hogy a gyümöl

csöket teljes ,érettségökben szedhessük. Máskép van a do

log a birtokjoggal, melly egyre igen korlátozott, s a neme-

seken és a királyi városok lakóin kivül igen kevesekre ter

jed. De a fönebb nevezett országgyűlés e tekintetben is ne

vezetes lépéseket tőn előre, s remélni és várni lehet, hogy

a paraszt emancipatiója Magyarországban legközelebbi idők

gyönyöru munkája leend, s ez akadályt is meg fogja a

bölcs tőrvényhozás szüntetni. Felesleges volna itt e tárgy-

rul bővebben fejtegetni nézeteimet, s okokat hozni föl , mi

ért mozdítja elő a földjog az ipart és termesztést; e tárgy

a mait országgyűlésen minden oldalrul főlvilágittaték.

3. Ha az ember szorgalma és ipara által valamelly tár

gyat előállítn mások használatára , a kereskedő az, ki köz
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benjáróul szolgál a termesztő és emésztő között. A jól sza

bályozott kereskedés tehát elmulaszthatatlan föltétel az ipar

előhaladásához ; mert a kereskedés az , melly a szükséget

és fölösleget , a termesztést és emésztést még a legtávolab

bi tartományokkal is megismerteti , melly a természet és

mesterség szüleményeit elterjeszti s a szűkölködőnek átad

ja. De hogy képes legyen ezt tenni , terjedelmes természet

tani , statisticai , földirati , technicai s más ismeretekkel kell

birnia, nemcsak hazája, hanem idegen országokra nézve

is, sőt azon fölül szilárd hitellel kell ellátva lennie.

Ezen utóbbinak megszerzésére a magyar váltójog a

magyar kereskedőt is képessé tevé; az elsőre nézve csak egy

magánytanitó intézet van Pesten , melly csak néhány év óta

áll és mind azt megadja , mi egyes embertül kitelik ; ezen

kivül magyar hazánkban semmi e célra vezető intézet nincs.

A kereskedési viszony nehézségeihez tartozik a vám

rendszer is , melly gyakran szó alá véteték , de szabályoz

va ma sincs.

4. Hogya kereskedő haszonnal foglalatoskodjék., mind

magára mind a termesztőre nézve, olly- körülmények közt

legyen , hogy minden időben és könnyen megtudja a ter

ményeket szerezni. E célra könnyü és olcsó közlekedés

szükséges vizen és szárazon.

E tekintetben is előre halad korunk , és kétségkivül

napról napra annál inkább fognak a törekvések szaporod

ni, minél több alkalmunk lesz átlátni, mennyi hasznot hajt

a könnyű közlekedés.

5. A különböző termékek és iparszülemények előállí

tásához emberek szükségesek. Magyarországban egész tá

jak néptelenek még a legtermékenyebb földön is, s itt ott

olly annyira , hogy a legszokottabb termesztmények besze

désére sem kaphatni elég kezeket.

Ezen okbul szűkséges , hogy az ország tőrvényhozása

gondoskodjék a baj elháritásárul , gyarmatositás vagy a né

pesség célszerübb elosztása által.

6. Magyarország lakossága nagyrészint ngy van ne
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velve, hogy kevés szükséget ismer, melly az élet kellemet

és kényelmét előmozdítaná ; ez okbul minden ember képes

könnyü módon csekély iparkodás és fáradsággal mind azt

beszerezni , a mi szükségei kielégitéséhez tartozik.

A szükségek szaporitása hazánk népessége között a

szorgalom , ipar és jólét legfontosabb rugói közé tartozik ,

ehhez pedig a népnevelés ad módot.

7. A természeti tudományok és technicai tanok olly

széles kiterjedésüek, hogy a politicus, jurista és papi ul jog

gal nem követelhetni , hogy olly fokon és módon foglalkoz

zanak velek , mellynél fogva képesek volnának e mezőn

mindenkor igaz itéletet hozni , s az országos ipar előmozdí

tásához az eszközöket mindig fölkeresni , s azokat ajánla

ni, mellyek legillőbbek, és,épen az adott körülményekhez

legjobban alkalmazottak.

Csak egyetlenegy iparág van Magyarországban any-

nyira szabályozva , hogy annak munkás egyénei magas és

legmagasabb hivatalokra emeltetnek; ez a bányászat.

Ezekenkivül a magas örszágtisztviselők között csak

egy orvos van , ki az ország kormányában némi részt vesz ;

a többi rendek egyáltalában nincsenek sem a kormányzat

nál, sem a törvényhozásnál képviselve.
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Az ország iparát előmozditni képes eszközök.

Azon eszközük , mellyek képesek volnának hazánk

ban a jólétet és gazdagságot szaporítani , a mondotiakbul

önkényt folynak , s a fő rajzaik szerint a következőkben

állanak :

1. Elmulhatlanul szükséges , hogy a természettudomá

nyi s a teclinicai tanok az ország iskoláiba bevétessenek;

a tanitáshoz szükséges eszközök előállíttassanak ; jeles ,

alkalmatos , kitanult oktatók alkalmaztassanak , és pedig

olly móddal , hogy nemcsak a fölsőbb tudományok pályá

jára átlépendők kapjanak oktatást , hanem a polgári s pa

raszt rangban maradók is alapos fogalmakat szerezzenek a

természeti tndományokbul.

2. Iparintézet, melly az ország szükségei szerint len

ne elintézve, némi polytechnicai intézet, de különböző a

bécsi, párizsi, vagy berlinitüi, volna a kormány vagy az

• ország által fölállitandó az ipar emelése, végett. Az ezeli

intézetben alkalmazandó tanitók a legjclcsb és hiresebb

fériiak lennének , honiak vagy külföldiek. Tanitványok

lehetnének a mesteremberi , kereskedői , de gazdasági osz

tály bul is, mérnökök , jogtudósok , papok, sőt minden kor

látozás nélkül mind azok , kik az intézetet használni akar-
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ják. Ezen intézetben lehetne azon oktatókat is nevelni , kik

h népi s real iskoláknál szükségesek stb.

Egy illyen , minden tekintetben hazánk számára elfo

gadható intézet tervnek kidolgozása , választmány föladá

sa lenne , melly a legkülönbözőbb érdekű , ismeretű , sőt

nézetű emberekbül állana , mellynek legalább egy része

ismerné a külföld hasonló intézeteit.

3. A földbirtokjog közönségessé tétele Magyarország

lakosai minden osztályánál; jó utak létrehozása, vizek

szabályozása; a népesség szaporitása, értelmes , szorgal

mas német gyarmatok által , s a paraszt szükségeinek nö-

vesztetése szintolly megkivántató, mint gyorsan ható eszkö

zök az ipar előmozditására hazánkban.

4. Ha végre a különböző fontosabb iparágak a tör

vényhozásnál értelmes egyének által képviseltetnének, s

ha ezek az ország kormányzásánál közvetlen részt venné

nek; remélnünk lehetne, hogy hazánk ipara gyors léptek

kel haladna előre , gazdagsága a sok segédforrás használa

ta mellett gyorsan szoporodnék , s hogy a régi közmondást

igazán valósitva látnók , melly igy hangzik : Extra Hun

gariam st.

Ezek a fő eszközök , mellyeket az országnak a kér

déses cél elérése végett alkalmaznia kellene; lassabban

ugyan , de biztosan vezetnek várt sükerhez.

De vannak más eszkőzök is , sokkal gyorsabban fé

nyes eredményeket szülők , s magánasoktul alkalmazhatók,

mellyek p. o. Angliát rövid idő alatt a világ leggazdagabb

országává tették, — ezek a társaságbeli vállalatok, a rész

vényes társaságok.

Egyes embernek sem physicai, sem erkölcsi ereje

nem levén olly kiterjedésű mint az egyesületé , ez okbul a

magánosaktul alapított nagyszerű vállolatok sok évekre

terjednek , és olly vak esetek miatt gyakran hátra tartat

nak , félbe szakasztatnak vagy föl is oldoztatnak , mellyek

egész társaságra semmi vagy csekély befolyást gyako

rolnának. * ' ,
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Ipar-részvény-társaság, mellyben a föld és va-

gyonbirtokosak jelesebb és nagyobb számának erői egye

sülnének , szilárd, tapasztalt, jóakaratú emberek által ve

zettetve— rövid idő alatt nemcsak az országnak hozna ki-

szám/thatlan hasznot , hanem mindenki magán érdekét is

kitünőleg előmozdítaná.

'•* . * *

'** t * .. * • *.
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E L Ó S Z O.

Ha Magyarországot, ezen természet mindenne-

in ií javaival bőven megáldott szép hont, a szom

széd nyugati s éjszaki tartományokhoz , mellyek-

nek a természet ajándékait fukarabb kezekkel

nyújtá, anyagi tekintetben hasonlitjuk: azt ezek

nél aránytalanul szegényebbnek találandjuk. Ezen

honunkat sujtó , s népünkön csak futólagos tekin

tet közben is szembeszokó* szegénységnek szá

mos, a jelen értekezés körén kivül esd, s annál

fogva nem is fejtegetendő okai között főhelyen

áll az, hogy tömérdek természetadta kincseinket

eddigelé nem használtuk kellőleg, — használni

nem tudtuk; s e hanyagság s nemügyelés miatt

évenként ezreket, sőt milliókát sajátitott el tő

lünk az élelmes külföld leginkább olly mű- s

gyógytani anyagokért, mellyek honunkban is ter

menek, vagy termeszthetők, s mellyek ügyesen

használtatva, ugyanannyi hasznot hajthatlak vol

na honunknak, nemzetünknek. Ezen tapasztalat

8 nézet vezérlé, véleményem szerint, honunk s

nemzetünk nem csak szellemi emelkedését, de

1*
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anyagi jólétét is szivén hordozó , s hatása köré

hez képest elomozditani ügyekezó Magyar Tudós

Társaságot is a szóhani kérdés kitüzésére. Az

ekkép elhanyagolt, s annálfogva jelenkorunkig

külföldről .szállitatni szokott, vagy kivitelre nem

forditott gyógy- s műtani testek kijelölésének *)

szentelvék e lapok. Dlyen:

*) Jegyzet. Kik ezen pályamunkám kidolgozásában segédke

zeket nyujtani kegyesek Talának * részint helyrajzi (topo-

graphiai), részint az itten kijelölt gyógy- s mőtani testek ke

reskedési állásit tárgyazó adatokat köí.leni méltóztattak : u.

m. Tognio Lajos és Szadler József egyetemi tanár

arak , Fényes Elek ismeretes tudosunk és irónk , V 1 i 1 1-

ner Jánoa liptó-, és He 11 ff el János krassómegyei fő"

orvosok, Török Fridrik pesti középponti gyógyszer

kereskedő és Bolemann Leopolda Nagy-Kunságban

kisujszállási gyógyszerész urak , fogadják ezennel tőlem hálás

köszönetemet.



GYÓGY- S MŰTANI TESTEK AZ

ÁSVÁNYORSZÁGBÓL.

I.

Krcxncmüék közöl.

1. A vasany (f errum, Eisen).

.A. vasany vegytani tekintetben ') nemtelen , de mű- s

gyógytani tekintetben a legnemesebb , a/, emberisegre néz

ve legnagyobb fontosságú , legnélkülözhetlenebh érez. Mű-

tani terjedelmes hasznai mindenki előtt tudvák ; a' gyógy-

taniak szinte kitünők, mert már 1400 évvel Krisztus szül.

előtt használtatott Metampus által a férfiúi tehetetlenség el

len, s azóta nem volt időszak a gyógyászatban, mellyben

elmellőztetett, vagy feledékenységbe jutott volna. Mi rit

ka szerencse egy gyógyanyagra nézve! S jelenleg is, mint

főnöke az erősítő , a' tengéletet (vita vegetativa) felma

gasztaló orvosságoknak , méltán számítatik sarkalatos

gyógyszereink közé.

') Vegytani nemességüket az érczeknek a savitrihozi rokonsá

guk határozza. Nemeseknek mondatnak, mellyeknek kevés

rokonságuk van a savítúhoz , s igy azt nehezen vonják ma

gokhoz , s könnyen elbocsátják ; nemteleneknek ellenben ,

mellyek a savi tót könnyen vonják magokhoz , g ilehezen bo

csátják el. Ezen tekintetben a vasany a nemtelen érezek kö

zé számítandó.
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A természetben leggyakrabban savítóval ') egyesül.

Az illy vasanysavítat tartalmú ásványok a legnagyobb

fontosságúak , minthogy azokból olvasztathatik ki a tiszta

érez legkevesebb költséggel. Illy nemű nevezetesebb ás

ványok a következők : 1. Delejet vasásvány (minera ferri

magnetica), melly honunkban Krassó megyében s Göraör-

ben legbővebben találtatik. 2. A csillámos vasásvány *) (mi

nera ferri micacea), melly a Szepességben egész hegyeket

képez, s azonkül Zólyom, Gömör, Krassó, Nógrád me

gyékben is roppant mennyiségben jő elő. 3. A veres vat

ásvány (minera ferri rubra) , melly, ha porlékony s festő

tulajdonságokkal bir, ácsok által veres festéknek használ

tatik ; ha merő , nem fest , s szálás szerkezetű : vérienek ,

(haematites); ha merő, nem fest, de nem szálas szerkeze

tű, veren vaskőnek (lapis ferri ruber) neveztetik. Ezen ás

vány honunkban legbővebben van Krassó, Szepes, Sáros

és Gömör megyében. 4. Az agyagos vasásvány (minera

ferri argillata), mellybena vasanysavitat agyagfölddel van

egyesülve , találtatik a' Bánátban olly bőséggel , hogy mél

tán tekinthető boldog emlékű jeles Schuster János tanár

szavai szerint a' késő nemzedék szamára maradt kincsnek;

továbbá Gömör, Borsod, Szepes, mint szinte Pest megyé

ben is Buda-Örs körül. 5. A tükrös vasásvány *) (minera

ferri specularis) , melly Erdélyben Kőhalom (Reps) körül

legbővebben jő elő. 6. A barna, sárga, gyepi s fövényet

vasásvány *) (minera ferri fusca , Hava , cespititia, sabulosa)

Zólyom , Szepes , Gömör , Marmaros és Krassó megyék

ben is nagy mennyiségben létezik. 7. A levelege* vasát-

vány (Spatheisenstein, minera ferri spatosa ) , mellyben a

') Három irányban, mint: alsavítat, savítat, felsavítat.

') A svéd- s norvéghoni nagy hirfi jó vasany jobbára ezen s

a tükrös vasásványból készül.

') Elba szigetében a Itio nevű hegy egészen illy ásványból áll.

') Ebben a vasany napanynyal (titanium) van egyesülve (ferrum

utamat um , s. titanas ferri). Siófoknál sok van . ■ porzónak

használtatik.
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vasanysavítat szénsavval egyesült (carbonas ferri oxydati),

Zólyom, Honth, Szepes, Gőmör, Abauj, Borsod megyék

ben jő elő l).

A vasanysavítatok savakkal (acida) egyesülve is ta

láltatnak honunkban, nevezetesen: a) a kénsavval, mely-

lyel kénsavas vasacsot , és vasagot alkotnak (sulfas ferri

oxydulati , et oxydati) ; b) a sósavval , melly egyesület

berlini termes kék/tek ( coeruleum berolinense nativum ) ne

veztetik; c) a villósavval '); d) himanysavval (arsenias ferri

oxydati); c) kovasavval (silicas ferri oxydati). Igen gyak

ran találtatik még a vasany kénnel (sulfur) egyesülve,

mellyhez vegytani rokonsága felette nagy, annyira hogy

vele öt viszonyban egyesül. Ez vasany-készitésre , nagyon

költséges levén az ebbőli kiolvasztás , nem használtatik.

Legritkábban látható pedig a vasany termés-alakban;

s honunkban egyedűl csak az ollykor- ollykor leeső leb-

kövekben (lapides meteoriéi), vagy lebvasakban (ferrum

meteoricum) , mellyekben a vasany mindig bókanynyal 3)

(nicolum) s napanynyal (titanium) egyesült. A lebvasnak

szép példánya van nemzeti muzeumunkban, melly Sáros

megyében közel Lénártóhoz , s Bécsben egy mázsányi

nehézségű, melly Horvátországban három szemtanú előtt

esett le. Földi eredetű termésvasany a legújabb fölfedezé

sek szerint egyedül csak Americában C'ornecticut tarto

mányban találtatik aranynyal, s lomanynyal (platinum) egye-

') Chr. And. Zipser: Topographisch- mineralogiscb.es Hand-

buch von Ungarn ; — továbbá Joseph Jonas „Ungarns

Mineralreich" cz.imű munkái ; — végre Schiuitcr János

kéziratbani vegytana.

') Villósavas vasag (phosphas ferri oxydati) van a réteken, s

mezőkön találtató, s csizmát annyira rongáló sárga szinű viz

ben is. — Egyesül ez t. i. a bőrben létező fehérnyével, melly-

től a bor megfosztatva, szétmorzsolhatóvá lesz.

') Bókanynak vasanynyali egyesülése a lebvasban azért neveze

tes vegy- s gyógytani tekintetben , mivel mesterséggel ezen

két érez nem egyesithető.
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sülve , mind jegesedre , mind eléggé terjedelmes réte

gekben.

Jő még elő vasany ásványos vizeinkben is, mellye-

ket lásd alább az ásvány vizekrőli czikkben.

Az eddig előadottakból vajmi könnyű átlátni , meny

nyire ellátvák némelly honi megyéink vasásványokkal. —

A mi már az évenkénti nyereséget illeti: állodalom- tudó

saink számításaik szerint a négy banyakerületben 1833—

1837-ig középszámmal véve, 269,997 mázsa nyers, és 36,312

m. öntött vasany készült '). Ez öszveghez a királyi kincs

tár járult 101,063 m. nyers, és 16,537 m. öntött vasan v

nyai ; a többi magányosak bányáinak terméke. Legtöbbet

ad az egész mennyiséghez Gömör vármegye (150— 160,000

m.), hol a garani , rozsnyói , csetneki , jólsvai , kishorti

völgyekben egymást érik a hámorok. Sok vasany készül

még Szepesben : Iglón , Jakabjánon , Kronpachon sat;

Abaujban Kassa városa, és a jászói prépostság jószágai

ban ; Tornában gr. Andrássy György bányáiból. Borsodban

Diósgyőrött, Szilváson sat; Sárosban főleg a b. Palocsai,

Horváth bányáiból; Zemplenben Szinnán; Vnghban Reme

tén. Ezekben összesen 70—80,000 mázsa. Az alsó-magyar

országi , vagy selmeczi bányakerület (kivált Liptú , és

Zólyom megye) ad 50,000, Beregh vármegye (gr. Schön-

born bányái) 5,000, Mármaros (Kobolopolyána) 3000 m.

Ugyan ennyit a biharmegyei vaskói , és petrózai hámo

rok. Arad megye 4000, Krassó 8000, az oláh bánsági

végezred (hol Kuszkabánya leghíresebb) 14,000. — Ter-

gove , a második báni ezredben 1200 mázsát 2). Bár-

milly nagy mennyiségnek tessék is azonban ezen öszveg:

mindazáltal honi szükségeink födözésére sem elegendő.

így Horváth Mihály 3) 200,000 forintot számít évenként

')Springer: Statistik des oesterreichisc lien Kaiserstaates. Wien

1840 418. 1.

') Fényes' Elek tuilósitúsai szerint.

') Ki. Ipar és Keresk. története 25<i. 1.
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a külföldről behozott vasanyra , s vasanyművekrc. Bi

zonyos azonban , hogy 1823-ban honunk az ausztriai

örökös tartomanyokból, leginkább Stajerországból, (hol

évenként 583,811 mázsa nyers, és 21,915 m. öntött va-

sany nyeretik) 35,476 mázsa 78 ifc vert, 4952 m. 75 ft

öntött, — 38,948 mázsa 22 ft kovács-, lakatosművet ,

3000 m. 78 ft nyers vertöntött aczélt hozott be, s ezert

900,000 forintnál többet adott ki jó pénzben. — Mi való

ban , midőn ezen érczczel nem csak honunkat , hanem való

szinűleg fél Európát elláthatnék , igazán tetemes veszte

ség '). Ezen segíteni , kinek e tekintetben terjedelmesebb

hatáskör engedtetett, lélekismeret es kötelesség.

Tudva e szerint ezen érczczeli fonák gazdálkodásun

kat, méltán kérdésbe tehetjük, miként történik, hogy a

honi vasany nem csak kivitelre nem fordítatik, de sőt in

kább még külföldivel is pótoltatik í — Ennek két főoka

van: t. i. hogy nem készül elegendő ntennyiaegü , és illendő

jóságú. — Az elsőn lehetne segíteni, ha számosabb vas

bányák, kölyúk, kohok, hámorok nyittatnának. Mint

hogy azonban az illy nemű vállolatok egyesek erejét fölül

múlják , e nagy czél alakítandó egyesületek által éren

dő el. Mert hiszen kétséget nem szenved , hogy csak az

egyesületek, — mellyek honunkban fájdalom! csak most

kezdenek divatba jőni — képesek vulamelly hont a fény,

tökély s boldogság legmagasb fokára emelni ; — az egye

sületek öszpontosított erővel semmiből is üdvös gyümölcsö

ket termesztenek. Mennyivel könnyebben boldogulandnak

ott, hol a természet is , pazarolva osztogatván kincseit,

segédkezeket nyújt. De , ha támadnának is számosabb

vasany-készitő mühelyeink , még akkor sem válhatnék az

külkereskedési czikké mind addig , míg más nemzetek :

') Hátha még att is fontolóra veszszük, hogy a vérie (hacma-

titei) és az orvosi has7.aá vasreszelék ( li matúra feni ) is

síállitatik hozzánk külföldről: lehetetlen, hogy ennek tudása

ne csiklándoztassa e's bosszantsa érzékeinket.
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stajerek , angolok , svédek jobbat tudnak készíteni ; s

így szükség , hogy épen olly jót ') , vagy még jobbat ké

szítsünk , s azt szintolly olcsón , vagy még olcsóbban

adjuk.

Mi a vasany jósagát illeti , az leginkább annak tisz

taságától függ. Sokat törték fejőket az ásvány-, vegy- s

bányásztudósok, miként lehetne a nyers vasanyt (Koheisen)

a benne létező idegen anyagoktól: mi Ilyenek a savíto,

szén, villó, kén, himany, timany, kovany, cseleny sat,

mellyek a vasany jóságának fölötte sokat ártanak , meg

tisztítani; míg végre 1835-ben a német Schachiten Károly,

s Ermann lipcsei tanár ajánlottak tisztitási módokat , mely-

lyek a tudósok által ismételt kisérletek után ismertettek el

leghelyesebbeknek. Honunkban üzetnek-e valahol , én ré

szemről nem tudom , s annálfogva nem tartom fölösleges

nek az említett vasany-tisztítási módokat röviden előadni.

Schachiten nyers vasany-tisztítási módja következő :

3% mázsa nyers vasanyhoz veszen 1 \ tb cseleny-savitatot

(oxydum mangani), 3 % ft konyha-sót, és 20 lat fazokas-agya-

got. Ezen anyagokat finom porrá törvén, 12 egyenlő

részre osztja, s ezen adagból egyet, mikor a nyers vasany

erős tűzben olvadni kezd, az olvadékhoz tesz. Néhány

perez mulva ismét másik adagot, s ezt folytatva az olva

dék szüntelen keverése mellett, fél óra alatt a vasany tö

kéletesen megtisztul , s rudakba veretve , vertvasany (fer-

rum cusum) nevezet alatt megy a kereskedésbe.

Ermann lipcsei tanár ugyan csak 1835-ben következő

tisztitási módot ajánlott, melly az elsőnél kevésbé költsé

ges: 2% m. nyers vasanyhoz vesz 1 ft salétromot, mellyet

háróm adagra osztva hány a vasany-olvadékhoz egymás

után tízpereznyi időszakonként , s ezen úton is tökéletesen

megtisztul a nyers vasany fél óra alatt.

') Magyarországon legjobb a diósgyőri vashámorokban készült

vasany ■ legközelebb jár a stajerekehez, a többi mind jóval

alábbvaló.
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Ha a vasany vegytanilag (chemice) egyesül bizonyos

meghatározott irányban a szénnel , lesz belőle vasanytzénet

vagy aczél l). Ez szinte olly nagy hasznu a műtanban ,

mint a vert vasany. Ezt is készítenek honunkban, de a

melly az angol aczélhoz távolról sem hasonlítható , mint

hogy azt nem is az angolok módja szerint készítik. Az

angol aczél a világhírű newcasteli gyárban így készül : tíz

lábnyi hosszú , 2—3 hüvelknyi széles , 1 % hüvelknyi vastag

vert vasany-rudakat vízirányos fekvésben egymástól bizo

nyos távolságra helyeznek egy kovaporból s vasanysaví-

tatból készült ládába- Ezen réteget szénporral behint

vén , fölibe új meg új réteget raknak az említett módon

mind addig, míg a láda megtelik. Ekkor agyagból, s

fövényből készült meszlénynyel (cementum) befedik. Több

illy módon elrendezett ládát roppant kemenczébe raknak,

s öt-hat napig a legerősebb tűzben égetik, melly égetés

által a vasany, s a szén parányai (atomi) egymást tökéle

tesen meghatják. E megharásnak csalhatlan jele , ha a lá

dából kivett vasanyrúd tőredékeny, és habos (bullosus)

felületű. — Ekkor a ládák öt-hat napig hűtetnek , a mikor

kiszedetvén a rudak , gyönge tüznél egyenlővé veretnek , s

angol aczél nevezet alatt kereskedésbe mennek.

Ügynevezett damaskusi aczél is készítethetnék ho

nunkban. Ennek készítési módja kővetkező : 4 rész nyers,

5 rész vertvasanyt , 3—4 rész aczélt erős vasany- sodro

nyokkal egy csomóba kötnek , s a legerősebb tűzben ka

lapálják. Majd roppant fogókkal tekerik ; honnan rajta te

kervényes kígyódzó vonalak láthatók. Azután felhasítván

a csomót , egy vert vasanyrudat tesznek a hasadékba ,

mellynck tulajdonítandó nagy szivossága (tenacitas) s újra

erős tűzbe tevén a felhasitott vonalat, összeolvasztják.

Ha honfiaink az aczélkészitésben az_ angolok módját

követnék , tökéletesen meg vagyok felőle győződve , mikép

') Természeti aczél is terem honunkban a Bánátban éi Gőmör

megyében.
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a magyar! aczél is világhírűvé leendhetue, a kü I kereske

desi czikké is válhatnek , nem állván ellent a Magyarban

gazdagodásának teljességgel nem kedvező osztrák vám

rendszer. Azonban, minthogy nem elég elméletileg, s

csak könyvből bármit is tudni , hanem főleg gyakorlati

lag szükség, —hogy úgy fejezzem ki magamat — a do

log bibejét kitanulni: véleményem szerint leghelyesebb

volna a vasanybányák, huták , hámorok birtokosainak köz

költségen egy ügyes vállalkozó férfiút Angolhonba küldeni

olly czélból , hogy az aczél készítésének ezen módját gya

korlatilag is látná, és tanulná ki, s honunkban is alkal

mazná. Előttünk áll a honunk mind szellemi , mind külö

nösen anyagi jóllétére nézve magának legtöbb , és soha

feledékenységbe nem jutandó érdemeket szerzett gr. Szé

chenyi követendő példája, kinek hazánk sok üdvös, angol

honból sajátított intézeteket köszönhet. A jelen tárgyban

is csak egyedűl ez úton reménylhetjük azt, hogy a magyar

vasany és aczél , melly eddigelé külföldön csak vérontó

csatákban volt ismeretes , ezután műtani tekintetben is eu

ropai hirűvé leend.

2. Olmany (plumbum, Blei).

Találtatik a természetben : a) termés-alakban , noha igen

gyéren ; b) savitóvui egyesülve , mint ólmanysavítat, melly

ismét különféle savakkal (szén-, kén-, villó-, himany-sav)

egyesül ; c) más érczekÁel leggyakrabban ezüstenynyel , dár-

danynyal , s d) kénnel egyesülve , mint ólmanykénet , melly

az ásványtudósok által ólmanyfémlenek (Bleiglanz) nevez

tetik. Ez utolsó alakban leggyakrabban jő elő , s annál

fogva kiolvasztása is főleg ebből történik. Honunkban

ezen alakban legtöbb találtatik a következő helyeken:

Bars megyében: \ihnyén, Zsarnóczán ; Biharban Kézbá

nyán; Gö'morben Dubraván ; Honikban: Selmeczen s kör

nyékén , roppant mennyiségben ezüsttel vegyülve , Hod-

ricsbányán; Krassóban : Dognáskán, Moldaván , Oraviczán,
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Szászkán; Liptóban : Boczán , Magurkán , Maluzsinán ,

Matejkován; Mármarosban a Trojaga hegyláncában; Szolh-

marian Felső-bányán , Kapnikon ; Zólyomban Sz. Andráson,

Beszierczén , Breznó-bányán , Jeszenán , Pojnikon sat

nagy mennyiségben '). — A mi már az évenkénti ólmany-

nyereséget illeti , Csaplovics , s utána Horváth szerint a

selmerzi , vagy alsó-magyarországi bányakerületben éven

ként mintegy 10—12,000 mázsát olvasztanak , a nagy bá

nyaiban szinte annyit; a bánságiban csak 2—3000 mázsát,

s így mindószve körülbelül 27,000 mázsát 2). — Azonban

Springer bécsi tanár 1840-ben kijött „Statistik des Oester-

reichischen Kaiserstaates" czimű munkájában hitelesebb

forrás után azt állítja : hogy 1833—1837-ig kőzépszám-

mal nem ásatott több évenként 4,178 mázsánál, Erdélyt

ide nem számítván, honnan évenként mintegy 185 mázsa

kerül. Ezen öszveghez legtöbbet adott az oláh-bánsági őr

ezred (S/,. Rozália bánya) u. m. 2979 mázsát. Ezután leg

több kerül a selmeczi bányakerületből; miből könnyű át

látni , hogy ezen csekély mennyiség önnönszükségeink

födözésére sem elegendő, s annálfogva 1818—1827-ig min

den évben körül-belől 5,691 mázsa nyers , és feldolgozott

ólmany hozatott be az osztrák tartományokból ; melly be

hozatal azonban , az utóbbi években mind inkább keve-

scd vi'n , az nlmanybányák növekedő jövedelmét tanúsítja.

Főok azonban , minélfogva a honunkban ásott ólmany által

önnönszükségeink sem födöztetvék, az, hogy ezen ércz-

re csak mellesleg dolgoznak , az az : csak ollyan ólmany-

ásványok olvasztatnak ki , mellyek egyszersmind ezüsteny

tartalmúak : a tiszta ólmanyásványok pedig egészen elha

nyagoltainak.

') Z i p s e r : Veranch elnes topographisch- mineral. Handhuclies

von Ungarn.

'I Csaplovics : Archív. 225 1. Horváth: Iparés Keresk.

tört. 298. I.
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3. Horgany (zincnm).

Már a 16-dik században ismertetett Paracelsus által ,

ki azt, mint tulajdon nemű erezet első í'rta le. A termé

szetben lermésalakban nem jő elő, hanem egyesülve ken

nel , mint horganykénet (Zinkblende), továbbá kovasavval,

kovasavas-horgaggal (silicas zinci , s. lapis calaminaris Gal-

mei), és szénsavval— szénsavas-horgaggal (carbonas zinci,

s. spatum zinci) — egyesülve. Kiolvasztása leginkább a

horganykénetből , s a kovasaras-horgagból történik , mely-

lyek honunkban is elég bőven szerezhetők a kővetkező he

lyeken : Bars megyében Vihnyén ; Biharban Rézbányán ;

Krastóban Szászkán, Dognaskán , Oraviczán. Ez utolsó

helyen csekély dörgölésre villódzó horganykénet is talál

tatik, melly ásványtani ritkaság 1809-ben történt fölfede

zését Hochwimmer Alajos urnak köszönhetjük '). — Honth-

ban Selmeczen igen sok, Hodricson, s Vindschachton ;

Liplóban Magurkán ; Sáros és Szepet között elnyúló Bra-

nisko nevű hegylánczban ; Szathmárban Felső - Bányán ,

Kapnikon nagy mennyiségben, és Fereczén, Nagy -Bá

nyától % mértföldnyire , hol hajdan horgany-huta is léte

zett, melly azonban 1820. körül megszűnt; Szepesben Szo-

molnokon; Zólyomban Mito helység határán. Mind amel

lett, hogy illy számos helyen, s nevezetes mennyiségben

találtatnak honunkban horgany tartalmú ásványok : az

arany, s ezüsteny után sovárgó honi bányászat azokat

mindeddig figyelemre nem méltatta , kivevén a bánsági

bányakerületet, hol 1836-ig bezárólag évenként mintegy

500 mázsa olvasztatott a dognaskai k. kincstári horgany-

hutában a szászkai s dognaskai aknakból ásott horgany

ásványokból ; 1837-ben pedig a horganynyereség az emlí

tett hutában már 1717 mázsára rugott. Mivel ezen épen

nem megvetendő mennyiség a királyi kincstárnak Stiriában

') Zipier: Topogr. miner. Handbuch sat. 270. 1.
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Frauenthal városában létező rézgyárába szállítatik *),

gyógyszer- s nnyagkereskedőink ezen czikket is külföldről

kénytelenek megrendelni.

4. Bnveny (cobalrum).

A bűveny tartalmu ásványok már a 16-ik században

ismeretesek valának , a' kék festék készitésére használtat

tak , de ércz-alakban csak 1733-ban állitatott elő Brandt

által ; elválasztani pedig azon érczektől , mellyekkel a' ter

mészetben szinte mindig egyesülve találtatik, millyenek:

a bókany (nicolum), himany, vasany sat csak az ujabb

időkben sikerült a vegytudósoknak. A legnevezetesb bű-

veny tartalmú ásványok a következők: a bűvenyfémle

(Kobaltglanz , cobalt-glancé) , a fekete bűvenysavitat ,

(cobalt oxidé noir) , a bűvenyvirág (Kobaltblüthe) és a

himanybűveny (cobalt arsenical), mellyek honunkban is

nagy mennyiségben találtatnak a következő helyeken:

Abaúj megyében Aranyidkán ; Gömörben Betléren a Nada-

bnla-hegyben , Dobsinán , Rozsnyón ; Liptóban Dubraván ,

Lubellán, Kelecsényen, Alsó-Boczán a Miksa-aknában;

Zólyomban Brusznón, Libetbányán a Kolba - hegyben Ar

nold-aknában, Jarabán, s az Urak-völgyén (Herrengrund)

*)• Egyébirant csak az iglói , dobsinai és rozsnyói vasver

mekben ásatik 5) s az évenkénti nyereség 798 mázsára

tétetik ') ; de melly a kamara rendelkezése alá tartózván ,

önszükségeink fődözésére nem forditathatik. Annálfogva

nem megvetendő mennyiség kerül hozzánk Szászhonból,

melly különben is legjobbnak tartatik ; mit valóban , ha

az emiitett helyeken illendő szorgalommal müveltetnék , s

helyesen kezeltetnék, könnyű volna nélkülöznünk. —

Orvosi használatra a bűveny eddigelé nem fordítatott ; de

') C s a p 1 o r i c s : Topogr. statiat. Archiv des Königreichs ün-

garn. I. K. 286. 1.

') Zipser: Topogr. miner. Handbuch ron Ungarn.

') Horváth: Ipar és Kereskedés sat. 300. I.

') Springer: Statistik des oest. Kaiserstaates 1. 427.
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a műtanban festék keszítésére használtatik , mellyel üve

geket, porczellán- s más cserépedényeket, mesterséges

drágaköveket, keményitőt, falakat, sőt ruhaneműeket is

festenek. Az üvegfestésre fövénynyel elegyítetik, s ezen

egyveleg anyagkcreskedőinknél zafertí-nak neveztetik,

melly ismét égvénynyel (alcali) összeolvasztva, s porrá

törve , smalte nevezet alatt ismeretes , s jelességénéi fogva

nagy kelendőségül a műtanban , s kereskedésben ; de bo

nunkban, fájdalom I illyet készítő gyár még nem létezik.

5. Cteleny (manganum).

Erczalakban 1775-ben állitatott elő Gahn által. A ter

mészetben savítóval, kénnel , himanynyal egyesülve talál

tatik. Legközönségesebb cseleny tartalmú ásvány a barnala

(Braunstein), mellyből minden cseleny-készitmények előal-

lítathatnak. Ezen ásványt honunkban következő helyeken

találhatni: Gö'mör megyében Betléren a Nadabula, Szirken

a Zselernik nevű hegyekben és Dobsitián ; Krasaóban

Szászkán ; Szathmárban roppant mennyiségben Laposbá

nyán , Kapnikon ; Zólyomban Pojnikon , szinte dús tele

pekben ; Szepesben Gőlnicz és Szomolnok között Pranken-

dorfon a legszebb rózsaszínű barnala találtatik , szinte ter

jedelmes rétegekben ; végre Erdélyben több helyeken *) s

legkevésbé sem kétkedhetünk , miként a honunkban termő

cseleny , ha müveltetnék , ásatnék , nem csak önszüksége-

inket födözhetné, — hanem kivitelre is fordítathatnék.

Minthogy azonban ez nem történik, kénytelenek gyógy

szer- s anyagkereskedőink azt Szászhonból hozatni.

6*. Hímany (arsenicum).

A himany érczalakban 1733-ban állítatott elő Brandt

által a himanyos savból (Arseniksáure), melly már száza

dok előtt ismeretes volt. A természetben kétféle alakban

')Zipser: Topogr. miner. Handbnch von Ungarn. Sehu-

ster kéziratban levü vegytana-
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jő elő, nevezetesen: a) tisztán, mint termés-himany ; b) ér-

czekkel, p. o. vasanynyal, rézenynyel, ólmanynyal, dárdany-

nyal , bűvenynyel sat; c) savítóval) három irányban egye

sülve, mintalsavítat (suboxydum) , himanyos sav (acid. ar-

senicosum) és himanysav (acid. arsenicicum) ; d) kénnel

egyesülve, mint veres (realgar) és sárgahimanykénet (Rausch-

gelb , operment). iMindezen alakokban találtatik honunk

ban ') ; de legbővebben a sárga hhnatlykénet kővetkező

helyeken: Göwmrbeu Dobsinán; Hantban Selmeczbányán;

Krnssában Moldaván , Oraviczán igen sok a sz. Ilona ak

nában termé.salakban is; Marmarosban a Trojaga nevű ha

vasban , az István - aknában ; Sztithmdrban Nagy-Bányán ,

Felső Bányán, kapnikon igen nagy mennyiségben; Sze

pesben Gölniczen.; Trepcsinbea Szkalkán , T.rencsin váro

sától félórányira; Zólyomban Libetbányán , Tajován, Besz

tercéétől egy órányira , s Erdélyben Nagyág , és Csartas

mellett ?). Azonban mind a mellett, hogy ezen érez ho

nunkban illy bőséges, himany hutáink nincsenek, s a ná

lunk szükséges himany mind külföldről, leginkább Silézi-

ából , hol két helyen , t. i. az altenbergi és reichensteini

hutákban évenként 2 — 3000 mázsa készítetik 3). Hogy pe

digbányászatunk eddigelé himanykészítésre nem vetemült,

azt nem csudálhatjuk , ha gondolóra veszszük más neme

sebb érczekbeni gazdagságunkat, a himanynak a gyógytan-

ban fölötte korlátolt, s a műtanban sem nagyon terjedel

mes alkalmazhatását, az ezen borzasztó méreg készítését

kisérő eredményeket. — Tudnivaló ugyanis , hogy a melly

helység határán himany-huta létezik, ott az emberek ritkán

érik el éIetőknek 40-ik évét; ott a mezők, erdők elsárgul

') Schubart: Elem. der technischen Chemie l. B. 2

Abt. 484. 1. sat.

. ') Oest. National-Rncykl. IV. 307. I.

jonaa : Ungarns Mineralreich.

Z i |> s f r Topogr. miner. Hanilbucli v. Ungarn.

') Schubart: Klem. der technisch. Chemie 1. B. II. Abt

491. I.

TERM. PÁLY. III. 8
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nak, s az ott legelő barmok fogai időnek előtte kihullanak.

Minek foglalatoskodnék tehat a magyar, kinek annyi sok

kal kellemesebb, s artatlanabb élelmi s kereset -módja

van , ezen rémes anyag készítésével ? Ez valóban csak

olly helyekre való, hol más keresetmód nincs, s hol az

emberek rövid és kinos életre karhoztat vak.

7. Földany (tellurium).

1782-ben találtatott fel reichensteini Müller által egy

erdélyországi ásványban, s 1798-ban állapítatott meg tu

lajdon nemű éreznek Klaproth által. Ezen érez — úgy

szólván — kizárólag honi kincsünk , mert Norvégiát , és

Sziberiát kivéve, hol igen csekély mennyiségben jő elő,

egyedül a két magyar hazában találtatik , noha belőle ho

nunk eddigelé semmi jövedelmet nem aratott. Leggyak

rabban más érczekkel van egyesülve; nevezetesen bátrany-

nyal (vismuthum) Börzsöny mellett Ho/tt megyében arany

nyal, ezüstenynyel , s ólmanynyal, Nagyágon ') , Offenbá-

nyán , Zalatnán '). Ezen érezünk is , ha müveltetnék , bár

előállitása meglehetős bonyolódott vegytani folyamatok ál

tal történik , nem megvetendő hasznot hajthatna honunk

nak, nemzetünknek.

8. Higany (hydrargyrum, mercurius).

A higany elég szűken jő elő a természetben , s csak

kevés tartományok dicsekedhetnek higany- bányászattal.

Honunk azonban e tekintetben is a szerencsésbek közé szá

mítandó. Leggyakrabban találtatik termés -alakban, és

kénnel egyesülve, mint higanykénet (Zinnober). A termés

higany honunkban következő helyeken jő elő : Gömör

') A német ásványtudósok ezen helytől nagyager Kri-nek

nevezik a szóliani ásványt.

*) Oesterr. National-Encyklopádie. IV. B. 307. I. Ernát l.n.l-

vig Schubaft: Elem. der technische.n Chemie. I. B.

2. ablh. Ifi3. I. Srhtixtei- ke'xiratbani vegytana.
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megyében: Dobsinán, Nánán , Rozsnyón, Alsó- és Felső-

Sajón , Krusznahorkán, Várallyán ; Vasban a borostyánkői

bányákban '); Erdélyben Zalat/uhi, hol állodalomtudósa-

ink szerint évenként mintegy 40 mázsa ásatik. Tovabbá

Brétfő nevez,etű szőlőhegyben talált legújabban Behr Antal

egy dús higanyeret, s a mult év dec. 22-ik napján a

bányász-itélőszék által bányamüveltetésra szükséges sza

badság-levéllel is telruháztatott 2). Az itteni rövid időn ál

lítandó higany-bányászattól erdélyi tudós itások szerint so

kat lehet reményiem. — A higanykénet még számosabb

helyeken találtatik honunkban , nevezetesen: Gömörbe/t a

már említett helyeken; Honiban Selmeczen ; BarsbanKör-

mőczőn ; Szepe»ben Szlovenkán , Svedléreir; Biharban Réz

bányán 8 a Bánátban *). Ezekből kitetszik , hogy a ho

nunkban termő higany , ha a kamara kincsei közé nem

tartoznék , s rendelkezése alá nem esnék : honunk ebbeli

szükségeit födözhetné, ha szinte külkereskedési czikk nem

telnék és ki belőle.

Találtatnak az eddig előszámlált érczeken kivül

még többek is, noha nem olly nagy bőséggel, hogy nagy

haszonnal kecsegtetnék bányászatunkat, s mell vek annál

fogva csak ásványtani ritkaságok gyanánt tekintendők.

Hlyenek :

a) Abókany (nicolum) Oroviczán, Dobsinan a Simon-

és Terézia-aknákban , s Erdélyben.

b) Bálnán/ (vvismuthum) Dobsinán , Dognaskán , s

Börzsönyön Honth vármegyében.

c) Napany (titanium) Gömörben Rőcze mellett és Si

ófoknál.

') Oest. Nat. Encykl. IV. B. 307. 1. — J onas: Ungarns Mine-

ralieich 1. 366. Z i p s e r topogr. miner. Handbuch v. Un-

garn. Horváth Mihály: Ipar ^s kereskedés tört. 300. 1.

3) Jelenkor. 1841. 4-ik szám.

") Z i p s e r említett munkája. Srhuster kéíiralbani vegytana.

8*
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d) Mennyeny (uranium) Krastó megyében Szászkán ,

s Erdélyben Ohlapián mellett ').

Kivitetnek érczeink közöl :

1. Az arany, Springer szerint évenként 2231 márka.

2. Az ezüíteny , ugyancsak Springer szerint 62,890

márka, — kedves honunkat soha többé nem látandó.

3. A rézeny , évenként 34,452 mázsa.

4. A dárdany (antimonium) évenként 5,350 mázsa , a

legszebb Gömö'r s Liptá megyékből.

II.

földnemilek közöl ,

A. A kovanembul (Kiesel-Geschlecht).

1. A nemes gránát (granatus nobilis, edles Granat).

Ez honunkban következő helyeken találtatik : Gömör me

gyében Tiszolcz mellett a Murány felé vezető lit szélein ;

Nógrád megyében, Fülek és Sávoly között, borsónyi nagy

ságú s vérpiros szinű szemcsék csillámlanak; Zólyom me

gyében Schajba nevű Libetbányához közel fekvő hely

ségben, a fnlun keresztül folyó patak fövenyében, a szom

széd hegyeken, Hreznóbányán s Mittelwald (Polhora) ne

vű, Breznóbányától három órányira eső falu határán a

Kobozna folyoban. Az itt találtató gránátot Windisch hi

básan rubinnak nevezte; Honth megyeben Maria-nostrán leg

gyakrabban a szántóföldek barázdáin, s az ezek mellett

ásott árkokban , hova ketsegkivül a szomszéd-hegyekből

mosatnak le a sebes záporesők által -').

') Oest. Nat. Encyklopádie IV. H. 307. I.

-) Fényes K I e k : Magyarország statisticai, s geographiai

tekintetben. II. k. 138.1.

Joaeph J o n a s : Ungarai Mineralreich. 200 I. sat.
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2. A neme» opál (opalus gemma , edler Opal) szinte

kizarólag honunk terméke , mert nincs tartomany , melly-

ben ezen drágakő olly nagy mennyiségben, s a mellett

olly különféle, és olly szépségű találtatnék. Hazaja ezen

drágakőnek Cservenicza, vagy Veresvágás Sáros megyé

ben , hol a Duhnik- és Libanka- hegyeken legszebbeket

találhatni. Ha ezen opálhegyek czélszerűen müveltetnének ,

szinte tömérdek kincset fognának adni. Ezen honi kincsünk

ről Zipser: Vertnek einet topographitdi-minerulogitchea

Handbudief von Ungarn czimű munkájában következő

észrevételt teszen : „Bie Opale írurden in torigen Zeiten

durch die Türkén tii/s Ungarn nnch dem Orient verschleppt

und durch griechische Kaufleute au» Ungarn und Siebenbür-

gen dahin getchickl , über Holland aber kamen sie alt ori-

entalitche Waaren nach Europa mid Ungarn znrüek"

(53. I.); min lehetetlen nem boszankodni , tudván hogy a

keleti opál e szerint bitorlott hirét honi apáiunktól or-

zotta.

3. A btitiyajegect (crystallus montana , Bergkrystall)

nagyon gyakori honunkban, de legszebb, s legtisztább

mutatkozik INíármarosban, melly ezen tulajdonságainál fog

va, helytelenül mármarosi gyemánt nevezetet nyert. Ta

láltatik Borskn és Sándorfalva mellett a Nagyág nevű fo

lyóban. Ezen jegecs nagy tisztasága s keménységénél

fogva czélszerűen pallérozva, különféle ékszereknek hasz-

náltathatik. Eelőle Jonas: „Ungars Miueralreich" czimű

munkájában (231. 1.) következőképen itél: „JVenn der ma*

ramaroschtr Bergkrystall gtit und regelmaszig brillantirt

wird, und beim Kiu/asten eine enltprechende Folie be-

komml : to hat m'ch kein Ringliebhaber aim dem Miltelttan-

de , und nuch kein adelicher Patriol zu aduimén , einen

Ring auf teinem Finger zu xtecke/t , der mit marmaroscher

sogenannten l)/amitnten geziert isi , und der im Verhaltnime

Jiir dos weuige Geld, wat er köstet , und welchet obendrein

im Lan'le bleiltt , mid zur Vervollkomming der Knnti auf.

muntert —. eben to viel Fradit %»igt , alt der to ungehetier
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thetire Diamant , dessen Einfuhr das ohnedies geldarm

gewordetie Europa nm MUlionen ármer, und das an sich

selbst gold- und silberreiche America nm eben so viel rei-

cher machie." — De fajdalom! honunkban mily felszólalá

sok pusztába kiáltó szózat gyanánt hatás és eredmény

nélkül hangzanak cl.

'4. A közöniéget amelhysl honunkban szinte s nagy

mennyiségben találtatik. Honth megyében Selmeczen a leg

szebb violaszínű s Hodricson: harsban Szlnszkán , Kör-

möczön , Újbányán , Geletneken (Klinik); Szalhmárban

Nagy- és Felsőbányán, Kapuikon ; Zólyomban Pojnikon

sat.

5. A közönseges kálczedon (chalcedonius vulgaris,

gémeiner Chalcedon) találtatik Bars megyében Kőrmö-

czön , Szlaszkán , Kapronczán (Deutsch-Litte), Jasztrabán,

Geletneken a szklenói (Glashútte) völgyben ; Honthban :

Selmecz határán, Bagonyán, Bakabányán; Zólyomban

Pojnikon, Hronecz és Libetbánya között, az úgynevezett

háromvizi bányákban; Gömörben: Szirk mellett a Rákos

nevezetű hegyben Szkálnokon; Szathmárban : Felső- és

Nagybányán; Szepesben: Rókuszon; Zemplinben a hegy

aljai hegyekben ; Abanjban Újváron , Árkán ; Nógrádócut

Rapon ; Erdélyben Kötelesmezőn s több helyen.

6. A kárniol (carneolus) mint válfaja a kálczednnnak

leginkább ezzel együtt jő elő Bars megyében Szlaszkán ,

Kapronczán , Lutillán ; Honikban Selmeczen ; Abaujbart

Újváron , s az Abauj s Zemplin megye határán elnyúló

Aranyos nevű hegyben ; Borsodban F. Tárkányon ; Sze

pesben Rókuszon; Zemplinben a hegyaljai hegyekben. —

Ezen kőről Jonas idezett munkája -227. lapján igy szól :

„Es isi gar nicht z» zweijeln , dass aus mamhen Sii/cA

Karmol, das in Ungam im rohem Zustunde von einem

Fremden vielleicht zu zwei Groschen gekauft wurde, mehrere

getchliffene Ülncke nack Ungarn tcieder kamen , die man

atick über 30 //. per Slück kat bezaAlen, und somit das '»«--

arbritete, im rohem Znstande um zirei grosrken gekauft>
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Síück vielleicht um 100, und mehr Gulden znrückkaufen

müsse." —

7. A közönséges jaspis (jaspis vulgaris , gemeiner

Jaspis) és az opáljaspis (jaspopalus) szinte bőven találta

tik honunkban ; az első t. i. Honlhba/t Selmeczen a ritka

szépségű Kalvária-hegyen; B«r*A«//Szlaszkán ,s aszklenói

•völgyben ; Zolyomban Bisztrán , s Ur-völgyben ; Szepesben

Kézsmárkon ; Beregben Munkácson ; Szathmárban Felsőbá

nyán ; Nógrádban Kapon. — Az utolso t. i. az opáljaspis

Abaujban Telkibányán; Barsban Szlaszkán , s aszklenói

völgyben ; Honikban Selmeczen , Borfőn ; Zólyomban Det-

ván , Ba-dinban, Kozelnikon ; Gümörben Szkálnokon; Sá-

rosban Erdőcskén , Eperjesen , Sóváron ; Beregben Mun

kácson ; Zemplinben Tokaj környékén.

8- Az achát (achates). így neveztetik a kálczedonnak,

karniolnak , jaspisnak , kova-, tűz.- és szarukőnek termé

szetes egyvelege. Legszebb példányai találtatnak az achát-

nak Bars megyében Körmöcz , Geletnek , Szlaszka , Ka-

proncza körül ; Zólyomba/t Beszterczebányán ; Abaújban

Újváron; Szepesben Kézsmárkon, Landokon ; Zemplinben

a hegyaljai hegyekben.

Ezen előszámlált nemes, s különfele ékszerekül

használtatni szokott kövek pallérozása más tartományok

ban, p. o. Szászhonban, hol az ipar a tökély magasb fokára

emelkedett , napirenden van , s nem megvetendő ágát teszi

az iparnak. — Miért ne tehetné honunkban is, hol az em

lített köveknek kitünő jelességű példányai épen nem a

ritkaságok sorába tartoznak. A műtan ezen ágának üzése

által is, ha nem milliókat, de bizonyára évenként ezreket

lehetne meggazdálkodnunk. — Mint műtani nevezetessé

gű testek említendők még a kovanemből :

9. A ti'tzkő (pyrolithus). Noha honunkban számtalan

kovanemhez tartozó, s annálfogva tüzetadó kövek talál

tatnak: mindazáltal kitünő jelességű — s annálfogva mű

teni tekintetben figyelmet érdemlő tűzkővel épen nem

bővölködünk. Említést érdemel a következő helyeken ter
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mő CBarsban Körmöczön , Kapronczán , Szlaszkán, Gelei-

nekhez közel a lehotkai malom szomszédsagaban; Bihar

ban Cserneházán ; Szatkmárban ÍVagy bányán ; Abaujbuu

Árkán, Újváron; Zalában Csókakő melleit, közel Keszt

helyhez több mázsányi tekealakú darabokban : Nógrád

ban Rapnn.

10. A sikár (pumex, Bimsstein >. Ennek az ásványtu

dósok szerint két faja van : t. i. a közöiuéget (pumex

vulgaris , gemeiner B.) és a biborlanpmű tikár i pumex

porphyraceus, porphirartiger B). Mindkettő találtatik ho

nunkban , nevezetesen : Abat/jban Visolyon ; Bors megyé

ben Felső-Apátin , Geletneken, a szklenói völgyben; Honik

ban Hodricson; Zemplinben Erdő-Horváthin ; Petiben

Mogyoródnál.

B. Az agyagnemből (Thongeschlecht) :

1. Porczellánfóld (Porzellanerde , terra porcellanea)

nem csekély mennyiségben van honunkban. Mint legne

vezetesebbek a következők érdemienek említést: Abmtjban

a hollóházi, és telkibányai ; Beregien a beregszászi ; Szé

pesben a nagy-szalóki , Vetzprémben a kislődi ; Nyilrában

a holicsi; Nógrádban a gácsi ; Honikban a prencsfalusi ,

melly a bécsi és holicsi porczellángyárba is elvitetik ');

Zólyomban a micsinei , mellyből 12 tt. küldött Zipzer besz-

terczebányai tanár, s lyánynevelő-intézet elnöke kisérlet

végett a kassai fel porczellángyárba , hol igen alkalmas

nak tapasztaltatolt ; Ungkban Dubvincsnn , mellyet Bécsbe

is elhordanak '') ; végre a mehádiai fürdők körül Schnster

szerint- — -

2. Timkó (Alaunstein, lapis aluminaris) nem csak

mint timsó -készítésre használtatható, hanem mint malom

köveknek is igen alkalmas anyag teljes mértékben érde

mel figyelmet. Találtatik ez: Bars megyében (teletnek kö

') Jonas: Ungarns Mineralreicli 318. I.

') F é n y e « : Magyarorsi. s»at. ge»gr. tnkjuletben. 3- W. 352.1.
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riil roppant telepekben ; Baranyában Szőllősön , Vasason ;

Beregien Muzsajon , Beregszászon; Hevesben Parádon;

Szültímárban Aranyos-Megyesen , Szinerváralján , József-

házán , Újvároson , Fernezelyben ; Treticsinbeti Thurzófal-

ván ; Zemplénben Bodrogkeresztúrhoz közel.

3. Közönséges és fazékas-agyag (gemeiner, und Töp-

ferthon) szinte minden megyében.

4. Tripolisi fold (Trippel , terra tripolitana) nem

egyéb, mint finom fövény- és íigyagegyveleg, melly a

műtanban pallérozásra (Poliren), erős tüzet kiálló tégelyek

készítésére használtatik. E czélra alkalmas honunkban kö

vetkező helyeken van: Honiban Borfőn; Gtimörben Dob-

sinán ; Zemplinben Tolcsván ; Sárotban Sóváron.

5. Pallérozó v. csiszoló pala (Polirschiefer , schistus

poliens). Találtatik Zemplinben Zámuto vidékén ; Abaúj-

'iiui Szánd) mellett, kétség kivül még számos helyeken.

6. Füdélpula ( Dachschiefer v. Thonschiefer ) szám

talan helyeken van honunkban. Legnevezetesebb azonban

Borsod megyében a visnyói , melly minden tulajdonságai

val bir a födélpalának , s annálfogva messzire is elvitetik.

Első kisérlet tétetett az idevaló födélpalával Budán , fensé

ges nádorunk kertjében épült mulatóházon, később főde-

telt ezen palával az oroszlányi torony Komárom megyében,

az ágnstaiak temploma Pesten , a reformátusok collégiuma

s temploma Debreczenben. Találtatik még illy nemű, ré

szint használt, részint használatlan pala : Abaujban Ara

ny iilkán , s Meczenzéfen ; Gömürben Betléren ; Uptóban

Magurkán; Mármarosbau Rónaszéken, s a Petroza és

Trojaga nevű havasokban ; Nógrádban Kapon ; Pozsony

ban Bazing városa környékén ; Szepesben Szomolnokon ,

továbbá Eisenbach nevű völgyet képező , s Igló és Dob-

sina között elnyúló hegylánczokban ; Zólyomban Kohni-

czon, Micsinyen, s az Urak-völgyében ; a Bánátban iSarkó

nevezetű havasban.

7. Kőnyomópala. A Pesti Hirlap folyó évi 9-ik számában

közhirré tétetett , hogy egy névtelen honunkfia , egy illy
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nemű palatalepet fedezett föl , ki azonban még most jónak

látta elhallgatni ezen telep vidékét. Nemzetünk köszönet

tel tartozik ezen nagy eredmények magvait rejtő fölfede

zésért. Azonban értekező előlegesen is bátor reményleni ,

hogy ezen ásványtani tekintetben olly gazdag honban több

illy nemű pala-telepek is fognak föl fedeztetni, ha eddigele

tökéletlen földtani -geologiai- vizsgálataink ahhoz értők

által fognak folytattatni.

8. Zöld agyagföld (Grünerde). Ezen festéknek hasz

náltatni szokott, s annálfogva műtani tekintetben figyel

met érdemlő anyag találtatik: Bars megyében Kovácsiban:

Gömörben Dobsinán ; Honthban Bagonya határán , a két

ségkivül több helyen is.

C.Á mésznemből (Kalkgescb lech t).

1. Márványkő. Legjelesebb s a caráraival hasonérté-

kűnek tartatik a Krassó megyében Ferenczy jeles müvé

szünk által fölfedezett márvány. Találtatik ezenkivül ha

nem olly jeles is, de minden esetre műtani hasznú: Bara

nyában Pécsett , Trinitáson', Siklóson , Berementén , Sza

bolcson, Hosszú- Hetényben és Megyefán; Komáromban

Tatánál , Tardosnál , Almásnál , Piszkénél ; Gömörben

Murányon ; Pozsonyban Stomfánál és Vöröskő mellett;

TAptóban Oszadán, Deményfalván , Lucskán, Bozenber-

gen ; Szepesben Podolinon , Landokon , Svedléren , Szo-

molnokon, s a Hégen hegyén; Trencsinbeti Horneszulyov

mellett; Veszprémien Koppánynál , Szöcsnél.

2. Gipsz, vagy kénsavas mészag, mellynek műtani

hasznai mind nyers, mind égetett állapotában tudvák, van:

Beregben Muzsalynál ; Sárosban Sóváron; Szepesben Iglón,

Szomolnokon ; Trencsinbeti Tuchinánál ; Zólyomban az

Urak-völgyén, Sandbergen, Óváron, Szent-Andráson. De

a mellett az utolsó porszemig külföldről szállítatik hozzánk.

3. Kréta szinte találtatik honunkban, noha nem nagy

mennyiségben: Honth megyében Borfőn; Beregien Muzsa -

lyon ; Nógrádban Litkén ; Nyitrában Banka helységében
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D. Kesregnemböl (Talkgeschlech t) :

1. Kigyólu (serpentin), mellyből különféle edények,

mozsarak , gyertyatartók , szelenczék , pipák kékülnek

(leginkább Szászhonban) , talaltatik: Gömörben Dobsinán ;

Honthban Hodricson ; Vasban Borostyánkőn nem megve

tendő mennyiségben.

2. Kallóföld (Walkerde) van Baranyában Pécsett;

Barsbun Körmöczön; Gömörben Murány mellett; Pestben

Téténynél ; Szepesben Zdjáron.

3. Szalonnakéi (SpecksteinJ sokoldalú miítani hasznai

nál fogva nagyobb figyelmet érdemel , mint az ember

első tekintettel gondolná. Honunkban elég nagy mennyi

ségben van következő helyeken : Gö'mör megyében Dol.si-

nán ; Honthban Selmeczen , Hodricson; Krassóban Ornti-

czán , Szászkán ; Liplóban Magurkán ; Mármarosban Bud-

falunál; Szalhmárban Kapnikon ; Zólyomban Ur-vőlgyén ,

Sandbergen.

4. Rögfőid (bolus), melly hajdan olly nevezetes szere

pet játszott a gyógyászatban , s jelenlekorunkban sem ko

pott ki egészen a gyógydivatból , találtatik : Abaújban

Telkibányán ; Gömörben Betléren a Nadabula nevezetű

hegyben ; Zemplinben Tokaj mellett ; Zólyomban Ulman-

kán , Pojnikon.

III

Egékeny ásványok, közöl

1. A kőszén (lithantrax) honunk nagyszerű, de a mel

lett nagy mértékben elhanyagolt kincsei közé tartozik,

melly figyelmünket gyógytani tekintetben is megérdemli

ugyan , minthogy két nevezetes készitménye t. i. jeles

honunklia dr. Pólya által fölfedezett nagy hasznú kőszén
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hamag, és a lepárnlás által nyert kőszénolaj van divatban

jelenleg a gyógyászat körében: de még nagyobb méltatást

körelelhet műtani tekintetben , a mennyiben az erős tüzet

kiv.-inó mesterségekben, millyenek a fazék-, üreg-, mész-,

tégla-, pálinka- égetés , érczolvasztás sat sokkal jobban

használható, minta fa, vagy faszén. Honunkra nézve pe

dig , hol a faszükérőli panasz egy időtől fogva minden

napivá kezd lenni , épen kitünő érdekű. Az ásványtudósok

két rendbeli kőszenet különböztetnek meg, t. i. a feketet

és barnát (Schwarz- und Braunkohle), amaz a földtani (ge

ologiai) eszmék szerint egymogyú ( monocotyledoneae),

emez ellenben kétmogyú ( dicotyledoneae ) növényekből

származott. Az átmenetel egyébiránt egyikből a másikba

olly észrehevehetlen sokszor , hogy gyakran igen nehéz

a kettőt egymástól megkülönböztetni ; mert a barna vagy

fekete szín , a kisebb vagy nagyobb fény csalhatatlan bé

lyegeknek nem tekinthetők; vegytani szerkezetökre nézve

is igen közel állanak egymáshoz. Honunkban mind a ket

tő bőven talaltatik , s ebbeli gazdagságunkat kitűntetni

czélja a jelen értekezésnek. Fekete kőszén Szadler ') je

les egyetemi tanárunk ezerint honunkban három egymás

tól egészen elkülönőzőtt telepet alkot. Az első a kárpáti,

melly 60—80 mértföldnyi vonalban Szepes, Sáros, Zem-

plin, Ungh , Bereg, Mármaros, Szathmár megyéken ke

resztül egész Erdélyig terjed , majd kisebb , majd na

gyobb hegyeket képezvén. Ezen vonalban a következő he

lyeken találtatott eddigelé kőszén : Szepesben Igló , Kezs-

mark , Leibilz, Kiszdorf, Dtirand , Ofalu, Donnersmark,

Nedecz, Plankonicz mellett; Sárosban Kapronczán, Sóvá-

ron , Fintán ; Zemplinben N. Toionya, Zámuto , Szécs-

Keresztúr határán ; Mármarosban közel a suliguli hires

borviz- forráshoz , Técsőnél ; Szathínárban az Avosságon.

A második telep Krassó megyében létezik, s délről éj

szakra hat mértföldnyi vonalra terjed. A harmadik Bara-

') Versuch einer Gesrhichte der Steinkohlen Ungarns.
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nya és Tolna megyében van , s Baranya nyugati részéből

éjszakkeletre 6—8 mértföldnyi vonalat képez. Ezen két

megyében következő helyeken ásatik kőszén : Baranyában

Vasason , melly bánya legrégibb ; Pécsett , Szászon , Kom

lón , Somogyon ; ez öt helyen évenként 70,000 pozsonyi

mérőt ásnak ki ') ; Tolnában pedig Várallyán , és Nagy-

Mányokon. Ezen kőszén-bányákban kiásott öszveg Mohá

cson , s Budapesten adatik el. A barna kőszén, melly mú

lani tekintetben épen olly jól használható , mint a fekete ,

még bővebben jő elő honunkban , nevezetesen : Pozsony

megyében Modor és Diós határain ; Trencsinben Miava

és Zlatna körül; Barsban Szentkereszt, Fenyő-Kosztolán

és Ebedecz mellett; Tiirúczban a lehotkai , alsó -záturai ,

kis-rákói, mosóczi , blatniczai hegyeken ; Árvában Usztyé ,

L.avkov, Alsó-Stepanov , Lieszek , Csimhova , Bobró körül;

Liplóban Kvacsán , Hutti és Borove mellett; — Zólyomban

Beszterczéji , Breznó bányán ,Tájován ; Honikban Nagy-

Maros, Közép- Palojta, Kis -Kér, Stefulto mellett; Nóg

rádban Nagy- és Kis -Kürtösön, Bánk, Verőcze, Mátra-

No»áki mellett (ez utolsó helyrőli legjobb;) Pestben Bog

dán , Csobánka , Visegrád határain ; Hevesben Gyöngyös ,

Saar , Bátony , s Bátor körül ; Borsodban Diósgyőr , Má

jinka , Szilvás , Ozd , Királyd , Czenter , Sajó - Németi s

Várkony mellett ; ez utolsó helyen évenként 8-9 ezer

mázsa ásatik és adatik el ; Gömö'rben Felső- és Alsó-Sajón;

Bikarban Fehő-Dernán , és Alsó-Verzáron ; Aradban Zúgó,

Konop és Dezna mellett; Krassóban Moldava és Szász-

ka között; Szeremben Vrduik , Gergeteg , Karlovicz és

Bakováczon. Az első helyen Schams Ferencz gyógysze

rész, és Wolny karloviczi tanár által födöztetett föl 1804-

ben; Potegábau közel Pozsega városához, és Late mel

lett; Varasában Radoboi mellett ; Körösben a C'sányó- és

raszini hegyekben Brainszka helysége , és Lepoglava ko-

') Fény es El ek : Magyarország geogr. ntatist. tekintetben. I k.

13. I.



126 GYÓGY- 8 MÜTANI TESTEK

Iostor között; Zágrábban Planinán; Zalában Peklenicza ,

Szerdahely és Krisovecz határain ; Vasban Borostyánkön,

Markusóczon , Schreibersdorfon , s Mariasdorf határán;

Veszprémben van egy telep, melly Jákótól Koppán keresz-

tűi Gerencsérig terjed ; Esztergomban Dömösön , Toko

don , Sárisápon , Csolnokon (az első helyen 1805-ben , a

három utolsón 1808-ban fedeztetett föl); Komáromban Zsöro-

lye helysége, s a nnjki puszta között, melly a tatai ura

dalomhoz tartozik; Sopronyban Wandorf mellett, Soprony

városa birtokán 1769-ben fedeztetett föl. Ezen kőszénbá-

nyából 1817—1823 egyre-másra minden évben 200,000

mázsa ásatott. Ennek na ív része Bécsben adatik el. To

vábbá :, B'iczingen Sopronytól két órányira 1807-től fogva

müveltetik ; végre Xeufeld , \eudorf es Pőcsing mellett.

Ezekből vajmi könnyű átlátni , milly nagy kincset

bir Magyarhon kőszén-telepeiben , s hogy ezen nagyszerű

kincs mindeddig nagyrészint figyelemre nem méltatott,

azon nem csodálkozhatunk, ha gondolóra veszszük , hogy

kőszéntelepeink legnagyobb része az utolsó évtizedekben

fedeztetett fői; hogy honunk. fa dolgában az ujabb időkig

nem sok szükséget látott , s végre , hogy honfiaink mind

eddig hajlandóbbak földmüveléssel, mint az ipar más ágai

val foglalatoskodni. Egyébiránt a már biztos alapokon

nyugvó gőzhajózás, s a létesülendő vasutak által meg

könnyebbitendő bel- s külföldbeli közlekedés meg annyi

szárnyai lesznek kőszénneli kereskedésünknek, hatalmas

emeltyűként járulandván hozzá a mindinkább érezhető fa-

hiány is: csak a már megnyitott, s megnyitandó, kőszén

bányáink müvelésével fel ne hagyjunk.

2. / kőolaj (petroleum) leginkább a kőszénhegyekból

fakadó források vizével együtt buzog ki. —. Tudván niár

a föntebbiek szerint , milly számos kőszénhegyek , s te

lepek léteznek honunkban , előlegesen is gyaníthatjuk ,

hogy a kőolaj sem leend nálunk ritkaság : s valóban szá

mos ásvány s gyógyforrásaink vizén úszkál ezen , eddig

elé egészen elhanyagolt, s annálfogva holt tőke gyanánt
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tekintendő, mind gyógy-, mind műtani tekintetben nagy

fontosságú anyag. Találtatik nevezetesen Hevet megyében

a parádi fürdőkben ; Nyitrában a holicsi urodalomlioz tar

tozó kojatinai forrásokban , hol azt a mult évben Pleischel

bécsi tanár fedezte föl; Temesben a huziási gyógyvizek

ben ') , s több számtalan ásványvizeinkben. — De van ho

nunkban egyenesen a földből kiszivárgó vizen nem uszó

kőolaj is, melly a lég befolyása által megkeményedik, s

földi vagy zsidó-szuroknak neveztetik. Ebből készül le-

párolás útján a megtisztitott kőolaj , melly nnphta nevezet

alatt ismeretes. így szivárog ki a kőolaj Bihar megyében

Kabalás-patakon és Czigányfalván 2) ; Sárosban Erdőcské-

nél; Zalában Pekleniczán, hol Liebbald keszthelyi tanár

által fedeztetett föl 3); Hevesbe/t Parádnál, s kétségkivül

még számtalan idővel fölfedezendő helyeken. Megjegyzen

dő azonban ezen anyagról , hogy honunkban szinte egészen

elmellőztetvén — mert csak Tiiróczban foglalkoznak né

hányan exen olaj készítésével ') — szükségeink födőzésire

jobbára Olaszhonból szállitatik hozzánk , s csuk egy pesti

anyagkereskedő Török Fridrik is évenként 10—15 mázsát

szál li tat az említ cl t tartományból.

3. A gyanlúr (succinum , Bernstein). Találtatik a balti

tenger partjain, s legbővebben halásztatik, és ásatik Pil-

lau, Memel, Königsberg, Danzig körül; de van más tar

tományokban is , leginkább az agyagrétegekben , és kő

széntelepekben. Miből ismét előlegesen is gyaníthatjuk ,

inikép honunk ezen asvány nélkül sem szükölködik. Az

eddig hazánkban történt földtani vizsgálatok szerint talál

tatik a gyantár nagy , s a müvelőnek bizonyos hasznot

igérő mennyiségben : Kras»ó megyében a szászkai , és

moldavai kőszéntelepekben a Privicza- völgyben ; Nyitrá-

') Orvosi Tár, új folyam, Vl-dik félév. 4. sz.

*) Fényes Elek: M. O. geogr. stat. tekint. IV. k. 40. I.

') Z ip.ier :Topogr. miner. Handbuch v. Ungarn. 290. I.

') Grellmann: Statintiache Aufklárungen sat. II. B. 152. I.
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ban Szaknlcza mellett ; Szepesbeti a Magora hegylánczban:

8 idővel kétségkivül szdmosabb helyeken is fog fölfedez

tetni.

4. A kén ( sulfur ) s készitményei , millyenek a kén

kénes - kéngyulatsav sat , igen nevezetes szerepet játsza

nak mind a mű-, mind a gyngytanban. A műtanhan használ

tatik a kén lőpor , érc/kénetek , minták, gyufák készitésé

re, savai pedig selyem-, gyapot-, vászonkelmék fehéritésé

re ; a gyógytanban pedig jelenleg több mint 40 készitmé

nyei divatoznak '). Ezen test a természet mindhárom or

szágában találtatik. Az állatországban nevezetesen a fehér-

nyében. Ettől van egy részről h záptojásnak azon kiállbat-

lan szaga , ettől ered az ezüst kanalaknak a fehérnyébeni

megfeketülése. Továbbá a vizelletben , hajban. A növény

országban a zilizgyökben (radix altheae), a büdös libatopp

ban (chenopodium foetidum), a nemes cziczkóróbao (achil-

lea nobilis), a büdös aszatban (assa foetida), a tormában,

a repczében , a veres- és fokhagymában. Legbővebben ta

láltatik pedig az ásványországban, vagy termésalakban,

a tűzokádó hegyek közelében , a Vezuv s Aetna körül ,

a lipari szigeteken , Puzzoli mellett Nápolyban ; Izland ,

Teneriffa , Quadeloupe , Java , Bourbon szigetein , déli

Americában a Purace tűzokádó-hegy környékén vastag ré

tegekben ; vagy érczekkel egyesülve az érczkénetekben,

millyenek a vasany-, rézeny-, ólmany-, dárdany-, horgany-,

higany-, himanykénetek ; vagy savitóval , vagy gyulóval

egyesülve, a kén és kéngyulat- savban, s ezek által ké

pezett sókban. A mű- s gyógytan számára legrövidebb, s

legjutalmasabb úton készítetik a terméskénből , melly ol

vasztás , s lepárolás vagy felszállt (ás (sublimatin) által

szabadítatik meg kő- s főldnemü tisztátalanságitól. De

mivel nem minden ország szerencsés terméskén- telepek

kel bővölködhetni, kivált Europában, leggyakrabban <»l-

vasztatik ki az érczkénetekből , nevezetesen a vasanyké-

M Sobe rn hei m : Vrzneimittellehre 45!). I.
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netből (sulfuretum , s. pyrites ferri), melly 45, 5 rész va

sany- s 54, 5 rész kénből áll. Angliában a rézenykénet-

bői is '). — A vasanykénet t. i. légtől elzárt üregben éget

tervén , kéntartalma % részét gőzalakban bocsátja el , melly

sürítő edényekbe fölfogatik, s újolag megtisztítatik. Ezen

érczkénetekbőli kiolvasztása a kénnek hosszadalmasabb

s költségesebb, de mind a mellett is elég nyereséggel jár,

mint azt Angol-, Svéd-, Szász-, Csehország , Porosz- Szilézia

példái csalhatlanul biznnyitják. Honunk kénbeli gazdasá

gát a mi illeti : terméskén jő elő nem megvetendő meny-

nyiségben a szaihtnármegyrí bányavárosokban ; Zólyom

ban Úr-völgyén , Kalinkán, Bacznchon , Haláson Sz. And

ráson ; Vasban Borostyánkőn ; Honthban Selmeczen ; Lip-

tóban Boczán, Maluzsinán; Abaujban Aranyidkán, s min

denekfölött legbővebben Varasdban Kadoboján , hol Sprin

ger2) szerint 1833—1837. évenként 6,000 másza kén ásatik,

s a k. kincstár által kezeltetvén, inkább fejedelmi, mint

nemzeti kincseink közé szánn'tandó. Erczkénetek (sulfure-

ta) pedig mind a négy bánya -kerületben nagy mennyiség

ben jőnek elő. E szerint legkisebbé sem kétkedhetünk ,

miként ezen gyógy- s műlani -tekintetben nagy fontosságú

anyaggal is bőven ellátvák megyéink; s miként az Euro

pában nagy számmal létező kénhuták mintájára allítandó

intézetek által minden külföldi ként, s kénkészit menye

ket (praeparata) nélkülőzhetendünk ; s a honunkban óriási

léptekkel fejlődő , természeti gazdagságunkat felkutató

értelmiség, a fölébredt tetterő, s egyesületi szellem, a

kereskedés élénkülése , a naponként fől-föltünő különféle

gyárak, intézetek méltán jogosítanak bennünket remény-

leni , hogy ezen, eddigelé elhanyagolt nemzeti kincsünk

sem fog sokáig parlagon heverni.

') Srhubart: Klcinrntr der technischen Chemie 1 '. H. ! 17. í.

') Statistik ilcs oest. Keiserstaates. Wien. 1840

TERM- PÁLY. III. 0



IW GYÓOY- S MCTAM TKMTEK

Sónetnii ele.

A nőneműekről örömmel vallhatjuk , hogy ásvány-

orszagi kincseink között legkevésbé elhanyagol vak. így:

1. Atziheg (natrum , s. sodu) vagy tziksó , melly Mo-

»<>ny, Komárom, Fehér, Pest, Kacs, Csongrád, Csanád,

Torontál, Békés, Bihar, Szabolcs, Szathmár , Heves

megyék , • Nagy- kan- » Jászkerületek lapályos róna

vidékein nagy bőséggel virágzik ki , nem megvetendő

mennyiségben szállitatik külföldre. .Nevezetesen a harutin-

czadi lajstromok után évenként mintegy 800 mázsára te

hetjük a kivittetett öszveget. Azonban ezen czikkről h

fájdalommal kell megvallani , hogy nem levén szikegtisz-

t ító gyáraink , a jegesedeit (snda crystallisata) s a ketted-

szénsavas szikeg ( bicarbonas sodae) külföldről , jobbára

Londonból kerül hozzánk, s e szerint tulajdonunkat kén-

telenítetünk gyáraink nemléte miatt idegenektől venni

meg.

2. A hamag ( kali , s. potassa ) vagy hamu/sir , melly

Mármaros , Bereg , Ungh , Arad, Krassó, Bihar, Zala,

Verőcze , Pozsega megyékben , az oláh- bánsági szluini ,

második báni-végezred ben legnagyobb mennyiségben ké

szül , szinte nevezetes kiviteli czikk. 1825=27-ig éven

ként mintegy 45,399 mázsa száll ítatott külföldre. Ezen

czikkeli kereskedésünk történeteit , a kivitel elébe kor

mányunk által vetett akadályokat, előadja Horvát „Ipar,

s kereskedés története" czimű munkája 36*l-ik lapján.

3. A salétrom v. fojlósam* hamag (nitrutu , nitras

Iixivae , s. potassae) szinte bőven főzetik hazánkban Sza

bolcsban, nevezetesen Nagy-Kallón, s Nyíregyházán éven

ként 5000 mázsa; Biharban Debreczenben 3ÜÜ0 mázsa;

Aübunáron a bánsági illir-őrezredben 1 1(1,17f1 mázsa. Ezen
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kivtil több megyében : Szathmárban , Mosonyban , Sop-

ronyban , Somogyban , Zólyomban , Fehérben sat ; de

kivitele tilalmaztatik a kormány által.

4. A timsó (alumen) legnagyobb mennyiségben főze

tik: Beregien, Munkács mellett, a knvászói és puszta-

kerepeczi intézetekben , Muzsajon , Dedán ; Hevesben Pa

rádon , és Softro/tyba/t, Springer szerint 1833—37-ig éven

ként egyre-másra 11,534 mázsa készült. Melly őszvegből

a harminczarti lajstromok szerint 4,000 mázsa vitetik éven

ként külföldre ').

5. A konyhasó , v. sósavas szikeg (murias sodae) leg

nagyobb érdekű természetadta kincseink egyike. Kiapad-

hatlan fészke ezen nclkülözhetlen , s annál fogva megbe

csülhetlen anyagnak Mármaros megye , hol a sugatagi ,

szlatinai , rónaszéki , sándorfalvi, királyvölgyi aknákbői

évenként 713,850 mázsa ásatik. Ezenkül Sárosban Sóvá-

ron 100,000 mázsánál több főzetik. Honi szükségeink

mind a mellett ez öszveggel nem födöztetvék , s ennél

fogva nem csak Erdélyből , melly még gazdagabb a kony

hasó dolgában, kerül hozzánk, hanem a szomszéd Gács-

országból is, kivált éjszaki megyéinkbe, a könnyebb *

olcsóbb szállításnál fogva.

6. Kénsavas rézeg, vagy rézgálicz (sulfas cupri , s.

vitriolum cupri) részint rézenykénetből , részint czement-

vízből készül. Ez utolsóból készítetik honunkban a sel-

meczi bányakerületben Ur-völgyön ; a szomolnokiban pedig

Szomolnokon : de koránsem olly mennyiségben , hogy

önnönszükségeinket födözhetné. — Az említett két helyen

kivül van még czementvíz a nagy-bányai kerületben Ilobán

és Nagybányán ; a bánságiban pedig Szászkán , s ha

mindezen vizeink nagyobb iparral használtatnának réz-

gálicz- készítésre , kétségkivül semmi külföldire nem szo

rulnánk.

') Slatiülik de* ik-ki. Kai*. Wien. 1840.

9*
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7. Póris (borax s. tinkal) vagy pórttmvtu nikeg (na-

trum boracicum) mind gyógy- mind műtani tekintetben ne

vezetes test. Abban mint hatalmas oldozó, ebben mint

zománczoy.asra , finom üveg , s különféle festékek készíté

sére , az érezek olvaszthatósága előmozdítására ') alkalmas

szer. Természeti állapotjában, mint nyers, vagy tisztáta

lan póris jő elő: Persia, Tibet, Keletindia, China , Ja

pán tavaiban; legbővebben Tibetben, a húsz angol mért

földnyi terjedelmű havasoktól környezett , úgynevezett

Tinkal-tóban. A tavak vizeiből következő uton nyeretik

a póris: a meleg évszakokban lecsapolják a póris-tartalmű

tavak vizeit kisebb árkokba, gödrökbe, mellyekben a nap

hevétől elpárologván a víz legnagyobb része , a póris je-

gesedik. Az illy úton nyert jegecsek összeszedetnek, s

tinkal, vagy borech vagy boreck , vagy pounxa nevezet

alatt a kereskedésbe mennek. Könnyű képzelni, miként

ezen nyers póris nagyon távol van a vegytani tisztaságtól,

8 annálfogva ezen állapotban sem a gyógy- sem a műtan-

ban nem alkalmazható , hanem e végre szükség előbb meg

tisztíttatnia. Londonban , Amsterdámban , s ezelőtt főleg

Yelenczében tőrtént a nyers póris megtisztítása, s ez ok-

nálfogva nyerte a vegytani tisztaságú , a még ma is diva

tozó velenczei póris (borax veneta) nevezetet. A közép

kortól fogva, mikor a póris Europában ismeretessé lőn, az

utolsó századig ezen úton nyertük a parist. De miután

Homberg 1702-ben egyik alkotó-részét ,t.i. a pórissavat

(melly épen ezért sal sedativus Hombergi nevezetet nyert)

feltalálta , s ez Európában is , nevezetesen Olaszhonban ,

a tűzokádó hegyek tőbőreiben (crater) némelly hévvizek

martjain, a Castel nuovo, Cerchiajo körüli tavakban is

bőven találtatik ; sőt Florencz és Sasse körül a földből is

') Chaptal kisérletei szerint a póris segitségével megolvad a

kovaföld ( Kieselerde) Wedgeivood tiizmérójénrk 22-dik fo

kánál, melly púris nélkül csak a 4,043-dik Toknál olvad meg.

Poppe: Tecunologisclirs Lexicon. W2. I.
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kiviragzik (miért' is a természeti pórissav tiutolvmnk is

neveztetik). Más úton is jutunk a pórishoz. Nevezetesen

az olaszhoni pórissav Franczhouba vitetik, s a póris má

sik alkotó-része t. i. a szikeg az ottani gyárakban adatik

hozzá. És épen ezen az uton készítethetnék Tognio La

jos jeles egyetemi tanárunk nézetei szerint honunkban is

nagy haszonnal a póris. Tudjuk ugyanis, hogy hazánk tzikeg

dolgában leggazdagabb tartomány egész Europában; s e

szerint a helyett , hogy pórist veszünk drága pénzen, csak

az olaszországi olcsóbb pórissavat kellene megvennünk , s

a szóbani anyagot magunknak készítenünk. Ez áltul ma-

gasb szárnyakra emelkedvén szikeggeli kereskedésünk is,

új forrását nyitnék meg nemzeti gazdagulásunknnk-

V.

Ásványvizek

(aquae minerales).

A természet legdicsőbb , legbecsesh adományai közé

számitandók a gyogyászatban olly nevezetes szerepet ját

szó, de a mellett műtani tekintetben sem megvetendő ás

ványvizek. Gyógytani becsükről könnyen meggyőződhetik,

ki csak egy köszvény vagy más kórban sinlődő , önmagá

val jóttehetlent , minden más, még a leghatalmasabb

gyógyszerek és módok által hoszú évek során sikeretlenül

orvosoltat a czéls/.erű gyógyvizekkeli élés által , négy

hét alatt tökéletesen helyre állva látott '). Mutani tekin

') lllv érdekes esetnek köszönhetjük azt, hogy Togn i o Lajos

jeles egyetemi tanárunk honi ásványvizeink megismerését

studiumává tette, s még jelenleg is, költséget, fáradságot

nrm kiméive, buzgólkodik ásványvizeink vegybontásában s

vizsgálatában. A fáradhatatlan fértiu hontiui buzgalma által

majd csak tisztáim jövendünk már valahára ásványvizeink
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tetben pedig, főleg a sziksó és salétrom tartalmú vizek ér

demelnek kitünő ügyelmet. Ha már honunkat az ásványvi

zek tekintetében 'nem épen felülegesen vizsgáljuk meg:

azt e részben, minden európai tartományok között rsalhai-

lanul legelsőnek , leggazdagabbnak találandjuk. Tudjuk

ugyanis az Orvosi Tár új folyamain Il-ik félévi 12-ik számá

ból, bogy, kivevén a luganyos glaubersó tartalmú hővi-

zeket, millyekkel Magyarország nem bir, minden más

nemü ásványvizek igen nagy számmal találtatnak honunk

ban ; még pedig minden nemben olly nevezetesek, millye-

ket egész Europa sem mutathat íöl. Hogy ezen állítás nem

túlságos , annak bebizonyítására fölidézem I. Fr. Simon,

tanárnak : „Heilquelteu Enropa*. mit vorzűglicher Berück-

sichíiguug ihrer chemisehen Zusammetuetzung" rzimű je

les, és sok fáradságba került munkáját, mellyben minden

europai tartományokban létező gyógyviz-forrásokat előszá

mol. Ezen munkában Magyarországból, leginkább terra

incognita levén előtte, csak 57 forrást, a határőr-ezredek

ből 18-at, így őszvesen 75 gyógyvizet említ; Erdélyből

pedig csak 20-at , holott itt csak sóvíz forrás 125 van ').

De mind a mellett , hogy illy hiányos s hihetőleg minden

tartományok között leghiányosabb ezen munkában a ma

gyarországi ásványvizek névsora: mégis leggazdagabb cete

ris paribus az emlitett munka szerint is. Mi pedig tudván

a derék Tognio buvárkodásai után, hogy ott ásványvize

inknek alig emlitetett egy hatod része , méltán tarthatjuk

hazánkat ezen tekintetben egész Europában legelsőnek,

leggazdagabbnak. Azonban mindezen gazdagságunk daczá-

zavaros ügyével. Ab 18s%« országgyülés szép jutalmat rendelt

a magyarok eredetét nyomozó Horváth Istvánnak-

miből utoljára ir nem sok haszon leend. Vajjon az emlitett

lelkes fértiú nem érdemlett volna-e hasonló megtiszteltetést

ezen sokkal nagyobb hasznu tárgy körüli költséges , s

honunkat annyira érdeklő buvárkodásaiért ?

') Orvosi Tár, rjjfolyamat. II. félév 187. I.
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ni számos külföldi ásványvizek hozatnak és árultatnak

honunkban , míg nemzeti nagyszerű kincsünk szinte egé

szen elhanyagoltaiva hever. Hlyen külföldi ásványvizek: .

az adelhaidi, bilin i , eger~, franze/tsbmnni , johannisbrunni ,

marienbadi, karlsbadi , pül/tai , pyrmonli, saidschűtzi , tel

teri, tpaai, wildungi sat, mint meg annyi pénzünket

méltatlanul rabló kereskedési czikkek. Hogy ezen ásvány*

vizek honiakkal mind pótolhatók, arról már a halhatatlan

emlékű B. van Swieten M. Theresia udvari osvosa , kinek

sok üdvös rendeleteket köszönhetünk , sem kétkedett. így

ír tudnnüllik az emlitett nagy férfiú a jeles Veszprémi

hez (1770. feb. 22-én) szóló levelében ') : „Nnllus dubito, quin

illox foiUe» , qvos magnis tumtibut advehendos procul c/tra-

mutt , possideamut ipsi , aquas spadanas, el selteranas ex

Hungaria allatat vidi ipte." Mennyivel kevésbé kételked

hetünk tehát mi, ásványvizeinket 70 év múlva sokkal tö

kéletesebben ismervén. A közelebbi évtizedben Tognio

által tőrtént vizsgálatok s vegybontások szerint követke

zőleg osztályozta) halnak ásványvizeink: . .

L Hevizek (thermae).

a. Ké/tet hévizek (th. sulfureae): a trencsini Tren-

csi/t megyében, pöstyéni Nyitrában,n budai Petiben, har

kányi Baranyában, mehádiai a Bánátban, topliczai Hur-

txttortzágbun.

b. Vasas hévizek (th. martiales) : a szliácsi Zólyom

megyében, vichnyei Harsban, lucskyi Mármarosban , da

ruvári Potegában , topuskói Horvátországban.

c. Földes- sós hévizek (th. terreo-salinae) : a nagy

váradi Biharban, bajmóczi Nyitrában, stubnyai Tárticz-

ban, rajeczi, kisbilliczi Trenctinben,

d. Lugauyoi héoiz (th. alkalinae):a lippiki Posega vár

megyében, Ezek legnevelesb europai hirre érdemes hévi

zeink. —

') Súi'iinita mrdirorum Hung. et Transil. Biographia. T. 1.80. I.
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e. Névtelen hévizek (th. anonymae), azaz: ollyanok,

mellyekben igen csekély mennyiségü álló létrészek talál

tatnak s mellyek annálfogva leginkább hasonlitanak a

gasteini és pfeftersi hévizekhez. IUyenek :

Az egri hévizek Hevesben, a keszthelyi Zalában, ta-

polczai Borsodban, monyaházi Aradban, velikai Pose-

gában sut.

II. Savanyuvizek vagy borvizek (acidnlae).

a. Luganyos vastartóimnak (ac. alkalino - martiales) :

Abavjban a ranki ; Borsban a bukovinai ; Beregiben a

nelipinai ; Honikban a szalatnyai , szántói , magyarádi;

Kővár -vidékén a gorbonáczi ; Mármarosban a suliguli,

borkúti, viski, kobolopolyánai , bocskó-rahói , ferenczvöl-

gyi ; Sárosban a bártfai , szinnye-lipóczi , savniki , magyar

raszlaviczai, radonai, szalini; Sopronban a káboldi , pe-

csenyédi , nagy- höflleini ; Szathmárban a bikszádi , ujvá

rosi , tiwvékonyi ; Szepesben az ujlublyói ; Treucsinben a

sztrezseniczi; Twrocasban budisi , jahodniki ; Vasban a tar

csai , sóskúti ; Zágrábba/t a jamniczai ; Zemplinben a kel

esei ; Zólyomban a baczuchi, kalinkat , klokocsi , vámos

falusi.

b. Só- és vastartalmúnk (ac. salino-martiales) : a fü

redi Zalában, ugodi Veszprémben, oszadai vagy közön

ségesen medokisi Liplóban , orechói Treucsinben, szliá-

csi, farkasfal vui Zólyomban.

c. Föld- és vastartalyutok (ac. terreo-martiales) : a

hajnacskői, várgedei s még többek Gömör megyében. —

d. Kénes savanyu vizek (ac. sulfureae) : a parád i He

vesben, szántói, gyűgyi , merei Honthban.

III. Keserü vizek (aquae amarae).

Az esztergomi „ Esztergom megyében, biai Pestben,

nagyharsányi Baranyában, ölyvesi Ugocsában.
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IV. Sóvizek (aquae muriaticae).

A sóvári, alsósebesi, fintai Sárosban , polhnral Ár

vaban, szalatnais még többek Mármarosbau, szolyvai Be-

regben, szobránczi Utighban.

V. Timsót tizek (aquae aluminares).

A parádi Hevesben, rónyai Gömö'rben, mogyorósi

Esztergomban, erdő-lényei Zemplinben, borostyánkői Vas

megyében. '

VI. Sziksót vizek (aquae natronatae).

A Fertő-tava Mosony vármegyében , a palicsi Báct-

ban s több számtalan tavak és mocsárok.

VII. Ibolót vizek (aquae jodatae).

A czigelkai (luganyos vastartalmu savanyu viz, melly-

ben szabad szénsav , továbbá szénsavas és sósavas szikeg

van), a dubovai , niklovai, bártfai, suliguli, város- mulyádi,

baczuchi, ugodi, tarcsai, sóskúti, szalatnyai, szántói, ma-

gyarádi , bikszádi , borkúti , szaplonczai , fintai, polhovai ,

mehádiai, parádi, mellyekben Tognio tanár fedezte fül

az ibolót ; végre a Hpiki , mellyben Wagner szerint szinte

találtatik iboló. —

VIII. Hideg kenet vizek (aquae sulfureaé frigidae).

A büdöskői vagy smrdáki Nyitra vármegyében , szo-

bránczi Ung/tban , viski Mármarosban sat.

Hogy ezen itt elősorolt legnevezetesb ásványvizeink,

mellyek közöl Simon fölebb idézett munkájában csak néhá

nyak emlitettek, minden külföldit nélkülőzhetőkké tehet

nének , s nem csekélyértékű kereskedési czikkekké válhat

nának, vajmi könnyű általlátni! S hogy az mindez ideig

nem tőrtént, következő okoknak lehet tulajdonítani:

1. Honi ásványvizeink nem csekély költség és fá

radságba kerülő megvizsgálásai, a tökélyt megközelítő
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minőleges 8 mennyileges .vegybontásai s leirasai a legú

jabb időkig hiányzottak ; sőt még jelenleg is — a meny

nyiben Tognio ohajtva várt ásványvizeinkről! nagy szor

galommal készült munkája még csak kéziratban van —

hiányzanak ; igy nem csudálhatjuk , hogy külföldön mind

eddig jobbára ismeretlenek, s annálfogva kereskedésbe

nem jöhettek, mert: ignoti nulla Cupido.

2. Honi fürdőinlézeteinkben , nagyon kevés kivé

tellel, még jelenleg is hiányzanak a vendégeket édesgető

lakás, butor, s más életbeli szükségeket tárgyazó kényel

mek , mellyek a' külföldieknél minden várakozást fölül

múlnak, s azonban minden kényei metlenségök , rendetlen-

ségök mellett is nlly felcsigázott áron fizettetnek , hogy

csak kevés ember erszénye 'képes a zsarolásokkal daczoini,

s ennélfogva csekély számú vendégek által látogattatván

meg, nem csuda hogy hathatóságuk ellenére is érdemlett

hirre nem emelkedhettek.

3. Xem csekély szerepet játszik ezen okok között

azon ügyetlenségünk , mellynél fogva a kereskedésbe me

nő ásványvizeinkkel megtöltött üvegeket czélszerűen meg

tölteni, s bedugaszolni nem tudjuk vagy legalább, mig

Tognio erre is meg nem tanított bennünket ' ), nem tudtok.

Ennek következménye Iőn , hogy ásványvizeink , mielőtt

rendeltetésük helyére eljutottak volna, szállékony létré

szeiktől, és ezek által egyszersmind némelly álló részeik

től is, millyck p. o. némelly szénsavas földek, és szénsa

vas vasany, megfosztattak,— ekként az azokkal élés üdvös

sikere nem keveset csökkent.

4. Ezen okok közé kénytelenítelem s/.ámítnni orvosi

rendünk hanyagságát is, vagy inkább a régen lábrakapott

szokáshoz ragaszkodását. Mihelyt t. i. valumelly kórágy

nál ásványvizre van szükség, azonnal megrendeltetik a

pűlnai, selteri , adelhaidí sat , a helyett hogy illy nemű

nagyobb gyógyerejü honi ásványvíz rendeltetnék. Tudjuk

') Orvosi Tár, Ilik (étit. 8- sxam.
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pedig, hogy mint eddig mindenkor, úgy ezután is akár-

melly anyag kelendőségének leghatalmasabb emeltyűje az

orvosi vény (Recipe).

5. Méltán ide sorozható az is, hogy anyagkeres

kedőink altal kezelt ásványvizeink a gyógyszertárakat

megszemlélni szokott törvényes személyzet által nem vizsgál

tatnak meg , s így a nyereség után sovárgó kalmár min

den scrupulus nélkül árulhatja a régi, s gyógyerejöktől

megfosztatott ásványvizeket, szabadon rongálhatja gyógy

vizeinknek különben is ingó alapokon nyugvó hitelét. —

6. Ásványvizeinkkeli kereskedésünk akadályai kö

zött emh'tendő végre az, hogy mint egyéb kincseinkkel,

úgy ezekkel sem tudunk más kereskedői szellemű nem

zetek példájaként zajt ütni , minek következtében nya

kunkon marad legnagyobb érdekű kincsünk is. A mai vi

lágban mindennel lármázni kell , — lármázni el annyira ,

hogy a bedugult nagyott halló fülek üregét is általjárja

sikoltó hangunk. A német, zsidó, vagy más élelmes nem

zet, addig kürtöli, hirdeti minden hirlapban legcsekélyebb

portékáját is , míg végre csakugyan vevőkve talál , s gara

saiból ezreket és milliókat kovácsol öszsze magyar urak

ká leendő utódai számára.
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NÖVÉNYORSZÁGBÓL.

A. GYÓGYTANI TESTEK.

I.

Bódítók (narcotica).

nj Külföldről hozatnak , noha honunkban is teremnek, vagy

termeszthetők :

1. A mákotiy (opium v. mecunium .

Egy a Iegrégiebb, legfönségesehb , soha feledékeny

ségbe nem sülyedt gyógyszereink közöl. Szolgáltatja a

kerti (papaver sonmiferum Lin), és' fehér mák (pap. offici

nale Gmelin), melly Linné szerint a sokhimesek, egyanyá-

sok , a természeti rendszer szerint a mákneműek (papave-

raceae) családjába tartozik. A kereskedésben kétféle má

kon y forog, t. i. a keleti és europai. Amannak ismét öt

faja van , nevezetesen : a) a török vagy ko/tstánczinápolyi

tnúkn/ty , melly legjobb , legdrágább , s nagyohbrészint

Törökhonban fogyasztatván el, ritkán jő kereskedésünkbe ;

b) a smyrnai, melly az előbbinél valamivel alábbvaló;

abban t. i. 15 plt., ebben csak 10 plt. tiszta mákkal (mor-

phin) találtatik. Nálunk leginkább ez forog kézen, c)

Az egyptomi , vagy thébei ; d) a kelet-indiai ; e) a persiai

mákony, melly három utolsó faj ritkán jő az europai keres

kedésbe. Készítése módjáról Teixier, ki szemtanúja va-

la a mákony készítésének Kis-Ázsiában, a következőket köz
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li '): ,, \ virághullás nlán három nappal 3) meghasítatnak,

vagy karczoltatnak a mákfejek felülegesen fölmentes (ho-

risontalis) irányban ; a hasítékból azonnal szivárog ki va

lami fehéres lej-alakú nedv Ez állapotban hagyják a mák

fejeket egy nap, és egy éjjel, — a következő reggelen

egy széles késsel szedik le a mákfejekből kiszivárgott má

konyt, mellynek szine még ekkor barna, de minél job

ban megszárad , annál sötétebb szinű lesz. Egy mákfej

ad néhány szemert. Az így nyert tapadékony darabos fő-

líiletü mákonyt kis alacsony edényekben összenyomván ,

dohány vagy más széles növénylevelekbe takargatják, s

az ősszeragadás megakadályozása végett éretlen mákmag-

gal behintik , s így megy a kereskedésbe." — Ezen tö

mérdek pénzbe kerülő nélkülözhetlen gyógyszert pótolni

ohajtván az europaiak , számos kisérleteket tettek ennek

készítésével, így származott az europai mákotiy; de a

melly gyógyszererőtani (pharmacodynamicus) tekintetben

jóval alábbvalónak tartatott a keletinél. Az újabb időkben

azonban számosabb kisérletek tétetvén vele, a keletivel ha

sonló erejűnek találtatott mind a franczia (millyenek :

Dronsart, Merat- Guillot , Fouquier, Loiseleur, Des-long

Champs), mind a' német (millyenek : Hufeland , Wolf sat)

kifogás nélküli hires orvosok által s) , sőt a mennyiben az

ember fejét el nem kábítja , s nyugalmasb álmot eszközöl,

még valamivel előbbvalónak. — Ha már az említett jeles

gyógyászok ezen állítása igaz, mellyben pedig kétked

nünk nem lehet, nincs okunk késedelmezni ezen gyógyszer

termesztésével , készítésével , a gyógydivatba , s kereske

désbe léptetésével ; mert éghajlatunk annyira kedvez az

')Sobernheim: Handbuch der praktischen Arzneymittel-

lehre 1. Lief. 14. 1.

*) Kik a mákony készítésével Európában kisérleteket tettek ,

legjobbnak találták a mákfejek meghasitását a viraghullás

után 8 nappal , tiszta meleg nyári napon.

') S o b e r n h e i m : l'i aktisch. Arzneymittellehre. 14. 1.
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(ínyanüvenYnek , hogy delszaki megyéinkben mindenütt

bízvást (ermesztetlietik. A gyógyszerek árszabásában meg-

állapitott mákonyár sem olly csekely (polg- fontjának t.

i. 23 pengő forint), hogy a/ kivált falusi vagy kisvárosi

gyógyszerészeinket , kikre leginkább néz ezen anyag ter

mesztése, készítése, elidegenithetné. E szerint tehát csak

önnön meleg buzgalmunk, s munkás akaratunk kivánta-

tatik annak kieszközlésére , hogy ezen bonunkban ter

meszthető anyagot ne vásaroljuk drága pénzen idegenek

től , hanem inkább mi szolgáitassuk azt a külföldnek is. —

2. Satálony (lactucarium).

Ezen gyógyszert a mérget saláta szolgáltatja (lactu-

ca virosa) , melly Linn. szerint az együttnemzők , egyenlő-

nősök ( syngenesia , polygtimia aequalis), Jussieu szerint a

katangneműek (lichoraceae) közé tartozik. Honunkban

önként ferem utak , gyepük , kerítések , kőfalak mellett

s mindenütt müveltethetik. A növény minden reszében lé

tezik bizonyos tapadékony, bódíto , kesernyés, csipös ien,

tejszinű s hatalmas gyógyerővel felruházott nedv , melly

a növényszárából virágzás idejében meghasogattatván , ki

szivárog , s vagy a levegőn , vagy gyönge tűznél megszá-

rittatik, s tiszta saláto/tynak (lactucarium verum s» purumi

neveztetik , s minthogy a honunkban fölhasznált jobbára

Ausztriában készül , laclucaritim atislríacnm nevezetet

nyert. Másik készitménye a szóbani salátának a vonat (ex*

tractum), melly a növény szárának összevagdalása , kisaj-

tolása , s az igy nyert nedv vizes részének tűznéli elpáro-

logtatása által készül ; s minthogy e czélra nem csak a

mérges, hanem a kerti saláta (lactucasativa) is fordíttatik,

ezen készítmény kerti saláta- vonatnak (extract. lactucae

sativae) neveztetik. Ezen készítmények mind külföldről,

jobbára Bécsből hozatnak hozzánk, ha nyiltan akarunk

szólani , egyedül gyógyszereink hanyagsága miatt ; mert

honunkban leginkább ők ismerik, s tartoznak hivatásuk

nál fogvn ismerni a gyógynövényeket, s az azok hol i
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gyógytestek készitése módját, de kötelességük egyszer

smind, ha öumaguknak, s honuknak használni akarnak —

mit pedig akarniuk kell — ismereteiket gyakorlatilag is

alkalmazni , mert vajmi nagy erkölcsi bűn a tudomány vi

lágát véka alá rejteni.

3. Sttfrány (crocus).

A jóféle sáfránynak (crocus sativus) háromágú össze-

göngyölődött bibéje (stigma) neveztetik mind a közélet

ben, mind a gyógyszertanban sáfránynak. Az anyanövény

Lin. szerint a háromhimesek, egyanyások, a természeti

rendszer szerint pedig a nősziromnemüekhez (irideae) tar

tozik. Eredeti hazája kelet , honnan Europa déli melegebb

éghajlatú tartományaiba is átültettetett, s jelenleg is nagy

sikeríel termes/Jetik Ausztriában Krems városa környékén,

s ez elsőséget vivott ki magának jóságára nézve, — Ba

va riában , Francz-, Spanyol- és Olaszhonban. Hazánk

ban önként is terem '), s őszi sáfránynak neveztetik, csak

hogy nem bir olly jó tulajdonságokkal mint az úgynevezett

bécsi sáfrány. Semmivel sem alábbvaló azonban a bécsi

nél az, melly honunk némelly tájain, mint például: Pécs,

Tapoksány körül 2), továbbá Heves, Bihar,. Tolna, Zala

megyékben, s különösen Keszthelyen *) tcrmesztetik.

Csak az fájdalmas tehát honunkra nézve, hogy hanyagsá

gunk , elfogultságunk , kereskedői s vállalkozói szelle

münk hiánya miatt bővebben nem termesztjük , s hogy en

nélfogva évenként, mintegy 100 mázsát kényteleníttetünk

külföldiektől , leginkább bécsiektől venni *). Termesztési

fáradozásainkat pedig bőven jutalmazná , s talán bővebben

mint más termesztményeink, az eléggé magasztos ár, font

ja t. i. gyógyszertárainkban a k. helytartó Tanács 1838.

') Debrerxeni Füvészkönyv. 79. I.

') Oestr. Nat. Kncyklop. IV. B. 320. I.

') Horvath: Ipar és keresk. története. 284. 1.

') Horváth: Ipar és keresk. sat. 284. I.
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13. nov. kok végzésénél fogva ') 192 v. forinttal, s néhány

krajczárral fizettetik. —

i. fíorostyáamedgg-viz (aqua laurocerasi).

Ezen kéklő gyulatsav (acid. hydrocyanicum) tartalmú

hatalmas bódító, s nagy divatban létező gyógyszer készí

tetik lepárolás útján a borostyán - medgy (prnnus lauro-

cerasus) leveleiből. Tartozik ezen növény Lin. szerint a

húszhimesek , egyanyások , Jus. szerint a rózsanemüek (ro-

saceae) családjába. Hazája Kis-Azsia; de müveltetik Eu

ropa melegebb égalj ú tartományaiban is, főleg Olaszhon

ban, s honi gyógyszerészeink is leginkább innen, neve

zetesen pedig Milanoból látják el magukat a szóbani

gyógyszerre!. Egyébiránt a borostyán- medgy honunk

ban vadon is ') magterem, annyival inkább müveltetve,

mint ezt a keszthelyi urodalom példája , hol ezen növény

tenyésztetik, csalhat lanul bizonyítja. — E szerint készítet

hetnék ezen gyógyszer honunkban is, ha parlagon heve

rő fnldinkhen, erdeinkben , szőllőinkben müveltetnék

az anyanövény. A bizonyos haszonról a borostyáumedgy-

viz kelendőségénél fogva nem kétkedhetni, mert, ha

szinte nem használtatik is nálunk olly nagy mértékben,

mint Olaszhonban, hol mint kir. tanácsos, s jelenleg az

orvosi kar elnöke Bene Ferencz ő nagyságától volt

szerencsém hallani , csak egy gyógyszertárban is 60 akót

fogyasztanak el évenként: de mindazáltal honunkban

is a minden nap szőnyegre kerülő gyógyszerek egyike.

S ekként készítéséből kettős haszon háramlanék ránk;

egyik az ezen czikkért kiszivárgó pénz honunkban ma

radása, másik a meg nem hamisított borost yáumodgy-

vízzel i élhetés; mert meg kell jegyeznünk, hogy az Olasz

honból szállított rendesen hamisitva van. —

') Taxa medicamentorum pro regno Hungariaé. 1838.

') Debrecr.eni Füvészkönyv. 290. I.
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3. Ctemege-mondola (amygdalus communis).

Lín. szerint a húszhimesek , rg) anyások, J. szerint a

rózsaneműekhez számítatik. Eredeti hazája Ázsia és Éjsza

ki -Afrika. (Egyébiránt Europa délszaki tartományaiban,

Francz-, Olasz-, déli Némethonban , Schweiczban, s ha

zánk némelly vidékein is termesztetik. A müvelés által két

válfaja ( varietas ) lett , t. i. keserű , és édes mondola ,

(amygdalae dulces , et amarae) s a gyógyászatban mind

kettő gyakran alkalmaztatik. Az elsőből készül a keterű

mandula- víz (aqua amygd. amar.), melly gyógytani tekintet

ben közeljár a borostyán • medgy - vízhez ; a szálló keterű

mandulaolaj (oleum amygd. amar. aethereum), a francziák

által fölfedezett mondoiul (amygdalina) ; a második faj pe-

dig fejes, tzörp , olaj és Aorpa-alakban használtatik; —

említendő még ezen fajnak egy üj, s szinte a francziák által

talált készítménye, t. i. a fejetel (emulsina). Ennek s a

fölebb említett mondolalnak kölcsönös egymásra hatásából,

midőn víz által érintkezésbe hozatnak , kéklő gyulatsav

támad , melly jeles , s idővel gyógyászatunkban nagy sze

repet játszandó találmánynak azon jó oldala van , hogy

mindenkor heveny kéklő gyulatsavat használhatunk a

most gyógyszertárainkban létező állott, s annálfogva ere

jét vesztett helyett. Ezen számos készítményeknél fogva

könnyű átlátni , milly nagy fontosságú anyag a mondola

gyógytani tekintetben , úgy hogy valóban szinte minden-

dennapi szükségeink közé számítandó; de a mellyeknek

kielégítésére a honunkban termesztett távokról sem elegen

dő , s annálfogva évenként nagy mennyiségben szállíttatik

hozzánk leginkább Olaszhonból ; elegendő mindazáltal

bennünket meggyőzni a felől, hogy szintúgy termesztethet-

nék a mondola honunkban, mint a szilva, alma, cseresz

nye síit., hogy buzgó iparunk által nem csak őnnönszük-

ségeinket födözhetnők, hanem külföldre is tehetnénk

ollykor-ollykor szállításokat, mint más kerti gyümölcse

inkkel.

term. v£ly. ni. 10
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6. Piros gyüszötiye ( digitalis purpurea ). Tartozik I*in-

szerint a két főbb himesek , magrejtősök (didynamia an-

giospermia) , természeti rendszer szerint a tákajak-neműek

(scrophularineae) családjába. Hazája Déli-és Közép-Europa;

kedveli különösen a fövenyes, begyes, erdős vidékeket;

a kertekben müveltetik. Virág/usa ideje juniustól augu-

stusig. Gyógyszernek már Dioscorides, s Hyppocrates állal

ismert , és használt levelei alkalmaztatnak ; a bennük lé

tező hatalmas gyógyerő a Lancelot altal 1833-ban egésy.en

tiszta állapotban előállított gyüszönyelnek (digitalin) tu

lajdoníttatik. Készitményei a vonul, fest vény , ír és ta

pasz. Nem teremvén s nem is termesztetvén nagy mennyi

ségben honunkban , sok jő hozzánk külföldről , minek

megakadályozására bővebben kellene termesztenünk. Ta-

gadhatlan azonban , hogy termesztés által sokat veszt gyógy-

ercjéből, kivált ha földe jól meg nem választatik. IMire

nézve tudnunk kell, hogy száraz, fövenyes, napsütötte

helyeken legjobban sikerül termesztese.

7. Kapcsos kurpnfű (lycopodium elavatam). Ezen mnh-

alakú,L. szerint a lopvanöszők , De Candolle szerint a

korpafű - nemtiekhez (lycopodiaceae) számított növény az

ujabb időkben a feledékenység homályából , mellyre szinte

minden gyógyszer egykor , vagy máskor kárhoztatva lát

szik lenni , ismét gyógydivatba léptetett , s jelenleg mind

füve, mind magvai gyakran használtatnak. Terem honunk

ban elég nagy mennyiségben a mohos erdős bérczekeo ;

de mivel a gyógynövényeket fölkereső köznép nem ismeri,

s annálfogva össze sem szedi : az általunk fölhasznált kor

pafű mind külföldről Jobbára Cseh-, Morvaországból kerül

hozzánk, mit megakadályozhatnunk csak ugy lehetne, ha

azon vidékeken, mell veken ezen növény tenyészik, lakó

gyógyszerészeink azt a köznéppel is megismertetnék , *

minden évben szorgalmasan összeszedetnék. —

8. Keserédes veuyike ( stipites dulcamarae ). Ezen

gyógyszert szolgáltatja a keserédes csucsor (solanum dul-

camara), melly növény L. szerint az öthímesek, egyanyá
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tok , Jus. szerint a csucsorneműek (solaneae) közé tarto

zik. Terem honunkban a vizenyős árnyékos helyeken, sőt

hegyes vidékeken is , nevezetesen a Karpatokon '), Gyógy

szernek használtatik a növény cserjésedő szára, melly

vagy tavasz kezdetén, vagy késő őszszel szedetik össze.

Készítménye a vonat, melly nek keserédes ize a Pfafl' által

előállított keterédelnek ( picroglycion ), csipős bódító ereje

pedig Desfosses besanconi gyógyszerész által fölfedezett

cmcaoridnak (solanin) tulajdonítandó. Ezen gyógyszert is ,

noha honunkban úton- útfélen terem , minthogy össze nem

szedetik , kénytelen a honi gyógyszertáraink nagyobb ré

szét ellátó Török Fridrik külföldről hozatni , mit valóban,

ha a közértelmiség , a természeti tanokbaui jártasság , az

ipar s szorgalom honfiuinknál nem hiányzanak , könnyű

volna elkerülnünk.

9. Atiyurozs ( secale cornutum) képeztetik nemel Iy

polyvás növények , különösen a gabna-rozs (secale cereale)

magvainak tulajdonnemű kóros átalakulása által leginkább

a nedves esős- nyarakon. Ezen kóros átalakulás legköze

lebbi okának tartatott Leveillé , az ifjabb Xees v. Esenbeck

8 De Candolle nézetei szerint egy tulajdon nemű kis gom

ba , melly a magzatot (germen) mint fényes , tapadékony,

kellemetlen .szagú , s alaktalan nedv ellepi , s a mag sza

bályszerű kifejlődését elkorcsosodásra határozza. Az ujabb

gondos b Phoebus által nagyító- üvegen tőrtént vizsgálatok

után azonban az anyarozs a magzat tulajdonnemű beteg

ségének tartat ik. Bármint legyen a dolog, annyi bizonyos,

hogy némelly esztendőben honunkban is bőven terem, s

mindamellett külföldről hozatott hozzánk , az itt termett

össze nem szedetvén. A közelebb múlt évben azonban a

lelkes, s honi termékeinknek kelendőséget szerezni 'igye

kező Török Fridrik ismételt felszólítására szedetett össze

nehány mázsa ; azonban megcsökkenvén hirtelen ezen

') Albrecht Sydow: RemerkunKen aaf einer Keiié nach

dea Central-Karpathen. 303. I.

10*



148 GYÓGYTANI TESTEK

czikkely ríra, noha maskor kerestetett, most kivitelre nem

fordítathatott, s a honfiúi buzgalma kereskedő fáradságá

nak jutalma az lón, hogy mázsáján mintegy 50 p. forintot

vesztett Illy nemű viszontagságok tagadhatlah, sokszor

adódnak elő a heveskedésben , de azért iparunkban elcsüg

gednünk nem szabad, tudván hogy a kereskedés koczka ,

s hogy a mit az egyik czikken veszitünk, azt a másikon

visszanyerendjük. —

10. Rúzsa hiizsfil (paeonia officinalis). Tartozik L. sze

rint a sokhimesek , kétanyások , Jus. szerint a szironták-

neműek (rannnculaceae) seregébe. Hazája Déli-Europa ; a

kertekben müveltetik. Gyógyszernek használtatik virága

és gyöke, s ez utolsó külön szer gyanánt ajánltatott a régi

orvosok által a nehézkórban , s egyik alkotó része az úgy

nevezett nehézkórellenes pornak ( pulvis antepilepticus );

mind virága , mind gyöke jobbára külföldről , nevezetesen

Morvaországból kerül hozzánk, mert honfiaink, kik ker

teik díszesítése végett termesztik , Orvosi használatát nem

is tndják. Egyébiránt sokkal gyérebben alkalmaztatik a

gyógyászatban, mintsem hogy nagyszerű kereskedési czikké

válhatnék. —

11. Gyökerező tzömorcze (rhns radicans). L. szerint az

öthimesek , háromanyások , a természeti rendszer szerint a

terpetén - neműek ( terebintaceae ) családjába számíttatik.

Eredeti hazája Éjszak-America , nevezetesen Virginia, Ca-

nada, Karolina, egyébiránt Europában müveltetik, s en

nek következtében már önként megterem honunkban

is '). Gyógyszernek levelei használtatnak, mellyek szer

tárainkban folia rhois toxicodendri nevezet alatt ismere

tesek, s a végtagok, végbél, s húdhólyag szélhűdéseiben

magasztaltatnak. Egy levén ezen gyógyszer a ritkábban

alkalmaztatni szokottak kőzöl , csak kevés fogyasztatik el

honunkban ; de azon kevés is külföldről hozatik hozzánk,

nem ismertetvén, s nem termesztetvén bőven honfiaink által.

') Debrecsenf Frtrészkönyv. 311. I.
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13. Moctdri rozsdaimra (ledum palustre). Ezen nö

vény erdei rozmarinnak is neveztetik. Tartozik L. szerint

a tízhimesek , egyanyások , J. szerint a hanganeműek (cri-

cineae) köze'. Terem mocsáros, nedves, ingoványos erdők

ben, millyenek például' a beregmegyeiek. Gyógyszertá

rainknak adja a szagos rozmarméhoz hasonló leveleket,

mell vek szálasok , szegettszélűek , fölül sárgás- zöldek,

fényesek, alul rozsdás- molyhosak ; az egész növényt ser-

főzőink is használják serüknek megvesztegetésére. Egyéb

iránt bár honunkban bőven terem, senki által sem szedet

vén össze , azon csekélység is , mellyre szükségünk van ,

külföldről kerül hozzánk. —

b) Kivitelre nem fordítatnak :

1. Szeptiönye , és tiltató bolony (atropa belladonna et

mandragora). Ezen hatalmas gyógyerővel fölruházott nö

vény Lin. szerint az öthimesek, egyanyások, J. szerint

a csucsorneműekhez számitatik. Terem honunk sürű, ár

nyékos és nyirkos rengetegeiben , s a köznépnél nadra

gulya nevezet alatt ismeretes. Virágzik juniustól augustu-

sig. Az egész növény mérges s különösen cseresnyéhez

hasonló édes gyümölcse. Gyógyszernek egyébiránt csak

gyöke s levelei használtatnak. Amazt tavasz elején , eze

ket pedig virágzás előtt kell megszedni. Honunkban leg

hathatósabb, s említést kitünőleg érdemel az ócsai szep-

nőnye-bolony , mellynek leveleiből midőn egy pesti gyógy

szertárban vonatot készítenének, az ezzel foglalkozó sze

mélyzet tökéletes bódulásba esett, s rajtok a szepnőnye

hatása mint például a láta kitágulása , az érzékek által

tása , a torok szárazsága sat teljes mértékben tapasztalta

tott. Ezen czikk külföldre , nevezetesen pedig Éjszak-Ame

rikába szállitásával legközelebb tétetett kisérlet a derék

Törők Fridrik által , de a mellynek eredménye még eddig

elé nem tudatik.
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2. Matzlugos rediinyr (datura stramnnium). L. szerint

az öthimesek.egyanyások , J. szerint a csursorneműek csa

ládjába számítarik. Eredeti hazája ezen növénynek Kelet-

India , de jelenleg egész Europában terem , különösen ho

nunkban utak , kerí'tések mellett , romokon , ganéjdombo-

kon, nyirkos kövér helyeken , még jiedig nem csak adél

szaki melegebb tájakon , hanem a Kárpátokon is '). Vi

rágzása ideje májustól septemberig. Gyógyszernek az

íijnhb időkig csak virágzás előtt szedetendő levelei hasz

náltaink, jelenleg azonban magvait is kezdik alkalmazni,

leginkább az angolok fesivényt készítvén helőlök, a nya

kas idegfájdalmakban (nevralgia) nagy sikerrel használan-

. dót. Készítményei n vonat és tapasz. Ezen növényben lé

tező gyógyerő az 1818-ban Brandes által előállított redő

nyeinek (daturin) tulajdonítatik. —

3. Belénd csnlmaloh (hyoscyamns niger). Ezen már

Dioscnrdes által ismert és használt növény L. szerint az öt-

hímcsek, egyanyások , J. szerint a csucsornoműek seregébe

számitatik. Terem úton-útfélen , szemétdombokon, keríté

sek mellett, a verőfényen szintugy mint az árnyékban j

egyébiránt ez utolsó helyrőli sokkal kifejlettebb , s több

gyógyerővel bir. Virágzik májustól augustnsig. Orvosi

használatra levelei fordítatnak, mellyeket virágzás előtt

kell megszedni, gyönge melegnél megszárítani, s jól be

dugaszolt üveg -edényekben tartani, de nem tovább egy

évnél. Készitményei a vonat, tapasz és olaj, melly mag-

vaiból készül , ezekből egyébiránt festvényt s fejetet is

lehetne készíteni, Gyógyereje a Geiger és Hesse által tisx-

tán előállított csnlmntoknlnak (hyoscyamina) tulajdonítandó.

4. Büdö't bürök (cnnium maculatum). Ezen fölötte kö

zönséges , a gyógyászat első főnökei által is , millyenek Dios-

rorídes * Galen , ismert , hatalmas gyógyerővel fölrnhá-

zott, honi kuruzsoló vén asszonyaink által is szinte minden

nap használt növény L. szerint az öthímesek, kétanyások,

') Syd ow : Bemerkuogen sat. 303. I.
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J. x/.erint a* ernyősök (umbelliferae ) közétartozik. Ha

noiik minden vidékein önkényt .terem árkok , keritések ,

kőfalak , szemétdombok mellett, még a Kárpátokon is ')•

Virágzik juniustól an£ustu>>ig. Gyógyszernek a porra tört

növény s készítményei, nrillyenek a vonat, tapasz, hasz

náltatnak. Gyógyereje a Geiger által előállított bürökeinek

(eeninum) tulajdonítatik. Külkereskedésbe nemlé'phelésé-

nek oka , hogy mindenütt baján terem.

5. Súgár, kntikit, és farkasölő sisakfií (acotiitum ne-

omnnianum, nnpellus et lycoctonum). Ezen fajok közöl

az első leggyakrabban használtatik , de a második sem

ritkán, kivált hasnnszenves gyngyr'szaink által; leg^yé-

rebben kerül szőnyegre az utolsó faj, noha több figyelmet

érdemelne , különösen a rosz indulatú fekélyek ttsztítá-

MÍban, melly czélra azt kir. tan. s honunk legközelehb ki

nevezett érdemteljes és nagy reményű főorvosa Stahl'y

Ignácz 6 nagysága is sebészi kórházában több ízben üdvös

sikerrel használta. Tartozik a sisakfű L. szerint a sokhi-

mesek, háromanyások , J. szerint a szirontákneimTek (ranun-

rnlaceae) családjába. Terem- honunkban a Kárpátokon *)-,

s havasalji vidékeken, s onnan s/.állítatik a Vágon, Dunán

bnzánk déli részeibe. Külföldre, minthogy \emet-, Cseh

országban , Morvában, Austriában, Schweiozban is bőven

terem, és szorgalommal szedetik meg, honunkból nem s/.n'l-

lítatik. Gyógyszernek virágzás alkalmával szederendő

füve, az ebbőt készült vonat és szálló festrény ('tinctura

aconifi simplex , et aetherea) használtatnak. Virágzása

ideje majus és junius. Gyógyereje a Pechier által fülfede

zett s előállított nttaknlitah (aconitin) tulajdonítatik.

6". Mezei és Iány - kfiköresiit (anemone pratehsis. s.

pulsntilía). Tartozik L. szerint a soklifmesek, sokanyások,

J. szerint a szirontáktienHÍekhez. Bőven terem honunkban

a száraz , napsütötte dombos vidékeken. Áprilisban és mn-

') Syilow: Benn • r U >i . i;on mit. 30R. t.

'.) Sydow: B»inf-rk.tm;tru .W3. I.
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jusban virágzik. Gyógyszernek viragos füve használtatik ,

nielly szertarainkban herba pulsaiillae m'gricantis név alatt

ismeretes. Készítménye a vonat. Ha külföldön a hason-

szenv, melly ezen gyógyszernek új, de csak rövid ideig

tartó életet adott , az el nem halt , s honunkban is már fél

lábbal a feledékenység sírjába nem sülyedt volna, mint

hogy hazánk némelly vidékein fölötte bőven terem: ke

reskedési czikk alakulhatolt volna belőle.

7. Élődifagyöngy (viscum album). Tartozik L. szerint

a kétlakiak, ncgyhimesek (dioecia retrandria), Richter sze

rint a fakénneműek (lorantheae) családjába. Terem alma-,

körtvély-, szilva-, fűz-, hárs-, nyír-, fenyő-, tölgy-, cser

fáinkon legbujábban olly esztendőkben , mikor a hernyók

az emlíictt fák leveleit elpusztították. Azon kellemetlen

szagánál , s kesernyés fanyar izénél fogva , t. i. mellyel a

fagyöngy heveny korában bir, a hernyók meg sem ille

tik, s elimsztítatván a fák levelei, több nedv fordítathatik

a fagyöngy táplálására ; ez az oka , hogy épen olly eszten

dőkben terem legbujábban. Gyógyszernek gyöngye jövé-

nyei használtatnak. Az osztrák s olasz gyógyszertárakban

ezen anyag visetim querci/ium-nak neveztetik; meg kell

azonban jegyeznünk , hogy a fagyöngy a cser-, tölgyfákon

csak ritkán terem , hanem annyival gyakrabban az élődi-

fákén (Inranthus europaeus), melly különben is nagyon ha

sonlítván a fagyöngyhöz, azzal összezavartatik. Azonban

sokszor levén szerencsétlenségünk olly mostoha eszten

dőkhöz, mellyekben a hernyók fáinkat, erdőinket elpusz

títják , kárunk némi pótlására legalább a fagyöngyöt szor

galmasan összeszedhet nők.

8. Erdei turbolya, és bubujictka baraboly (charo-

phyllum silvestre, sativum, et bulbosum). Tartoznak L.

szerint az öthímesek , kétanyások, J. szerint az ernyősök

rendébe. Teremnek kerteink dudvái között, keritések mel

lett, s erdőinkben. Egyébiránt ritkább alkalmazásuknál

fogva a kisebb érdekű gyógyszerek közé számítandók.

Az utolsó faj mogyoróalakú gumós gyöke gyönge kora
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ban hajtásaival együtt kedves salátának használtatik , s

ez még leginkább jöhetne, bővebben termesztetvén , ke

reskedésbe.

Az itt előszámlált kivitelre nem fordított bódító nö

vényekről szükség megjegyeznünk , hogy ha szinte maguk

a növények nem is, de készítményeik, nevezetesen pedig

vonatjaik gyakran szállítatnak hozzánk külföldről, leg

inkább a bécsiektől , mi gyógyszerészeinknek nem nagy

dicséretőkre válik. —

Kivitetnek :

1. A közönseges dohány (nicotiana tabacum).

2. Az álomhozó és pipacs- mák (papaver somniferum >

et rhoeus) virágszirmai , s az elsőfaj magvaiból készült

olaj , ollykor- ollykor.

II. Csípős szerek (rem. acria).

a) Külföldről hozatnak, noha honunkban is teremnek,

vagy termeszthetők:

1. A hegyi kappanőr ( arnica montana ), melly L, sze

rint az együttnemzők , nősözvegyek (syng. polygamia su-

perflua) , J. szerint az öszcsékűek v. öszporhonúak (sy-

nanthereae) csoportjába számíttatik. Legbővebben terem

Schweiczban , Stiriában, Ausztriában, Csehországban , mint

szinte honunkban is a mai-marosi havasalji vidékeken.

A Karpátokon Flittner liptómegyei főorvos szerint nem

tenyészik. Virágzik májustól juliusig. Gyógyszernek az

egész növény használtatik, leggyakrabban azonban gyöke

és virága; füve csak igen ritkán. A honunkban évenként

roppant adagban elfogyasztatni szokott kappanőr nagyobb

része külföldről , nevezetesen hol Stiriából hol Csehor

szágból hozatik hozzánk, a szerint a mint itt vagy amott

kapható olcsóbban ; míg honunk terméke hanyagságunk ,

s a természettanokbani járatlanságunk következtében hasz

nálatlanul enyészik el.



154 GYÓGYTANI TESTKK.'

2. Vt'zi liösövény (phellandrium nquaticum). Ezen tii;

riővészben s csontszúban sokszor bámulandó csodás hatás

sal alkalmazoit növény L. szerint az őthímesek , kétanyá-

sok , a természeti rendszer szerint az ernyősfík (umbellife-

rae) közé tartozik. Terem honunk ingqványos, mocsáros

vidékein. Gyógyszertárainknak adja tojásdad hosszú, kissé

barázdált sárgás -zöld vagy barna, csipős, szamatns izű,

kábító szagú, a csésze, s anyaszárak maradványaival ko

szorúzott magvait. A honunkban inegszedetni szokott cse

kély mennyiség önnönszükségeink födözésére sem ele

gendő, s így gyógyszer -kereskedőink kénytelenek azt a

szomszéd német tartományokból , hol szinte bőven terem,

megrendelni. iMi valóban nem csak fonákság, hanem a Ilo

nunkat növénytani tekintetben ismerő szemei előtt valósá

gos botrány. A dolgok illy állásánál fogva nem csudál

hatjuk, ha a természet bőkezűleg szórta adományai közölt

is a szomszéd szorgalmas és kereskedői szellemű nemze

tekhez képest szegények vagyunk.

3. Viola /tó'tzirom (iris florentina). L. szerint a há-

romhímesek , egyanyások , J. szerint a nős-zirom nemnek-

hez (Irideae) tartozik. Hazája Déli -Europa, főleg Olasz-

hon; egyébiránt más tartományokban is megterem, neve

zetesen honunkban , hol kerteinket diszesíti. Májustól jii-

niusig virágzik. Gyógyszernek újjnyi vastag, 2—3 hüvelyk

nyi hosszú gumós, fehér és sárga pontokkal jelölt kedves

izá gyöke használtatik , belsőleg ugyan jelenleg ritkábban

mint hajdan, de annyival gyakrabban külsőleg, neveze

tesen fog-pornak, kutaes-golyóknak , tüsszentető pornak,

s kisdedek által fognzás (dentitio) alkalmával rágicsálandó

eszköznek, melly czélra, minthogy a nyálelválasztást sze

líd ingere által előmozditja s a szájban meglágyul, igen

alkalmas, s fölötte gyakran használtatik. Ez is termel

tethetnék honunkban nem csak önnönszükségeinkre, ha

nem külfőldre-szállílás végeit is, ha iparunk nem hiány

zanak , s ha honfiaink által ismertetnék orvosi használata ;

de, ámbár mindennap forog a nemorvosok kezeik közöli,
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tenki Kfm kiváncsi tudni, hol veheti eredetét ezen gyer

mekek által rágcsált gyök.

4. Imely-morUika (arthemis pyrethrum). Tartozik L.

szerint az együttnemzők , nősözvegyek, Richt. szerint az

öszporhonúak családjába. Hazája Éjszak-Afrika , s Déli-

Európa; Thuringiában, Cseh-, Morvaországban müveltetik.

Orvosi használatra csak gyöke fordítatik. A szertáraink

ban létező jobbára Csehországból kerül hozzánk, melly-

nek munkásságát, szorgalmát a gyógynövények -termeszté

sében valóban utánozhatnók. De hijában , mi természet-

adta gazdagságunk közepett csekélységnek tartjuk az illy

nemti dolgnkkali foglalkozást , mig a szomszéd, terméket

len hazában lakó nemzetek ezekből is aranybányát nyitnak.

5. Kerti peremer (calendula officinalis). L. által az

együttnemzők, nőtelen özvegyek (syng. polygamia snperflua),

Richt. által az öszporhonúak közé számíratik. Hazája Dé

li -Europa, kerteinkben bár gyéren, müveltetik. Gyógy

szertárainknak füvét s virágait adja. Legujabban Wesz-

tring svéd orvos és mások által is a rákfekélyekben tett

üdvös hatásáról magasztaltatik. Meg kell azonban róla

jegyeznünk, hogy más hatalmas gyógyszerekkel: bürök

kel, szénnel, arany-, vasanykészítményekkel együtt hasz-

náftatván, a magasztns hatás inkább .azoknak tulajdonítan

dó. Mindamellett honunkban is gyakran alkalmaztatik

a gyógyászatban , s e czélra hozzánk leginkább Szászor

szágból hnzatik. Hogy ezen növény is bőven termesztet-

hetnék honunkban, semmi kétséget nem szenved, ha ha

nyagságunk ellent nem állana.

6. Farkat- boroszlán (daphne mezereum). Tartozik L.

szerint a nynlczhimesek , egyanyások, a természeti remi-

szer szerint a boroszlánneműek (thimelene) csoportjába.

Terem Németország- s honunk erdős hegyes vidékein,

mint példáúl a Bánátban ; — a váczi hegyeken ; a kor-

terben helylyel-helylyel müveltetik. Virágzása ideje fehrtta-

rinstól aprilisig tart. Gyógyszernek héja használtatik bel

sőleg rögzött bujascuyr , közvény és csúz ellen , külsőleg
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hatalmas elvezető (revel lens) a hólyaghuzó gyanánt. B-

Vauquelin tulajdonnemű égelt födözött föl ezen héjban,

mellyel borondáual-nak. (daphnin) nevezett. Xoha ritkábban

kerül szőnyegre , s annálfogva csak kevés fogyasztatik el ,

ez is külföldről jő hozzánk , nem szedetvén össze a ho

nunkban önként termő boroszlánhéj.

7. hevestikon lestyúu (ligusticum levisticmn). Lin-

szerint az ötliimesek, kétanyások, természeti rendszer sze-

rint az ernyősök seregébe tartozik. Hazájának Deli-Xémet-

hon tartatik , hol önként terem ; egyébiránt Cseh-, Morva

országban, shoni kerteinkben is helylyel-helylyel müvelte

tik. Bővebb termesztése , minélfogva a külföldit nelkü-

lözhetővé tehetnők , semmi lényeges akadályokra nem ta

lálna-

8. Indigo (indicum s. indigum, pigmentum indicum).

A növényországból nyert anyagok közöl az indigo az,

mellyért körűl-belől legtöbb pénz szivárog ki hazánkból :).

Az újabb időkig ezen anyag Europában csak műtani te

kintetben volt nevezetes , az újabb időkben azonban , mi

után kir. tan. s országunk érdemekkel koszorúzott főor

vosa Stalily Ignácz ő nagysága azzal a nehézkórban első

tett üdvös hatású kisérleteket , s azok más nagy nevű or

vosok által is, mill venek példáúl Jeleler, Grossheifh ,

Both, Döpp, Mayer, Heilsenberg sat 2) igazoltatott, gyógy

tani tekintetben is birre kapott. Az ezen anyagot szolgál

tató növény L. szerint a kétfalkások , tízhimesek, J. sze

rint a hüvelyegesek családjába tartozik. Eredeti hazája Ke

let-India, honnan Nyugat-Indiába Mexikóba is átültettetett,

s ez utolsó két helyen jelenleg még bővebben termeszt etik az

africai partokról elorzott rabszolgák által, sa legjobb indigo

csakugyan innen is kerül, mert a keletindiai vagy bengali

már jóval alábbvaló. A természettudósok azonban nincse-

'^Katona Dienes: ,,Honi Indigo" czimii röpiratában 2

millio p. forintot számit évenként Magyarországra.

') Snb f.rnheim: Handbuch iter pract. Arzneyaiit. I. B. 85. I.
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.nek egy véleményben az anyanövényre nézve , némellyek

annak tartják a festő (indigofera tinctoria), mások az anil,

az ezüst kéktermét (J. anil , argentea) sat; legvalószínűbb

vélemény egyébiránt, hogy az indigo festék nem csak az

emlitett növényekben létezik , hanem a kéktermék egész

seregében, sőt más növényekben is, nevezetesen a festő

torokrotjban (nevium tinctorium), a festő krepinben (asclepias

tingens), a festő gálgában (galega tinctoria), a festő csül-

lenyben (isatis tinctoria) , s ezen tétel igazságának nap

fényre hozása fogja majdan korunkban az indigovali keres

kedést megbuktathatni, minthogy az utolsó növény ho

nunkban is bőven terem s nagyon könnyen termeszthető.

A kékterme meghonosítását a mi illeti , több rendbeli

kisérletek- tétettek ezzel még József király idejében , ki

200 darab arany jutalmat tett föl annak , ki honunkban

egy font anil kékterme-magot termesztend. Bizonyos Lieb.

lein nevű ember ') öt évig foglalutoskodolt kékterme-ter

mesztéttel, t utoljára is tem magot, tem növényt nem

nyert. Kovachich pécsi gazda tiszt nagyobb sikerrelfoglal

kozott ezen tárgyban, s feszi telt gond és tzorgalom mellett

az ötödik évben sikerült a tzóbani növény termetztéte , de a

melly mi/iőtégére alabbvalónak találtatolt a meleg égöv

alattinál , t minthogy a mag éretttégre nem juthatott , a

munka folyta'tásával fölhagyott. Végre a drávántuli kerü

letben (Slavonia) tétettek kisérletek , mellyeknek eredmé

nyük lőn , hogy ott a kékterme leginkább termeszthető *).

Minthogy azonban ennek termesztése csakugyan sok ne

hézségekkel jár , nem marad egyéb hátra , mint a csül-

lenget, melly legjobb pótszere az indigonak, nagyobb ipar

ral , s szorgalommal termesztenünk , s ekként minden kül

földi indigót nélkülözhetővé tennünk. — Hogy a csülleng-

hői nyert festék az indigót tökéletesen kipótolandhatja, azt

onnan is gyaníthatjuk, hogy Dőbereiner, jeles fölfedezései

') Horváth: ipar és ker. tört. 204. I.

') Oeiterreichische Nat. Kncj ki. IV. B. 304. I.
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nél fogva nagy nevű vegytudós a kereskedéabeli indigót

minden idegen anyagoktól, millyenek az indigenyv (In-

digleim), indigorőt ( Indigrot h), indigoszög (Indigbraun), sár

ga vonatanyag (Extractivstoff) , mézga , hamag , mészeg ,

kovag, vasag, keményítő sat , mellyek benne rendesen

találtatnak, megtisztítva állítvan elő, csüllengelnek — isa-

tin — nevezte, miből méltán következtethetjük, hogy ű a

csüllengben rejtező kékanyagot egynek tartja a kékteríne-

ből nyert indigoval. Ugyanezen véleményben vannak né

hány honi kelme-festőink '). Minélfogva kettőztetett szor

galommal űzhetjük a csülleny termesztését. —

b) Kivitelre nem forditatnak :

1. Tajtékzó tzappanfít (saponaria officinalis). L. sze

rint a tizhimesek , kétanyások, J. szerint szegfű neműek

(caryophylleae) családjába tartozik. Terem honunkban szin

te mindenütt árkok , kerítések , ganéjdomhok mellett. Juni

usban virágzik. Gyógyszernek gyöke és füve használtatik,

habár gyéren is. Az újabb időkben azonban múlani te

kintetben is nagyérdeküvé kezd lenni , egyik alkotó része

levén a honunkfia Hecksch Adolf által fölfedezett gyapjú-

mosó pornak , s ez ösztönűl szolgálandhat szorgalmas ter

mesztésére, melly a gazdasági tudósításokban tárgyalta-

tik !).

2. Czinadóuia godircz (chelidonium majus) , közné

pünk által vérehullo fűnek is neveztetik. L. a sokhimesek,

egyanyások, J. a mákneműekhez számítja. Terem honunk

ban szinte mindenütt gyepűk , szemétdombok , erdők mel

lett. Virágzik aprilistól fogva juniusig. Gyógyszernek füve

alkalmaztatik. A ritkábban használt , s annálfogva csekely

érdekű növények közé számitandó.

3. Tömjénet pimpinella (pimpinella saxifraga). Tarto

zik L. szerint az öthimesek , kétanyások , J. szerint az er-

'•) Katona Dieneai „Honi Indigo" czimü röpirata.

') Gaad. Tud. II. éri folyam. 38. 1.
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nyűst'k seregebe. Mint latin nevezete mutatja, leginkább

sziklás vidékeken terem. Gyógyszernek gyöke használta

tik ollykor-ollykor.

4. Borsui szaka (seclum arce). L. szerint a tízhime-

»ek, egy anyások, De Cant. szerint a pozsga neműek (cras-

sulaceae) csoportjába tartozik. Terem honunkban bőven a

kopár kősziklás hegyekenj kőfalakon, s köznépünk által

báránycsecsfünek neveztetik. A méltatlan feledékenység

homályából az újabb időkben Zschom dr. ragadá ki, ajánl-

tatván általa a honunkban is olly gyakori nehézkor ellen,

mellyben hatalmas gyógyereje több német , s franczia or

vos által is bebizonyitatott ') s e tekintetben honi lizöncz-

orvo»aink ügyelmét is megérdemlené a mezei gyakorlatban

linpraxi rurali), mindamellett hogy nálunk nem tartozik

a gyógyszertári anyagok közé. —

5. Háromszínű viola (viola tricolor) , császár -szakállá

nak, is neveztetik e közéletben. Tartozik L. szerint az őt-

himesek,. egyanyások, De Cand. szerint a violnnemüek (vi

olaceae) közé. Terem honunkban elég nagy bőséggel szán

tóföldeken fövényes helyeken; kerteinkben müveltetik.

Gyógyszernek virágos füve használtatik, melly szertára

inkban herba Jaceac nevezett alatt ismeretes. Egyébiránt

gyakoribb alkalmazást érdemel.

6. Kerek kapotnyak (asarum europaeum). L. szerint

a tizenkéthimesek , egyanyások , J. szerint a gégevirágne-

műek (arictnlochiae) seregébe számítatik. Terem honunk

cserjés, árnyékos helyein, így a budai hegyeken. Vi

rágzása ideje aprilis, majus. Gyógyszernek gyöke és le

velei használtatnak. Forrázatban hánytató, főzetben pedig

hashajtó erővel bir. Hánytató ereje a Lasseigne által elő

állított kapatnyakalnak (asarin) tulajdonítatik. Jóllehet je

lenleg a ritkábban alkalmazott gyógyszerek közé tartozik :

a mezei gyakorlatban nagyobb figyelmet érdemelne.

') Sobernheim: -Handbuch der pracktischen Arsneymittel-

lehre. I. Lief. 71. I.
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7. Apró ét kétalaki csalán (urtica nrens , ct dyoica).

Tartozik L. szerint az egylakiak , négyhimesek , J. sze

rint a csal ánneműekhez (urticeae). Terem ott is, hol nem

vettetik. A gyógyászatban füve használtatik hevenyen,

vagy szárítva. Egyébiránt ritkább alkalmazása levén , nem

nagy érdekű. Műtani tekintetben még több figyelmet kö

vetelhet. Lásd alább a műtani testek között.

g. Lútorma bércte ( dematis erecta ) gyógyszertára

inkban Jlummnlu Jovis nevezet alatt ismeretes. Tartozik

L. szerint a sokhimesek , sokanyások, Jus. szerint a bér-

cseneműek (dematideae) családjába. Elég bőven terem ho

nunk némelly vidékein , de szinte egészen kikopott a gyógy-

divatból.

c) Kivitetnek:

1. Az örvény terlecték gyöke (radix Helenii , v. Enn-

lae). Xolia honunk némelly vidékein kelendősége ellenére

sem szedetik össze, mindamellett hogy roppant mennyi

ségben terem. így példáúl a Bánátban Heuffel János fő

orvos értesitése szerint.

2. A török paprika gyümölcse (fructus capsici annuii.

3. A fekete repcze ( synapis nigra ) magva , s ennek

olaja.

4. Az orrtekerő torma gyöke (rad. cochleariae oriuo-

raciae).

5. A fok- és veret hagyma (rad. albi sativi et cepae).

6- A sárkony és moctkos kontyvirág gyöke (aram

dracunculus et maculatum) ollykor-ollykor. —

Ctt'pös vizeltetök (acria dicoretica).

Kivitelre nem fordítatnak :

1. Zászpa kikerict (colchicum autumnale). Tartozik L.

szerint a hathímesek , háromanyások , De Cand. szerint a

kikericsneműek (colchiaceae) közé. Terem nyirkos meze

inken, rétjeinken, s honi növényeink között legutoljára,
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virágzik augustustól fogva octoberig. Gyógyszernek gyöke

vagy hagymája, s magvai használtatnak. A beszedés ideje

september és october. Készítményei : a kikerícsmag-fest-

vény, k. bor, k. eczet és k. eczetméz. Hathatós gyógy-

ereje a benne létező kikericsalnak (colchictur) és ter.tecsé-

kel/tek (inulrn) tulajdonítandó. —

2. Tövitet iglicz (ononis spinosa). L. szerint a kétfal-

kások,tizhimesek,J. szerint a hüvelyesek csoportjába szá

mítatik. Sík pusztáinkon, kopár mezeinken bőven terem.

Gyógyszernek gyöke használtatik.

3. Parti zsurló (equisetum fluviatile). Tartozik L. sze

rint a lopvnnöszők , J. szerint a harasztok (rilices) közé.

Bőven terem honunkban tavaink, folyóink partjain, s vize

nyős rétjeinken. Gyógyszernek füve használtatik. Az

újabban szőnyegre került gyógyszerek közé tartozván , ha

külföldön is nagyobb divatba jő , mit hatalmas vizeitető

erejénél fogva jogosan reményihetünk: könnyen kiviteli

czikké valandik. '

4. Spárga nyulárny (asparagus offieinalis). L. szerint

a hathímesek, egyanyások, J. szerint a nydlárnyneműek

(asparagineae) családjába számítatik. Honunkban önként

megterem , kerteinkben pedig asztali használatra termesz-

tetjk. Gyógyszernek gyöke, s gyönge jövényei (turiones

asparagi) használtatnak. Mindkét czélra nézve megérde

melné bővebb termesztését.

5. Sima porczika (herniavia glabra). Tartozik L. sze

rint az öthímesek , kétanyások seregébe. Terem száraz

ugarjainkon, legelőinkön. Gyógyszernek füve használta

tik, egyébiránt jelenleg ritkább alkalmazású.

6. Pőre hagyma (allium porrum). L. szerint a hathí

mesek , egyanyások , J. szerint a nősziiomnemíek közé

számítatik. Honunkban a házi vizeltető szerek közé tar

tozik , és sokszor bámulandó sikerrel használtatik.

7. Ernyős körlike (pyrola umbellata). Tartozik L. sze

rint a tizhimesek, kétanyások, J. szerint a hanganeműek

(ericineae) családjába. Mindamellett, hogy dr. Windisch,

TERM. PALY. III. ll
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Pest városa érdemteljes főorvosa , s kórházi igazgató ál

tal a vízkórban sokszor csodás hatással használtatott, s ez

hírlapokban is közöltetett, érdemlett hirre s kereskedési

Szárnyakra nem emelkedhetett.

8. Dere'cze szigorúi (verronica Beccabunga). L. szerint

a kéthímesek , egyanyások, J. szerint a pintyőneműek (an-

tirrhineae) csoportjába tartozik. Hajdani hirében fogyat

kozván , ritkán kerül jelenleg gyógyászatunkban szőnyeg

re , s annálfogva nem nagy fontosságú.

Csípős hascsikarók (acria drastica).

a) Külföldről hozatnak , tioka ho/tunkban is termetű-

hetök :

1. A nyomizga (rheum) l). — Ezen sarkalatos, s neT

külözhetlen gyógyszerért sok ezerrel adózik Europa a chi-

nai birodalomnak. Hazája t. i. ezen növénynek , melly L.

szerint a kilenczhúnesek , háromanyások , a természeti

rend szerint a czikkszar - neműek ( polygoneae ) családjába

tartozik , (Vma , Nepal, Tatárország , s a Himmalaja hegy-

lánczok. Az ezen gyógyszert szolgáltató anyanövényre

nézve azonban nincsenek egy véleményben a természet

tudósok ; némellyek Don után annak tartják a delszaki

fiyomizgát (rheum anstrale), mások Wallich után a módi-

uyomizgát (rh. Emodi). Egyébiránt igen valószinű, hogy

több fajok is szolgáltatnak jó nyomizgát, s hogy ezen

gyök jósága főleg a szedés és szárítástól függ. Ezen

gyógyszernek három faja forog kereskedésben : a) az orosz

vagy moszkvai, vagy sziberiai, melly legjobb, minthogy az

orosz kormánynak egy 1772-ben kötött egyezkedés követ

kezésében szokott fizettetni, s dológhoz értő emberek által

vizsgáltatik és válogattatik meg; b) a kelet - indiai , vagy

e/tinai, vagy angol, melly Cantonból tengeren szálh'tatik

Europába angolok s hollandok által ; c) az europai,

') Ezen nevezetet orvosi nyelvünk teremtője Rugát Pál úr

egyet, tanár hozta szőnyegre. Orv. Tár. t'jjfolyam. II. Félév. 221 I.
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vagy honi nyomizga. Tétettek t. i. ezen növeny termesz

tésével, nélkülözni akarván a chinait, Europában számos

kisérletek, mellyek közöl a legszerencsésb sikerűt a ber

lini évkönyvekben '), s korszerű Orvosi Tárunkban 2) hon

fiúi buzgalma lelkes Bugátunk altal közlöttet, s honi, ne

talán támadandó nyomizga-termesztőinkre tanulságost, föl

idézni nem tartom fölöslegesnek. Tétetett ezen kisérlet

Forshaell által az ő Kartene nevezetű jószágán Westgolh-

landban, hol ő tizenegy év lefolyta alatt termesztette a

nyotuizgát , s itélete szerint szint olly jeles ezen termeszt-

ménye, mint az úgynevezett czúri nyomizga (rheum impe-

riale) az az : melly a czári család szükségeire választatik

ki. „Forshaell, mi ezen növény termeszlesét illeti, és mi-

kép kell vele bánni , a következő tanácsot adja : a magvak

vagy tuvaszszal vettetnek el melegágyba , és aztán kikelve

ültettetnek ki a szabadba a gyönge növénycsék , vagy őszszel

vettetik el a mag , még pedig porhanyó, széljárta és imp-

tülötle száraz földben ; miért is a termesztésre főkép he

gyes vidékek alkalmasok. A következő évben a sürűn kelt

tiövénycsék átülteliftnek , még pedig egypgy rőfnyi távol

ságra négyszögletesen, és a. dudválól mindig tisztán tartat-

Mik. Minden második vagy harmadik esztendőben az ezen

idő alatt bokrokká vált növények közei megtrágyáztatnak , a

föld pedig minden esztendőben megkapállatik , vagy föl-

ásatik. A hetedik , vagy iegfölebb kilenczedik esztendőben

u gyökerek tuvaszszal vagy öszszel kiszedetnek , vízzel lemo

satnak, s 3" hosszaságii darabokba vagdaltainak , héjaiktól

vénben megtisztítatnak , álfaratnak , ezután 3—5 óráig víz

ben áztatnak , kivéve megszárítutnak , és vagy sodronyra

fítzetnek , vagy cterényre (Hürde) terítetnek , és mintegy

30" nyira melegített aszaló-kemenczébe tétetnek. A szá

rításra egynéhány nap szükség, melly ha tökéletesen meg

történt, a gyökerekről késtel mind az temetéltetik , minek

') Berl. Jahrb. XL1. 139— 14ü II,

%) Orv. Tár. Újfolv. II. Félé*. 14 szám.

11*
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márványoz szetie nincten. Az apróbb gyökerek, mellyek nem

hámoztatnak , szélhamgattatnak , és a nagyobb darabokkal

hasonlólag kezeltetnek , ezek szép világos , és hathalót port

adnak. A folyton termesztés akkép is történhetik, hogy a

gyökerek kiásásakor tiz oldalhajtások azonnal újra elültet-

letnek. Forshaellnek egyetlenegy nyomizga-bokor 30 tallért

érő gyökeret adott , úgy hogy egy négyszeg-öl földdarabka

neki évenként 3 tallért jövedelmezett. S ekként , habár a

hazafiság nem ingerelne is bennünket ezen gyökér termesz

tésére , már magunk haszna is elég inger arra ; a/mul in

kább hogy a gyökéren kivül még a levelek kocsányai kedvet

eledelt adnak." Forshaellnek ezen üdvös sikerrel koroná

zott kisérletet méltán buzdíthatják honi különböző vidéke

ken lakó gyógyszerészeinket a nyomizga termesztésére.

Nagyon valószínű, hogy honunk természettani égalja (cli-

ma physicum), melly az ázsiaihoz sokkal inkább hason

lítható, mint akúruielly tartományé Europában, megval-

laná ezen hasznos növényt , mire némi tettleges adataink

is vannak, a mennyiben Zólyomban már termeszteteti, s

Esztergomban Bátorkeszin jelenleg is termesztetik az ura

dalmi sebész által, noha az itteni termesztés módjáról, si

keréről , a nyert gyógyszer minőségéről ismételt tudako

zódásom, felszól ításom mellett- sem valék szerencsés csak

egy értesítő sort is nyerhetni. — Ha honunk különböző

vidékein tétetnének szerencsés eredményű kisérletek: fa'-

radságunknak reménylett jutalma semmi esetben sem ma

radna el; mert hiszen honért buzgó lelkes, s legnagyobb

hirű gyakorló kórházi orvosaink, minthogy az illyneraű

gyógykisérletek legbiztosabban történhetnek a koroda fal

vai között : el nem mulasztanák honi nyomizgánkat alkal

mazni , minek üdvös sikerérőli keletkező hir rögtön szét

röpítethetnék az orvosvilágban, s ekként- e termesztmé-

nyünknek kelendőség is szereztethetnék. —

2. Végizga (alné). így neveztetik a L. szerint hathí-

mesek , egyanyások , De Cand. szerint a liliomneműek csa

ládjába tartozó kalászos és szárölelő végizga (aloé spicata
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s. perfoliata) leveleiből kiszivárgó, vagy kisajtolt , sűrített

8 a levegőn megszárított nedv. A kereskedésben követ

kező fajai forognak : a) a szokkotorai , melly Szokkotora

szigetéről rendesen Smyrnán keresztűl bőrbe varva s lá

dákba zárva hozatik hozzánk. Ez a legjobb faj , s jóságú

nak csalhatlan jelleme , hogy a lángban (alcohol) tökélete

sen fölolvad ; b) a fényet (aloé lucida), melly fokvégizgának

(Capaloe) is neveztetik , minthogy jobbára a Jóreménység

fokán készül; c) a máj-végizga (a. hepatica), melly májbarna

szinétől vette nevezetét, és d) a lóvégizga (a. caballina), melly

a legrosszabb faj, s a három elsőnek maradványaiból ké

szül. Ezen különböző fajok jósága főleg a készítés mód

jától függ. A legjobb -a levelek történetes, vagy mester

séggel készűlt hasadékaiból kiszivárgó nedv megsűrítése

és szárítása; a rosszabb a végizga leveleinek kisajtoiása;

a legrosszabb pedig a levelek kifőzése által készül. —

A mi ezen gyógyszer honunkbani készítését illeti,

tudjuk, hogy nálunk a végizga következő fajai tenyész

nek : a szárölelö (a. perfoliata), a gyöngyös (». m«vgRÚúhry\) ,

u ttyelvlevelű (a. linguaeformis), a kétsoros (a. disticha) , és a

tarka végizga ') (a. variegata), melly földbirtokosaink ker

teikben pompára tenyésztetik. Hogy ezen fajokból az elő

adott úton lehetne gyógyszernek használandó végizgát ké

szíteni , arról nem kétkedhetünk ; csak hogy ez kétség

kivül többe kerülne, mint maga a szokkotorai. Azonban,

ha valahol, úgy bizonyára a drávántúli kerületben (Slavo-

nia) s Dalmatiában , melly honunkhoz 'tartozván, szinte

honi gyógyszernek tekintethetnék, legtöbb sikerrel lehetne

űzni ezen gyógyszer készítését , mert az említett tarto

mányokban , nevezetesen a;' caltarói öböl környékén , s a

szomszéd szigeteken 2) , hol a kedvezőbb éghajlatnál fogva

ezen növény bujábban tenyészik, sokkal kevesebb aka-

') Oebreczeni Afagy. Füvtíszk. 234 1.

») Oest. N.U. Encykl. IV. B. 305 I.



166* GYÓGYTANI TESTEK

dályokra talalna az anyanövény termesztése , g a szóbani

gyógyszer készítése. —

3. Feregölő sarkvirág (delphinium staphis-agria). Tar

tozik L. szerint a spkhimesek, háromanyások, Jus. szerint

a szironták-neműek (ranunculaceae) seregébe. Hazája Déli-

Europa , honunkban helylyel-helylyel kerteink diszesitésére

müveltetik, sőt önként is megterem. Gyógyszertáraink

nak kis borsónyi nagyságú, barna szinű, hálóalakú föl

emelkedettvonalakkal jellemzett, kellemetlen szagú, ele

inte fölötte keserű, később égetve maró izű magvait adja.

Gyógyereje a Lassaigne , s Brandes által 1819-ben fölfe

dezett, s almasavhoz köttetett sarkvirágainak (delphinin)

tnlnjdonítandó. Az újabb időkben egyébiránt csak külső

leg használtatik a tetvek ellen por -vagy kenőcsalakban,

a rühlien, s mindazon esetekben, mellyekben a sokkal

drágább zászpal (weratrin), sikerrel alkalmaztatik. A ke

vésbé divatos gyógyszerek közé tartozván j nem nagy ha

szonnal kecsegtet termesztése ; annyit azonban minden

esetre termeszthetnénk , mennyivel a külföldről hozatni

szokottat nélkülözhetővé tennők.

4. Ugorkás magrugó (momordica Elaterium). Közné

pünk által lövő ugorkának is neveztetik, minthogy gyümöl

cse megérvén , szétpattan s magvait kilövi. L. szerint ai

egylakiak , fnlkások, a természeti rend szerint a tökneniií-

ekhez (cucurbitaceae) számítatik. Terem honunkban müve

letlen kősziklás helyeken, kerteinkben müveltetik. Julius-,

augustusijan virágzik. Gyógyszernek a gyümölcseiből ki

sajtolt, s gyönge melegnél vonat-állományra sűrített nedv

használtatik. Hozzánk jobbára Londonbol kerül; mint

hogy nem n tlivatbani gyógyszerek közé tartozik, nem

•riugy nyereséggel kecsegtet termesztése. —-

b) Kivitelre nem forditatnak :

1. lié/i csikorkit (gratiola officinalis); köznépünk által

jnnyújtó fűnek neveztetik. L. a kéthímesek, egyanyások,

}. a tákajakneműek (serophulariae) családjába számítja. Te
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rem honunk vizenyős rétein, tavaink, folyóink partjain

nagy mennyiségben. Viragzasa ideje junius és julius.

Gyógyszernek füvét, s még gyakrabban tavaszszal szede-

tendő gyökét használjuk, mellynek azon jó tulajdonsága

van , hogy a szertárakban hasznosabb ideig is chartat hatik,

a nélkül hogy gyógyereje csökkenne. Ezen jeles nagyere'

jű gyógyszer valóban nagyobb figyelemre érdemes, mint

a millyenre jelenleg méltatik.

2. Farjutüvit beuge (rhamnus catharticus). Tartozik

li. szerint az őthimesek, egyanyások, a természeti rend

szerint a benge- neműek (rhamneae) seregébe. Gyógyszer

nek borsó nagyságú, fekete fényes színű , csipős, kesernyés

ízű , kellemetlen szagú bogyói használtatnak , s a szertá

rakban baccae tpineae cervinae (Kreuzdornbeeren) neve

zet alatt ismeretesek. Készítményei a szörp és lesürű (roob).'

Még gyakrabban alkalmaztatnak ezen bogyók a festésben.

Lásd alább a festő növények között.

3. Rudö't éskétluki gőnye (bryonia alba et dioica). L.

szerint az egylakiak, falkások, a természeti rend szerint a

töknemüekhez számitatik. Terem honunkban utak, kerí

tések mellett müveletlen helyeken. Gyógyszernek 4 — 6

fontos, gyöke használtatik. Noha honunkban elég bőven

terem ; mindazáltal a szomszéd német tartományok sem le

vén szükében , kivitelre nem fordítatik.

4. Fekete hunyor (hellebnros niger). Tartozik L.

szerint a sokhímesek , sokanyások, J. szerint a szironták-

neműek seregébe.' Terem honunkban elég nagy mennyi

ségben a hegyes erdős vidékeken , a kertekben imitt-amott

müveltetik. Decembertől fogva martiusig virágzik. Gyógy

szernek gyöke használtatik. Déli-Német- és Schwcizhon ha

vasain s havasalji vidékein is bőven teremvén, ezek látják

el vele, Europa' gyógyszertárait , sekként hanyagságunk,

ügyetlenségünk miatt[ezen honi termékünk is nyakunkon

vesz.

5. Kit szítták (convolvulus arvensis). L. az öthímesek,

egyanyások, I. a szutáknenu'iekhez (eonvulvulaceae) száui(t->
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ja. Ezen növény jelenleg nem gyógyszertári , csak annyi

ban tartottam feluit említendőnek, mennyiben mezei gyakor

latunkban a jVf/«/>gyöknek hathatós pótszeréül szolgálhat

annyival inkább , mivel szantóföldeinken sokszor egész az

alkalmatlanságig bőven terem.

6. Pukkano dndufűrt (colutea arborescens). L. sze

rint a két fal kasok, tizhimesek, J. szerint a hüvelyegesek

családjába számítatik. Kerteinkben helylyel-helylyel müve

lik. Levelei ezen cserje - növénynek folia setinae tjmriae

nevezet alatt ismeretesek, s bár gyógyerejök csekélyebb a

sznutaénál, ennél naponként mindinkább érezhető szüké

ben mindazáltal kivált mezei gyakorlatunkban czélszeníen

használtathatnék.

7. Berzseny vérfürt (phytolacca decandra). Ezen tízbi-

mesek, tizanyások seregébe tartozó növény honunk némelly

vidékein, példáúl a Bánátban önként terem, kerteinkben

helylyel-helylyel müveltetik. Gyógyszertárainknak fürtös

gyümölcseit adja , mellyből szörp (syrupus alkermes) ké

szítetik. Nagyobb figyelemre érdemes azonban műtani te

kintetben mint festő növény. Lásd alább a műtani testek

között.

III.

Gyantás égényes szerek.

(resinoso-aetherea).

a) Külföldről hozatnak:

1. A terpetin (terebinthina) és terpetin -olaj (oleum

terebinthinae). A fenyőfa különböző fajainak héjából s fa

jából akár történetes, akár mesterséges nyilásokon kiszi

várgó gyantás balsamos nedv neveztetik terpetinnek. En

nek következő fajai vannak a kereskedésben :

a) Közönséges terpetin (terebinthina communis), melly

az erdei és jegenye-fenyő fpinus silvestris , et piuus abies)
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hejába vágott nyilásokon szivárog ki. Ez sűrű méz állo

mánya sötétbarna, erős kellemetlen szagú, csipős izű fo

lyadék. —

b) Strassburgi terpetin (t. argentoratensis) , melly a

lúczfenyőből (pinus picea) folydogál ; higabb , kedvesebb

czitromszagú, keserű izű folyadék , melly hajdan legin

kább Strassburgból kerülvén , tiszteltetett meg ezen ne

vezettel. —

c) Velenczei terpetin (t. veneta), melly a veres fenyő

(pinus larix) fájába fúrt nyilásokból folydogál, s ugyan

azért veret fenyő terpetinnek is neveztetik (t. laricina).

Ez tiszta, átlátszó, szörp sürűségű, czitrom szagú, ke

sernyés, hevitő izű, halvány sárga folyadék. A gyógyá

szatban leginkább ez alkalmaziatik.

d) Canadai terpetin (t. canadensis, s balsamum canaden-

se) melly két, Canadában, Virginiában otthonos fenyő-fajból,

t. i. a canadai és balzam-fenyóből (pinus s. abies canaden

sis et bnlsamica) nyeretik. Ez a legfinomabb faj, tökéle

tesen átlátszó, sűrű, heveny korában fehér, később ve

reses sárga színű , kedves fűszeres szagú , kesernyés fű

szeres izű folyadék.

e) Magyar terpetin (t. hungarica s. balsamum hun-

garicum), melly a henye és bérezi fenyőből (p. pumilo, et

p. mughos) folydogál.

f) Kárpáti terpetin (t. carpathica s. balsamum car-

pathicum s. libani), melly a Kárpátokon, Tyrolbah, Schweicz-

ban otthonos czirbel-fenyőböl (p. cembra) nyeretik. —

g) Czipruii terpetin (t. cypria), melly a terpetin pitz-

táczból (pistacia terebinthus) kerül.. Leginkább a görög

szigeteken készül, noha az említett fa délszaki Német

országban, s honunkban is terem. Ezen terpetin sürű,

átlátszó , czitrom szinű , ánizskapor szagú , kesernyés csi

pős izű folyadék. —

A terpetin ezen különféle fajainak vízzeli lepárolása

által készül a gyógy- s műtanban egyiránt nevezetes sze

repet játszó terpetin-oluj (oleum terebinthiae).
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Hogy honi éjszaki megyéinkben készül terpetln és

terpetin- olaj , az tagadhatatlan ; de az is bizonyos, hogy

a honunkbeli , terjedelmes szükségeink fó'dözésére távolról

sem elegendő , s hogy annálfogva külföldről évenként rop

pant mennyiség szállitatik hozzánk , mit valóban , mint

hogy a fölebb elősorolt fenyőfajok, egyedül a cunadaü

vevén ki , mind teremnek mind a Kárpátokon , mind a

bánáti havasokon, nagyon könnyű volna, iparunk és szor

galmunk húrját fölebb vonván, nélkülözni, nagyon könnyű

volna a szóimia két anyagot külkereskedési czikké átala

kitani , s valóban e tekintetben a kárpáti, s kárpátalji

fenyvesek a természet más tekintetbeni adományaiban

szegény éjszaki megyéinkre nézve igazi nagy érdeküek, a

fontosságúak. —

2. A szabini boróka íjuniperus sabina), melly köznépünk

által ezi/irusfú/tak is neveztetik. L. szerint a kétlakiak , egy-

falkások (diaecia. monadelphia) , J. szerint a toboztermők

(coniferae) családjába tartozik. Hazája Ázsia, s délszaki

Europa árnyékos sziklás vidékei. Kerteinkben müveltetik.

'Virágzása ideje aprilis. Gyógyszernek legfölső gyönge

jövényei , lombjai használtatnak. A honunkbeli kerteink

diszére tenyészt etvén, csak ritkán kerül gyógyszertáraink

ba , s e czélra gyógyszefkereskedőink kénytelenek azt kül

földről hozatni , mint szinte egyetlen készítményét is a

szabim boróka- egéuy olaját (oleum aethereum sabinae).

Hogy honunkban ezen növény is , nem levén idegen ég

hajlatunktól, bővebben termesztethetnék , s hogy annál

fogva külföldire szorulni nem volnánk kénytelenek, köny-

nyű átlátni ; egyébiránt nagyobb érdekű kereskedési czik-

ké válhatásának ellentáll az , hogy csak ritkábban kerül

a gyógyászatban szőnyegre , s hogy csak heveny lombjai

alkalmasok gyógyszernek, mert a szárítás áltul igen so

kat vesztenek erejökből. —

3. A feher és fekete szurok (pix alba s. burgundica,

et nigra); amazt a veres , ezt pedig az erdei fenyőfa szol
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•gáltatja. Xenv levén honunkban ezeknek készítésével fog

lalkozó ügyes emberek, leginkább Stiriából hozatnak. —

b) Kivitelre nem fordítatnak :

1. Az erdei fenyő tobozai (turiones pini), minthogy

más tartományok sem szükölködnek e nélkül.

2. -A hostzú , kerek , és farkat likusir (aristolochia

longa, rotunda, et clematitis). L. szerint az anyahimesek,

hathimesek (gynandria hexandria) közé számitatik. Ho

nunkban mind a három faj bőven terem. Gyógyszernek ,

gyöke használtatik. Ha a gyógydivatból ki nem kopot*

volna, figyelmet érdemelne.

c) Kivittetnek:

A gyalog fenyő (juniperus communis) bogyói.

IV.

Egényolajos sxerele (aethereo-oleosa).

a) Külföldről hozatnak, noha honunkban is teremnek , *

termetzthelők :

1. Kerti váltok (angelica archangelica) L.-nél az öt-

himesek, kétanyások , a természeti rendszerben az ernyő-

sök (umbelliferae) seregébe számítatik. Önként terem a

pyrenaeusi schweiczi hegyeken, Ausztriában, Sziléziában,

Cseh-, Morvaországban, a honi Kárpátokon, s kárpátalji

vidéken; kerteinkben, habár gyéren, müveltetik. Gyógy

szerül tél elején vagy végén ásandó gyöke használtatik,

melly orsóalakú, kivül ránczos , barna-vereses , belül fe

héres szinű , heveny korában sárgás, mézga gyantás nedv

teljes, szárítva sárga pontokkal jellemzett, ize eleinte

édesded , később csipős hevítő, szaga erős, némileg a pézs

máéhoz közelit. A honunkban gyógyszer gyanánt fölhasz

nált a/igya/gyök jobbáru Sziléziából, s Morvából kerül hoz
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zánk, holott hacsak kis szorgalommal terraesztenők is,

miben semmi akadályok nem gátolnának, minden külföldit

nélkülözhetnénk.

2. Csicsúkcu derely (imperatoria astruthium). Tartozik

L. szerint az ernyősők seregébe. Önként terem a schwei-

czi, ausztriai, sziléziai, morvaországi hegyeken, s honi bér

ezes erdős megyéinkben is. Kertekben müveltetik.- Gyógy

szernek őszszel vagy tavaszszal szedetendő gyöke használ

tatik , melly hüvelyknyi vastag gyürüs felületű , kivül sár

gás bafna, belűl sárgás fehér, heveny korában sárgás

mézga gyantás nedvvel teljes , szárítva fekete pontokkal

jellemzett erős fűszeres szagú, csipős szamatos izű. O s a n n

egy tulajdonnemű egelt (alealoid) fedezett föl ezen gyök

ben , melly derelyelnek (imperatorin) neveztetett Wacken-

roder által. Ezen gyógyszer is a szomszéd tartományokból

kerül hozzánk , mellyet szinte nélkülözhetnénk , ha az

anyanövény termesztetnék általunk ; csak az a baj , hogy

ritkábban használt gyógyszereink egyike.

3. Nemes mon/ika(anthemis nobilis). Ezen növény olasz

vagy római székfűnek (chamomilla romana) is neveztetik.

L. szerint az együti nemzők, nősőzvegyek , természeti rend

szerint az öszporhonuak családjába szánutatik. Hazája

délszaki Europa. Honunkban is önkent terem, kerteink-

pedig müveltetik. Gyógyszernek virágai használtatnak ,

mellyek mivel kevésbé egényolaj tartalmúak, mint a kö

zönséges székfűéi, kevésbé hevítenek, s nagyobb adagban

levén bennök a keseranyag ( Bitterstott), inkább zsongi tók.

Kereskedésbeli állására nézve épen ellentétben van a kö

zönséges székfűvel, mert ez honunkból évenként meglehe

tős mennyiségben vittetik ki , ez pedig hozzánk külföldről,

jobbára Szászhonbnl hozatik; holott ha a honunkban ter

mő szorgalmasan összeszedetnék, gyógyszertáraink szüksé

gei födözésére elegendő volna; ha pedig müveltetnék is,

könnyen külkereskedési czikké válandanék.

4. Szagos levendula, (lavandula spica). Tartozik L. sze

rint a két főbb himesek, fődötlen magvuak , J. szerint az
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ajakasok seregébe. Hazája délszaki Europa; kerteinkben

müveltetik. Gyógyszertárainknak virágait adja. Készítmé

nyei: a lepárolt 1. víz, a 1. eczet, levendula lél, és a

kedves szagú 1. égény-olaj , s ezenkül egyik alkotó része

több rendbeli fűszereknek (species). Noha ezen növény

csaknem minden virágos kertben tenyésztetik , mindazál

tal a honunkban termesztett koránsem elegendő saját

szükségeink födözésére, s e czélból jobbára Olaszország

ból hozatik hozzánk, mit csak kissé- buzgóbb iparunk által

is könnyen elkerülhetnénk.

5. Szagos rozmarin (rosmarinus officinalis). Ezen cser-

jésedő növény L. szerint a két főbb himesek, födötlen-mag-

vúak, a természeti rend szerint az ajakasok családjába szá

mit ;i tik. Hazája kelet , 1 ,,j szaki-Afrik a , s délszaki Europa.

Gyógyszernek szegettszélű , szamatos szagú , kissé keser

nyés izű leveleit használjuk. Készítményei: a r. égény-

olaj, r. vagy idegír (ungv. nervinum) és a r. lél. Noha

honunk szinte minden virágos kertében tenyésztetik, mind

azáltal szertáraink számára mind a növény levelei, mind

készítményei jobbára Olaszhonból hozatnak, rémes ha-

nyagságunktanújeléül.

6. Anizs-kapor (anethum foeniculum). A közéletben

e'des köménynek vagy olasz kapornak is neveztetik. L.

szerint az öthimesek , kétanyások , J. szerint az ernyősök

seregébe számítatik. Hazája délszaki Europa , hol vadon te

rem a kősziklás,napsütötötte helyeken ;a kertekben termesz-

tetik. Gyógyszertárainknak füvét, gyökét , s magvait adja.

Készítményei az á. viz, á. olaj, lél és olajnádméz (oleo-za-

charum) ; s ezenkül alkotó része több rendbeli gyógyszertári

készíményeknek , az erősebb Zittmann - főzetnek. A ho

nunkban felhasznált ánizs-kapor legnagyobb része Olasz- és

Szászhonból, hol mind kertekben, mind szántóföldeken

termesztetik , jő hozzánk , nem levén a honi termesztmény

számunkra elegendő. Ezen Szászországban nagy nye
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reséggel jövedelmezó növény termesztése tárgyaltatik a

Gazdasági Tudósításokban ').

7. Anizs-pimpinellu (pimpinella anisum). Gyógyszertá

rainkban közönseges ánizsnak (anisum vulgare) neveztetik.

L. az öthímesek, kétanyások , J. az ernyősök seregébe szá

mítja. Hazája kelet, nevezetesen Syria és Egyiptom ; Euro

pában Németországban, Thuringiában , Erfurt vidékén

nagy mennyiségben termesztetik , helylyel-helylyel honunk

ban is müveltetik. Gyógyszernek magvai használtatnak.

Készítményei : a lepárolt á. víz , á. léi , á. olajnádméz , és

az á. égényolaj; alkotó része ezenkül több rendbeli gyógy

szertári készitményeknek. Ilonunk melegebb éghajlatú vi

dékein nagy haszonnal kecsegtet termesztése. A Gazdasági

Tudósítások ezen növény termesztése módját is előadják 2).

8. Koay/ta-kö'mé/ty (carum carvi). Közönséges kömény

nek is neveztetik. Tartozik L. szerint az öthímesek , két

anyások , J. szerint az ernyősök csoportjába. Honunk

ban önként is megterem, helylyel-helylyel pedig müveltetik

is , s ez által sokkal tökéletesebbé , s izletesebbé válik.

Gyógyszerül magvai használtatnak, mellyek a belől ök ké

szítetni szokott olajjal együtt bőven szállítatnnk hozzánk

külföldről. Különösen sok köménymag jő honunkba Mor

va- és Lengyelországból , mit valóban csekély szorgalom

mal is meg lehetne akadályoznunk. Termesztése módja tár

gyaltatik a Gazdasági Tudósításokban ").

9. Kerti koría/tdrom (coriandrum sativum). Ezen nö

vény is L. szerint az öthímesek, kétanyások, a természeti

rendszer szerint az ernyősök családjába tartozik. Hazája

délszaki Europa ; a kertekben helylyel-helylyel müveltetik.

Virágzása ideje junius és julius, augustusban és septem-

berben érettségre jut. Gyógyszernek magvai használtatnak.

Mindamellett, hogy ritkábban alkalmazott gyógyszereink

') Gazd. Tuii. Második évi folyamat. I. F. 22. I.

!) Gazd.; Tud. Második évi folyamat. 1. F. 24. I.

*) 11-ik évi folyamat. 1-só füact. 23. I.
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sorában áll, s ennélfogva csekély mennyiségűt haszná

lunk fői , ez is külföldről kerül hozzánk. A Gazdasági Tu

dósítások ennek termesztésmódját is előadják *).

b) Kivitelre nem fordítatnak :

1. Az üröm (artemisia). Ezen növénynek több fajai

fordítatnak orvosi használatra , nevezetesen a fehér fi. (art.

absinthium), a fekete ü. (art. vulgaris) , az abrut ü. (art.

abrotanum), a bárány fi. (art. pontica). Tartozik az üröm L.

szerint az együttnemzők , nősözvegyek , Richt. szerint

az öszporhomiak seregébe. Eredeti •hazája Görögország ,

honnan a rómaiak által Olaszhnnba, s honnan egész Europába

átültetve , • honunkban is a' legbujábban tenyésző növé

nyek egyike. Virágzása ideje julius és augustus. Az

első fajnak virágos, s virágtalan füve, a másodiknak

gyöke ford ítatik orvosi használatra. Ezen gyökről Ha-

be r le, a pesti egyetem egykori jeles tanára azt tanította,

hogy a melly rovarok által történt megfúrás következésé

ben gumós, bőtykÖssé vált, az leghatósabb gyógyszer a

nehézkórban. Ezzel kisérletek tenni e honunkban olly

gyakori hajban valóban üdvös dolog volna. Készítményei

az ürömnek következők : ü. vonat, a főtt és lepárolt ü. olaj,

(oleum absinthii coctum et destillatum).

A mi ezen növényünkkel! kereskedést illeti , derék ,

s honi termesztményeinknek kelendőséget szerezni iparko

dó Török Fridrik pesti gyógyszerárús tett kisérleteket

ezen termesztményünk kereskedésbe léptetésével ; de a

melly rá nézve szerencsétlenül ütött ki , minthogy a szó-

bani növény a szomszéd német tartományokban is bőven

terem- Egyébiránt, ha a honunkban buján termő sok üröm

ből, olajat készítenénk, — melly jelenleg hozat ik hozzánk

—, akkor a most semmi hasznot nem hajtó nagy mennyi

ségért évenként szép öszveg pénzt vehetnénk be- — A ho

nunk természetadta kincsei kikutntásában fáradhatlan buz-

*) 11-ik éri foly. I. Fűz. 25. I.
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galmú , széles tudományú Tognio Lajos egyetemünk

ben a gyógyszertan k. r. tanítója is azt tartja , hogy Ma

gyarországban az üröm- és székfűolaj - készítésből meg

gazdagodhatnék az ember. — Melly állítás valóban nem

tulságos, ha megfontoljuk egy részről, milly bőven terem

ezen két növény honunk némelly vidékein, más részről,

milly drágán kel el mindkettőnek lepárolt olaja. Gyógy

szertári ára a lepárolt ürömolaj latjának t. i. 3 for. 31 kr.

pengőben, a székfűolajénak pedig 6 for. p.p. Gazdagodni

kivánó honfiak! — a kinek füle van a hallásra, hallja! s

kinek módjában van ezen honi kincseket hasznára fordí

tani , cselekedje azt. Hadd legyen valahára vége azon

ránk nézve kártékony kereskedési fonákságnak , melly

szerint a h'onunkbeli székfűvirágct jó olcsón megveszik

tőlünk a vizsga külföldiek , s lepárolván olajnak , azt is

mét jó drágán adják el miumagunknak.

2. A mirha-libatopp (chenopodium ambrosioides). Tar

tozik L. szerint az öthímesék, kétanyások, a természeti

rendszerint a libatoppnemnekhez(chenopodiaceae). Eredeti

hazájának némelly növénytudósok Mexikót tartják, noha

jelenleg Europában , s honunkban is tenyészik. Gyógy

szernek levelei használtatnak. Bár minden gyógyszertan

ban magasztaltatik orvosi ereje , mégis a gyakorlati gyó

gyászatban ritkábban kerül szőnyegre.

3. A tarorja (teucrium). Ennek több fajai alkalmaz

tatnak a gyógyászatban. Hlyenek: az élet-illat t. (t. marum),

a hagymaszagú t. (t. scordium), a kali/tcza t. (t. chamae-

pitys) és a gamandor t. (t. chamnedris). Ezek közöl leg

gyakrabban használtatik az első fnj , ritkábban a második,

s csak külsőleg, legritkábban a harmadik; a negyedik

jelenleg kezd divatba jőni , egyik alkotó része levén a hi

res be'csi theának (Wiener-Thee) s ez alakban legkönnyeb

ben emelhetnők a kereskedés szárnyaira , annyival inkább,

mivel az említett theának másik két alkotó része is , t. i.

az iri/igo fű (herba eryngü) és a gyapjas foganatl (gale-

opsis grandiflora) szinte bőven teremnek honunkban. Ezen



A NÖVÉNY0R3ZÁGBÓL. 177

három növény füvét tehát csak egyenlő mértékben kelle

ne kereskedőinknek elegyíteni, a Wiener-Thee nevezettel

megkeresztelni , s azonnal meg van alapítva ezen növé

nyeink kelendősége. Jelenkorunkban ugyanis milly sokat

tehet egy névváltoztatás is, nzt mindennap tapasztaljuk.

így például gyógyászaink , kik mint allopathák (ha ugyan

lehet ezen helytelen nevezetet használni) az utolsó évti

zedben alig valúnak képesek egy napról másikra éldegél

ni , csak homoeopathákká keresztelkedtek ; bár milly el

vet követtek is azonban gyógyászatukban, azonnal kapós

orvosokká lettek. Jelenleg pedig, kik mint homoeopathák

szűk körű gyakorlattal dicsekedhetnek, csak a hydropa-

thia nevezethez folyamodnak , s azonnal szereznek maguk

nak, habár kis és rövid ideig tartó kelendőséget is. Miért

ne fordíthatnók tehát kereskedésünkben is hasznunkra a

világ gyöngeségét? Ezt tennünk velóban nem nagy erköl

csi bűn volna.

4. Egérjarkú cziczkóró (achillea millefolium). Tartozik

L. szerint az együttnemzők , nősözvegyek, J. szerint az

öszporhonúak seregébe. Terem honunkban uton útfélen ,

réteken, mezőkőn. Juniustól fogva octoberig virágzik. Gyógy

szerül virágos füve .használtatik. Készitménye a vonat.

Ritkábban alkalmaztatván a gyógygyakurlatban , s egy le

vén a mindenütt termő növények kőzöl , kereskedési te

kintetben nem nagy fontosságú.

5. Sárga lóhere (melilotus officinalis). L. a kétfalká-

sok , tízhímesek , J. a hüvelyegesek családjába számítja.

Honi réteinken bőven terem. Gyógyszertárainknak virágos

füvét adja. Készitménye a tapasz. Kisebb érdekű gyógy

szer. —

6. Bortos és fodormenta (mentha piperita, et erispa).

Tartozik L. szerint a két főbb hímesek, fedetlen magvúak,

J. szerint az ajakasok csoportjába. Kerteinkben mind or

vosi használat végett , mind kellemes szagáért müveltetik.

Virágzása ideje julius és augustus. Készitményeik : a

víz, lepárolt olaj , olajnádméz, 8 az első fajnak kerekecséi

TERM. PÁLY. III. 12
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(rntnlae menthne piperitaeX Ezen honi termeszt menyeinket

szinte könnyű volna kereskedésbe léptei ni , ha a helyett,

hogy lepárolt olajaikat külföldről hozatjuk, azokat ma

gunk készítenők, mellyeknek kelendősegek , s eléggé

magas áruk bizonyos haszonnal kecsegtetné a vállalkozót.

Gyógyszertári ára t. i. a borsosmenta-olaj latjának 1 for.

20 kr., a fodormentáénak pedig 1 for. 12 kr. p. p.

7. Czitromszagn méhfii (melissa officinalis). L. szerint

a két főbb himesek , fedetlen magvúak , J. szerint az aja

kasok családjába számítatik. Hazája délszaki Europa ;

kerteinkben helylyel-hclylyel müveltetik. A Bánát délkeleti

részében olly nagy bőséggel terem, hogy nevezetes keres

kedési czikké alakulhatna , ha szorgalmasan összeszedet

nék HeutFel főorvos értesítése szerint. Virágzása ideje

julius és augusins. Gyógyszernek füvét használjuk. Ké

szítményei : a víz , léi , és olaj , melly , mivel egy mázsa

méhfűből csak két nehezék kerül ki , fölötte drága , 8

honunkba az is külföldről szállítatik.

8. Kerti ét kakuk-démútka (thymus vulgaris, et ser-

pyllum). Tartozik L. szerint a két főbb himesek , fedetlen

magvúak, J. szerint az ajakasok seregébe. Az első faj

kerteinkben müveltetik , az utolsó önként terem föve

nyes , száraz , kopár mezeinken nagy mennyiségben. Gyógy

szerül vjrágos füvét ajánlja. Készitményei: a lél, lepárolt

víz és olaj, melly utolsó hozzánk szinte külföldről hoza-

tik, holott ha magunk készítenők, ezen most semmi hasz

not nem hajtó , éghajlatunkat kedvelő növény is gazdagon

jutalmazná a vállalkozót. Olajának latja 1 for. 12 kr. p. i>.

gyógyszertárainkban.

9. Majoráua murva-pikk (origanum majorana). L. sze

rint a két főbb hímesek , fedetlen magvúak , J. szerint az

ajakasok közé tartozik. Hazája délszaki Europa; kerte

inkben bőven termesztetik mind orvosi , mind asztali hasz

nálatra- Gyógyszernek virágos füvét adja. Készitményei

az ír, és az égény-olaj, mellynek latja 3 for. 6 kr. |>. p.

gyógyszertárainkban. — Kitkább használatú a szurokszagú
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murvapikk fo. vulgare) s égényolaja még drágább , mint az

előbbié. Ez utolsó faj különösen bőven terem a Nagy-

Kunságban Holemann Leopold kisújszállási gyógyszerész s

jeles növény- és vegytudós értesitése szerint.

10. Szagos ruta (ruta graveolens). Tartozik L. szerint

a tizbimesek , egyanyások , a természeti rend szerint a ruta-

neműek (rutaceae) csoportjába. Hazája délszaki Europa ;

kerteinkben imitt-amott elég nagy mennyiségben tenyész-

tetik. Gyógyszertárainknak kékes zöld leveleit, s virágos

füvét ajánlja. Készitményei: a lepárolt r. víz, az eczet és

r. olaj, mellynek latjáért 2 for. 16 kr. p.p. tízet Onk gyógy

szerészeinknek, s melly külföldről jő hozzánk hanyagsá

gunk , ügyetlenségünk tanújeléül.

11. Májusi és tokhötykű gyöngyvirág (convallaria ma

jalis et polygonatum). L. szerint a hathímesek, egyanyások,

a természeti rend szerint a nyúlárny - neműek (asparagi-

neae) seregébe tartozik. Terem nedves, árnyékos helyeken

honunkban elég bőven; kerteinkben kellemes illatú virá

gaiért müveltetik. Gyógyszertárainknak az első faj virá

gait adja, mellyekből eczet, lél, tartvány, s lepárolt víz

készül , külsőleg tüsszentő , pornak használtatnak. A má

sodik faj kesernyés nyákos gyöke pép-egyvelegnek alkal

mas. Ritkább alkalmazásuknál fogva kisebb érdekű gyógy

szerek.

12. Ctengő Unka (hypericum perforatum). L. szerint

a sokfalkások , sokhimesek, J. szerint a linkaneműek (hy-

pericineae) közé számítatik. Bőven terem honunk némelly

vidékein , erdőkben , szőllőlábakban , utak , kerítések mel

lett. Gyógyszernek virágos füvét használjuk. Készítménye:

a főtt olaj. Nagyobb figyelmet érdemel műtani tekintetben.

Lásd alább a festő növények között.

13. Orvost betonica (Betonica officinalis). Tartozik L.

szerint a két főbb himesek, fedetlen magvuak, J. szerint az

ajakasok családjába. Honunkban bőven terem. Gyógysze

rűl füve használtatik. Ezen rendhez számítatnak még a

12*
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következő, kivitelre nem fordított, s ritkább alkalmazá

suknál fogva nem is nagy érdekű gyógynövények :

14. A szapora galambocz (verbena officinalis).

15. A borsos csombor (satureja hortensis).

16. A tisztes hunnyász (stachyis recta).

17. A torok vilinlam (prunella vulgaris).

c) Kivilletnek:

1. Az orvosi szikfít (chamomilla vulgaris) virágai.

2. A macska-gyökönke (valeriana officinalis) gyöke.

3. A gyepűi bodza (sambucus nigra) virágai.

4. A kőris ezerjó (dictanuuis albus) gyöke olly kor

ul! ykor.

Keserű szerek (rem. amara).

a) Külföldről hozatnak , noha honunkban is teremnek :

1. A fölfutó komló (humulus lupulus). Tartozik L. sze

rint a kétlakiak , öthímesek , J. szerint a csalán - neműek

(urticeae) közé. Önként terem honunkban leginkább gye

pük , kerítések mellett ; helylyel-helylyel pedig müveltetik

is, nevezetesen Szepes, Zólyom, Árva, Arad, Bereg me

gyékben. Gyógyszertárainknak és serfőzőinknek tobozait

(strobili, liumuli lupuli) szolgáltatja , mellyeknek szirony-

alakú pikkelyei szemcsés , tapadékony , mézgás porral az

úgynevezett komló-liszttel (Hopfeumehl) fedvék. Szaguk

szamatos , kissé bódító , ízük kesernyés fűszeres.

Honunkban boraink tökéletlen kezelése, s az álnok

csapiárok, borosgazdák által erzel savas ólmaggal (ólom-

czukor) s tudja isten , még mivel történt megvesztegetése

következésében a serital mind inkább lábra kapván, a

komlóra időről időre nagyobb szükségünk van, elannyira

hogy a honunkban termő s termesztett már jelenleg szük
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ségeinket nem lödözheti, s így évenként 100,000 rfc-nál

több szállitatik hozzánk külföldről '), mit valóban, ha a

megrögzött hanyagság , közönyösség , részvétlenség ipa

runk kezeit kötve nem tartaná, minthogy a komló éghaj

latunk alatt jól tenyészik, nagyon könnyen nélkülözhet

nénk.

2. Bábakuláct körfény (carlina acaulis). L. szerint az

együttnemzők , egyenlőnősök , a természeti rend szerint az

őszporhonúak családjába számitatik. Leginkább kedveli

a hegyes vidékeket. Szertárainknak kesernyés szamatos izű

gyökét adja, melly rutl. carlinae t. clamaeleoniis albi t.

cardopatiae nevezet alatt ismeretes. Mindamellett hogy

a ritkábban alkalmazott gyógyszerek egyike , s hogy ho

nunkban elég nagy mennyiségben terem, külföldről hoza-

tik hozzánk, nem ismertetvén, s annálfogva össze sem

szedetvén gyógynövényeket gyüjtő s áruló köznépünk által.

3. Erdei pá/rán (polypodium filix. mas Lin., aspidium

filix inas Schwarz., nephrodium filix mas Richt.). Tartozik

a nömi rend (systema sexuale) szerint a lopvanöszők , J. sze

rint a harasztok (lilices) seregébe. Terem honunk rengeteg

erdeiben. Gyógyszernek tavaszszal szedetendő, s minden

évben megújítando gyökét használjuk. Össze szokott za

vartatni a páprágy páfrrin-gyökkel (rad. polypodii lilicis

feminae). A különbség a kettő között következő: aman

nak a gyöke vizirányosan fekszik a földben , mintegy 6

lábnyi hosszú , 3 hüvelyknyi vastag , bütykös , polyvaala-

kú, rozsdás szinű pikkelyekkel környezett, kivül heveny

állapotjában feketésbarna , belűl - halaványzöldes , vagy sár

gás és húsos, száraz korában kivül barnás veres, bellii

veresesfehér , porrá törve zöldes sárga; ennek a gyöke

pedig függőlegesen megy a földbe , rövid , s a fölebb leirt

pikkelyek nélkül szűkölködik. Készitményei az erdei páf-

rángyöknek a p. olaj, és a Bacsó Bálint honunkfia

által fölfedezett, s Tognio jeles tanárunk által gyógy-

') H o r v á t h : Ipar ■ ker. tört. 284 I.
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s'zertanilag megvizsgált , s a galand-féreg (tenia lata) ellen

üdvös sikerrel használt pnfránal (filicina). A páfrángyök

is külföldről hozat ik hozzánk, nem ismertetvén , s annál

fogva össze sem szedethetvén honfiuink állal.

4. Fali és tüdő zuzmó (lichen parietinus et pulmona-

rius). L. szerint a lopvanőszők , moszatok , J. szerint a zuz

mók családjába tartozik. Az elsőfaj leginkább kőfalakon,

a második vén tölgy- és bikkfákon terem. Gyógyszernek

mindkettőt használjuk leginkább az üdült mellbajokban.

Nem ismertetvén honfiaink által , külföldről hozatik.

5. Vénus fodorka (adiantum capillus Veneris). Tarto

zik L. szerint a lopvanőszők, harasztok, J. szerint a páf-

ránneműek seregébe. Terem a nedves kősziklákon , kőfa

lakon, kővel kirakott kútakban; Komárom megyében kü

lönösen sok. Gyógyszernek füve használtatik, mellyből

kedves ízű szörp készül; ezzel készítik a bavaroit neve

zetű kedves italt is. A honunkban összeszedetni szokott

minszükségeinknek fődőzésére sem elegendő ; s így nagy

része külföldről szállítatik hozzánk.

b) Kivitelre nem fordítatnak :

1. Vidra eleczke (menyanthes trifoliata). Ezen nöyény

gyógyszertárainkban trifolium Jibrinum nevezet alatt is

meretes. Tartozik L. szerint az öthimesek, egyanyások,

a természeti rend szerint a tarnicsneműekhez (gentianeae).

Honunkban vizenyős réteken , mocsáros helyeken , tavaink,

folyóink partjain bőven terem. Májusban és juniusban vi

rágzik. Gyógyszernek őszszel szedetendő levelei használ

tatnak, mellyek gyógyerejöket sokáig megtartják. Ké

szítménye a vonat. A kellőleg nem méltányolt gyógysze

rek közé számítandó.

2. A tarnics (gentiana). Több fajai alkalmaztatnak

gyógyászatunkban , nevezetesen : a sárga (g. lutea) , a ke

resztes (g. cruciata), a pettegetett (g. punctata) és a földepe

t. (g. centaurum). Az első faj honunkban legritkább, s in
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kább kedveli a schweiczi havasukat. A második faj mint

ebdüh ellen Lalics horváthországi tanító által ajánlott

szer kapott hirre , noha liptómegyei főorvos , s honunk

egyik legjelesebb növényin dósa Flittner János vizs

gálatai szerint azon tarnicsgyök nem a Linne által leírt

keresztes fajnak a gyöke. A harmadik honi havasalji vi

dékeinken bőven terem , s a Vágon , Dunán hajókon szál-

lítatik Pestre, leginkább vásárok alkalmával s innen

széllyel délszaki megyéinkbe, noha ezen tarnics a Bánát

ban, s drávántuli kerületben is bőven terem. A negyedik

faj kiviteli czikk. Tartozik a tarnics L. szerint az pthi-

mesek,kétanyások, J. szerint a tarnicsneműek (gentianeae)

családjába. Gyógyszertárainknak a három első faj gyökét,

az utolsó virágos füvét ajánlja. Készítményei : a vonat és

festvény. — Ha a honunk különböző vidékein bőven ter

mő tarnics gyöke szorgalmasan megszedetnék , s vele a

kereskedesben cselekvőleg lépnénk föl : nevezetes külke-

reskedési czikké válhatnék.

3. Keserű csészeszárny (polygala amara). L. szerint a

kétfalkások , nyolczhimesek , J. szerint a csészeszárnyne-

jiuíek (polygaleae) csoportjába tartozik. Honi hegyeinken,

rétjeinken bőven terem. Gyógyszernek virágos füve és

gyöke használtatik , s különösen a kezdődő tüdővészben,

ajánltatik. Szinte ki\'illethetnék , ha tettlegesen lépnénk föl

vele a kereskedésben.

4. Pongyola pitypang (leontodon taraxacum). Tarto

zik L. szerint az együtt nemzők , egyenlőnősök , (syng. po-

lygamia aequalis),a természeti rend szerint a katangneim'íek

(cichoriaceae) közé. Ezen növény egy a legközönsége

sebb, mezőkön, réteken, legelőkön, utak mellett tenyé

sző növényeink közöl. Gyógyszernek .elvirágzása előtt

szedetendő füve és gyöke használtatik. Készitménye a p.

vonat. P ol ex egy tulajdonnemű égelt fedezett föl ezen nö

vényben , mellyel pitypangal/tak (taraxacin) nevezett. Na

gyon közönséges levén , kereskedési tekintetben nem nagy

fontosságú.
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5. Földifiistike (fumaria officinalis). L. szerint a két-

falkások , hathimesek , — De C'and szerint a füstike-ne-

műek (fumariaceae) seregébe tartozik. Kedveli a szőllő-

ket , szántóföldeket. Juniustól septcmberig virágzik. Gyógy

szerül füvét ajánlja. Készílménye a vonat. Pechier ezen

növényben egy tulajdonneiüű egeit , W i n k 1 e r pedig egy

tulajdonnemű savat fedezett föl. Amaz füstikehtek (fuma-

rin), ez pedig fűstikesavtiak neveztetett altaluk. Gyógytani ,

s annálfogva kereskedési tekintetben is csekély érdekű.

6. Orvosi pemet (marrubium vulgare). Tartozik L.

szerint a kétfőbb himesek, fedetlen magvúak, — a termé

szeti rend szerint az ajakasokhoz. Terem leginkább pusz

ta helyeken, keritések mellett, temetőkben; s paraszt ku-

ruzsolóink által is alkalmaztatik. Virágzása ideje juniustól

augustusig. Gyógyszernek füve használtatik, s különösen

az üdült mcllbajokban Dioscoridestől fogva magasztalta

tik. Készítménye a vonat.

7. Mezei kata/tg (cichorium intybus). L. szerint ax

együttnemzők , egyenlőnősök , J. szerint a katangnemíi-

ek seregébe számítatik. Mezeinken , legelőinken elég nagy

mennyiségben tenyészik. Juniustól septemberig virágzik.

Gyógyszernek tavaszszal ásandó gyöke használtatik. Ké

szítménye a vonat és szörp. Gyógyászatunkban ritkábban

alkalmaztatván, ezen tekintetben nem nagy fontosságú. Több

figyelmet érdemel mint kávé-pótszer; s különösen a szá

raz földi zárrendszer idejében nagy haszonnal termeszt e-

tett, s jelenleg is eléggé jutalmazná termesztési fáradsá

gunkat. A Gazdasági Tudósításokban előadatik müvelése

módja ').

g. Izor zuzmó (lichen islandicus, cetraria islandica).

Tartozik L. szerint a lopvanöszők — moszatok (cryptoga-

mica-algae), — természeti rend szerint a zuzmók (lichenes)

seregébe. Hazája éjszaki Europa; honunkban különösen bő

ven terem a Kárpátokon , nevezetesen a lomniczi csúcson ,

') ll-ik évi folyamat. 1. Füzet. 34 I.
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a Kriván Prehibba, vagy Nepihibba nevezetű vonalán '),

honnan a Yágon, s Dunán hajókon szállítatik leginkább

vásárok alkalmával fővárosunkba. Alkotó részei között

legnevezetesebb szerepet játszik a Bercelins által gyanított,

s Herberger által egészen tiszta állapotban előállitott zuz-

tnal (lichenin). Ha nagyobb szorgalommal szedetnék meg,

nem csekély érdekű kereskedési czikk válhatnék belőle,

különösen Törők- s Olaszhon felé. —

9. Lokörmü tzattyú (tussilago farfara). L. az együtt-

nemzők, nősözvegyek, J. az őszporhonúak családjába

számítja. Terem agyagos trágyás szántóföldeinken , vize

nyős réleinken. Gyógyszerül leveleit ajánlja. Jelenleg meg

lehetősen, kikopott a gyógydivatból.

10. Orvosi halmos (acorus calamus). Gyógyszertáraink

ban calamus aromaiicm-nak is neveztetik. Tartozik L.

szerint a hathímesek , egyanyások , — J. szerint a nádne-

műek (aroideae) közé. Terem vizenyős , ingoványos rélein

ken álló vagy lassan folydogáló vizekben. Virágzása ide

je junius és julius. Gyógyszernek tavasz kezdetén, vagy

késő őszszel szedetendő gyöke használtatik. Készítményei

a vonat, az egyszerű és összetett fest vény, a k. olaj,

melly külföldről kerül hozzánk. A kálmos-gyököt nád-

mézbe burkolvR, czukrászaink is arulják (confectio calami

aromatici). Nevezetes kereskedési czikk válhatnék belőle ,

ha szorgalmasabban megszcdetnék , s nem hanyagoltatnék

el annyira, mint Arad megyében Boros-Jenő körűi, hol

roppant mennyiségben terem , de a mellett épen semmi

sem jut belőle a kereskedésbe ; ha továbbá, H e u ffe 1 János

krassómegyei főorvos becses tudósításai szerint, össze

szedő köznépünk által egyszersmind meg is hámoztatnék ,

mert hámozatlanul nem veszik a kereskedők ; s végre ha

olly vidékeken , mellyeken igen nagy mennyiségben te

nyészik : ahhoz értő gyógyszerészeink , vagy nem gyógy-

') Albrecht Sydow: Bemerkungen auf einer Rei»e nacti

den Cenlral-Karpathen. líWi. és 280 II.
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szerészeink is olajat készítenének belőle, mellynek kelendő

sége semmi kétséget nem szenved.

11. Giliszlnűzó varádics (tanacetum vulgarc). L. sze

rint az egy üti nemzők , nősözvegyek, J. szerint az őszpor-

homiak seregébe számítatik. Terem honunkban legbujáb-

ban a müveletlen helyeken, árkok, kerítések, utak mel

lett. Virágzása ideje juliustól septemberig tart. Gyógy

szertárainknak füvét s virágait adja. Ezen növény egy

azok kőzöl, mellyek honunkból ollykor-ollykor kivittetnek,

s ha szorgalmasabban szedetnék , nevezetes kereskedési

czikk válnék belőle, mert müvelés nélkül bőven terem ho

nunkban , a külföldiek által is erősen kerestetik , s ekként

ezen czikkre nézve még csak vevőt sem kellene aggódva

keresnünk. Nem csekély .haszonnal kecsegtetne bennün

ket a v. olaj készítése is , melly a növény virágos fűvéből

lepárolás által készítetik.

12. Kéliks repkéng (glechoma hederaceum). Szertá

rainkban hedera lerreslrts nevezet alatt ismeretes. L. a

két főbb hímesek, fedetlen magvuak, — J. az ajakasok csa

ládjába számítja. Terem nedves helyeken, réteken, ritkás

erdőkben , bokrok , kerítések , árkok mellett. Gyógyszer

nek tavasz elején szedetendő levelei, gallyai használtatnak.

Készítménye a tartvány (eonserva hederaeterrestris). A

serfőzésben szinte talál ezen növény alkalmazást ; gyógy

tani tekintetben nem nagy érdekű.

13. Orvosi szigoráll (veronica officinalis). Köznépünk

által dicsőseges fűnek is neveztetik. Tartozik L. szerint a

kéthimesek, egyanyások, természeti rend szerint a pintyőne-

műek (antirrhineae) csoportjába. Honunkban elég bőven

terem. Gyógyszertárainknak virágos füvét adja. Ritkább

alkalmazásánál fogva csekély érdekű.

c) Kivideinek:

1. Az áldolt csüAüllü (centuria benedicta , s. cardiius

benedictus).
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2. Aföldepe tarnics (gentiana centaurium, vcl erylhrea

centaurinm).

3. A szarvasnyelvíí lordalap (asplenium srolopendrium)

ollykor-ollykor.

VI.

Összehúzok (adstringentia).

a) Külföldről hozatnak , noha honunkban is teremnek és

termeszthetők :

1. A felálló timpó (tormentilla erecta). Tartozik L.

szcrinl a húszhímesek, sokanyások , J. szerint a rózsane-

műek családjába. Terem a száraz mezőkön, 8 erdőkben.

Juniusban, juliusban viragzik. Gyógyszernek kivül veres

barna, belűl világosveres, erősen összehúzó gyöke hasz

náltatik. Gyógyászatunkban nagyobb méltatást, s gyako

ribb alkalmazást érdemel. A bonunkbeli egyébiránt nem

szedetvén össze, az általunk fölhasznált nagyobbára Mor

vaországból szállitatik hozzánk. Műlani tekintetben lásd

alább a műtani testek között.

2. Fatiyai kukojcza. farbutus ura urai). L. szerint a

tízhimesek, egyanyások, J. szerint a hanganeműek (ericeae)

csoportjába számítatik. Terem a hegyes erdős vidékeken.

Áprilistól juniusig virágzik. Gyógyszertárainknak leveleit

adja, mellyek egyébiránt jelenleg ritkábban kerülnek sző

nyegre , s a honi gyógyszertárainkban létező kukqjczaAe-

velek jobbára Olaszhonból hozatnak hozzánk. Műtani te

kintetben nagyobb fontosságú. Lásd alább a műtani testek

kőzött.

3. Piros pomagranát (punica granatum). A nömi rend

szerint a húszhimesek, egyanyások , a természeti rend sze

rint a granátneműek (granateae) közé tartozik. Eredeti

hazája Ázsia és Afrika, egyébiránt a müvelés követke

zésében Europa délszaki tartományaiban is meghonosult ,
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s hazánkban is , különösen pedig Dalmát/iában a cat ta

roi öböl környékén , s a szomszéd szigeteken l) bőven te

rem. Gyógyszernek gyökere, héja használtatik , s a galand

féreg ellen különszernek (specificum) tartatik. Egyébiránt

a ritkábban használt szerek közé tartozik , nem sok pénzt

visz ki honunkból , s nem nagy érdekű.

4. Nemes májfü (hepatica nobilis, anemone hepatica

Ti-)- Tartozik L. szerint a sokhimesek, sokanyások, — J.

szerint a szirontákneműek seregébe. Terem árnyékos he

lyeken, mogyoró - bokrok alatt, honnan mogyorúallyafú-

nek is neveztetik köznépünk által. Azon csekély mennyiség

is , melly általunk fölhasználtatik , külföldről kerül hoz

zánk.

5. Buzavirág csüküllő (centacoria cyanus). A nömi

rend szerint az együttnemzők, nősszüzek, a természeti rend

szerint az öszporhonuakhoz tartozik. Gyógyszertáraink

ban kesernyés izű virágai tarlatnak. Terem ezen csüküllá-

faj leginkább a vetések között, s mivel ezek, mint tudjuk,

rilalmazvák , ezen bonunkban bőven termő növény virá

gai is külföldről hozatnak gyógyszerkereskedőink által

a rózsavirágokkal (flores siliginis) egyetemben , minthogy

ezek szedése is tilalmaztatik honunkban. —

6. Damasktisi róssa (rosa damascena). L. szerint a

húszhúnesek , sokanyások , J. szerint a rózsaneműek csa

ládjába számítatik. Miként a rózsának több fajai , tigy ez

is megterem honunkban , de mivel csak gyéren , s kerte

ink diszesítése végett termesztetik : gyógyszertáraink szá

mára külföldről szállítatik; mcgérdemlené pedig a ho-

nunkbani bővebb termesztést, mert virágainak latja 10 kr.

p.p. fizettetik gyógyszertárainkban.

b) Kivitelre nem fordítatnak :

1. Kocsányi alan, és kocsányos tölgyfa (qnercus robur

et pedunculata). Tartozik L. szerint az egylakiak, sokhime-

') Oest. Naüonal-Encykl. IV. Th. 305.. I.
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iek , J. szerint a barkások (amentaceae) seregébe. Gyógy

szernek a fiatal ágak, gallyak lehántott héja használta

tik. Ugyan ez nagyobb fontosságú műtani tekintetben.

Lásd alább a műtani testek kőzött.

2. Sima szilfa (ulmus campestris). L. az őthimesek,

kétanyások, J. a barkások* közé számítja. A mellett,

hogy*önként is terem honunkban, imitt-amott müveltetik.

Gyógyszernek belső , gyönge sima héja használtatik (cor-

tex ulmi interior), melly heveny korában sárgás fehér, szá

rítva sárgás barna szinű, szagtalan, nyákos kesernyés,

összehúzó izű. Műtanilag szinte ügyelmet érdemel. Lásd

alább a műtani testek között.

3. Tekert czikkszár (polygonum bistorta). A köznép

nél, s gyógyszertárainkban kigyátranknak is neveztetik.

Tartozik L. szerint a nyolczhimesek , egyanyások, J. szerint

a czikkszárnemüek (polygoneae) családjába. Honunk rétje

in, vizenyős vidékein bőven terem. Május- és juniusban vi

rágzik. Gyógyszertárainkban ritkábban szokott használ

tatni , s annálfogva csekély érdekű gyökét adja.

4. Tetemtoldó tz/thar (cistus helianthemum). L. szerint

a sokliímesek, egyanyások, természeti rend szerint a szuhar-

nemüek csoportjába számítatik. Kedveli a napsütötte dom

bokat , ritkás erdőket. Gyógyszerül füvét ajánlja ; csekély

érdekű gyógyszer.

5. Bojtorjános párló (agrimonia eupatorium). L. sze

rint a tizenkéthimesek , kétanyások , J. szerint a rózsane-

müek közé tartozik. Terem müveletlen helyeken , gyepük,

kerítések mellett. Gyógyszernek virágos füvét használjuk.

Honunkra nézve mint az üdült mellbajokban üdvös sikerrel

használandó szer bir egy kis érdekkel ; külföldön , mint

például Poroszhonban, kikopott a gyógydivatból.

6. Tompaét sós lórom (rumex obtusifolius et acutus).

L. szerint a hathimesek, háromanyások , J. szerint a czikk-

szárneműeknez számítatik. Terem erdeinkben , réteinken
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utoa utfélen mind a két faj. Gyógyszernek gyöke has/.-

aúltatik , melly szertárainkban radix lapalii ucvti neve

zet alatt ismeretes. Szinte egészen kiment a gyógydi-

vatból.

7. Gesztenye bókrélafa (aesculus hypocastanum). Tar

tozik L,. szerint a kéthimesek, egyanyások , De Cand. sze

rint a bokrétafa-neműek (hypocastaneae) csoportjália.^pEre-

deti hazája éjszaki Persia , jelenleg Europa különböző

tartományaiban, s honunkban is, kerteink, sétányaink di-

szesítésére müveltetik. Gyógyszernek a fiatal ágakról le

hántott héja alkalmas. Gyógytani tekintetben nem nagy

érdekű.

8. Babir és vsőrege-fűz (salix pentandra, et fragilis).

L. szerint a kétlakiak , kéthimesek , J. szerint a barká-

sok családjába tartozik. Mind a két faj bőven terem ho-

nuukban. Gyógyszernek leginkább az utolsó faj héja al-

kalmaztatik. Készítménye a f. vonat, és Buchner által leg

először előállitott váltóláz elleni erejéről híres fűzel

(salicina).

9. Pompás diófa (juglans regia). L. szerint az egyla-

kiak, sokhimesek, De Cand. szerint a dióneműek (juglan-

deae) seregébe számítatik. Eredeti hazája Persia , s Kelet-

India , délszaki Europában, s honunkban is a müvelés által

meghonosult. Virágzása ideje aprilis és május. Gyógy

szernek gyümölcse zöld héját vagy kopácsát, s annak vo

natját, továbbá a gyümölcs székét (nucleus), melly bői fejet és

olaj készül , használjuk ; mutani tekintetben pedig fája ,

mellyből igen csinos házi butorok készülnek, érdemel fi

gyelmet. A mi ezen czikkeli kereskedésünket illeti, a dió

kupacsa, ha a Pollin főzete, mellynek az fő alkotó részét

teszi, s melly ezelőtt mintegy negyven évvel olly nagy sze

repet játszott az europai gyógyvilágban , most is annyira

divatban volna: könnyen válhatnék külkereskedési czik-

ké; miután azonban ezen idők elmúltuk, bajosabb ezt esz

közleni, s igy nem marad egyéb fen, mint az, hogy hon1

orvosaink jobban méltányolván a hatalmas gyógyerővel
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felruházott diókopacs>>t , a mezei gyakorlatban gyakrabban

alkalmazzák, s azaltal más, külföldről szállítatni szokott

gyógyszereket nélkülőzhetőkkó teven , bonunknak melles

leg használjanak. A mi a dióolajat illeti, az jelenleg na

gyobb részint külföldről hozutik hozzánk , hol az gyak

ran honi diónkból készül, s így a mit a réven nyertünk,

azt a vámon ismét elvesztjük, s e szerint ha tiszta hasz

not akarunk honunknak ezen czikkből hajtani, szükség

hogy tcrmesztményünket ne fordítsuk kizárólag inyünk gyö

nyörködtetésére, hanem olajkészítésre is, annyival inkább,

mivel ezen kezelés nem megvetendő nyereséggel kecsegtet,

minthogy a dióolaj fontja 1 f. 44 kr. p.p. fizettetik gyógy

szertárainkban. A mi végre fáját illeti, ha külkcreskedési

czikket akarunk belőle képezni , sokkal nagyobb mennyiség

ben , t. i. erdőszámra kellene termesztenünk: mit valóban

teljes mértékben meg is érdemlene.

10. Szegfíiszagú cziklász (geum urbanum). L. szerint

a húszhimesek, ötnnyások, — J. szerint a rózsaneműek

közé tartozik. Terem árnyékos nedves vidékeinken , s er

deink között. Május-, juniusban virágzik. Gyógyszernek

aprilis-vagy májusban szedetendő, s egy é»nél tovább nem

tartandó gyökét használjuk, melly, gyógyszertárainkban

rudijc caryophillatae nevezet alatt ismeretes. Ritkábban

történő alkalmazása nem nagy érdekű.

11. Kerti zsálya (salvia officinalis). Tartozik a nőmi

rend szerint a két főbb himesek, fedetlen magvuak, természeti

rend szerint az ajakasok családjába. Hazája délszaki Euro

pa; kerteinkben szinte mindenütt müveltetik; juniustól fogva

augustusig virágzik. Orvosi használatra levelei fordítatnak.

Készítménye: a vonat, lepárolt viz , és az égényolaj*,

melly, külföldről kerül hozzánk, s latjáért 1 fr. 25

krt. fizetünk p.p. gyógyszerészeinknek. Ezen növényből is

válhatnék külkcreskedési czikk, főleg ha olajat készíte

nénk belőle.

1*2. Kerti izsóp (hyssopus officinalis). L. szerint a két

főbb himesek , fedetlen magvuak , — J. szerint az ajakasok
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családjába számítatik. Hazája délszaki Europa ; kerteinkben

mindenütt müveltetik. Juniustól fogva augustusi? virágzik.

Gyógyszernek virágos füvét használjuk. Készítményei : a

lepárolt viz, és az égény - olaj , mellynek honunk bani ké

szítése bizonyos haszonnal kecsegteti a válalkozót. —

13. Százlevelű és tarka rózsa (rosa centifolia et gal-

lica). Tartozik L. szerint a húszhímesek , sokanyások, J.

szerint a rózsaneműek seregébe. Honunkban kerteink di-

szesítésére mind a két faj müveltetik. Gyógyszertáraink

ban készítményeik tartatnak, millyenek: a r. olaj, r. lél,

r. viz, r. méz, r. ír, r. festvény, r. eczet, és r. tartvány.

Ezen összehuzó szerek közé tartoznak még :

14. A balha, széles, és közép útifű (plantago psylli-

um major et media) és

15. A csonkagyökn s mezei sikkantyú (scabiosa succisa,

et arvensis), mellyek ritkább alkalmazásuknál fogva szinte

csekély érdeknek.

c) Kivittetnek:

1. A sárga szömürcze (rhus cotinus).

2. A kocsányos és kocsányialan tölgy (quercus robur

et pedunculata) makkja.

3. A pirosító buzér (rubia tinctorum) noha csekély

mennyiségben , minthogy gyéren termesztetik.

VII.

NyaUos sxereU

(mulilaginosa).

a) Külföldről hozatunk , noha honunkban is teremnek s ter

meszthetők :

1. Az agár, vitez és füles kosbor (orchis morion mW

litaris , et mascula). Tartozik L. szerint az anyahimesek ,

kéthímesek (gynandria diandria) , a természeti rend szerint
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a kosbornemüek (orchideae) csaladjába. Eredeti hazájánalt

Persia és Törökhon tartatik. Egyébiránt honunkban,

mint szinte Europa más délszaki tartományaiban is ön

ként terem, főleg réteken, s erdők szomszédságában.

Gyógyszernek mind a három fnj gyöke használtatik, s

gyógyszertárainkban radix talep nevezet alatt ismere

tes. Készítményei: a k. nyák és k. kocsonya (gelatina

rad. salep). A honunkban önként termő kosborgyök nem

levén olly jó, mint a külföldön müvelve termesztett, nem

is oliy kelendő, s ennélfogva a, szertárainkban létező

jobbára külföldről szállitatik hozzánk, mit csak az által

akadályozhatunk meg, ha magunk is ezen növény ter

mesztéséhez munkás kezeket nyujtandunk.

2. Muhola ziliz (althea officinalis). Tartozik L. sze

rint az egyfalkások, sokhimesek , — J. szerint a mályva-

neműek közé. Kedveli a nedves helyeket, réteket, folyók

partjait. Juliustól fogva augustusig virágzik. Gyógyszernek

gyökét, füvét s virágait használjuk. Készítményei : a z. szörp,

z. szedetek (tabulae altheae) és a z. tészta (pasta altheae)

A mi ezen czikkeli kereskedésünket illeti, a ziliz gyöke

és füve ollykor-ollykor kivittetik honunkból, s ha szorgal

masabban megszedetnék , s a gyök egyszersmind meg is

hámoztatnék : sokkal nagyobb hasznot hajtó külkereskedési

czikké válnék ; a ziliz-virágok ellenben honfiuink által

össze nem szedetvén, külföldről száll itatnak hozzánk, mi

valóban kereskedésünk paradoxumai közé méltán szállítta

tik , minek kétség kivül hanyagságunk mellett az is az

oka, hogy virágzása idején földmüvelőink aratással, s más

fontosabb mezei munkákkal elíoglalvák.

A rózsa-ziliz (althea rotea) virágai is, mellyek a ke

reskedésben jlores malvae arboreue nevezet alatt isme

retesek, s leginkább eczetfestésre használtatnak, a közelebb

említett okoknál fogva külföldről jőnek hozzánk. —

3. Erdei mályva (malva silvestiis). Tartozik L. sze

rint az egyfalkások, sokhimesek , — J. szerint a mályva-

TEKM. PÁLY- III. lo
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nemüek seregébe. Leginkább az erdőkben tenyészik, s

onnan vette nevezetét. Gyógyszernek virágait használjuk,

mellyek a kereskedésben, s gyógyszertárainkban fioret

malvae vulgarii nevezet alatt ismeretesek. Ezek sem

szedetvén meg általunk illendő mennyiségben , szinte

— nem megvetendő adagban — szállítatnak hozzánk kül

földről.

4. Birt- körtvély (pyrus cydonia). L. szerint a htísz-

himcsek, ötanyások, J. szerint a rózsanemüek családjába

számitatik. Eredeti hazájának Kréta szigetét tartják ; je

lenleg azonban délszaki Europa tartományaiban , és ho

nunkban is müveltetvén, iueghonosult. Gyógyszernek

gazdag nyáktartalmú magvait használjuk , mellyek ho

nunkból ollyknr-ollykor kivittetnek; azonban a közelebb

múlt mostoha években szűken teremvén a birs-körtvély, s

annak sem szedetvén meg magvai illendő szorgalommal ,

nem kis mennyiség száll itatott hozzánk külföldről.

5. Bakazarvú lepkeszeg (trigonella foenum graecum).

Tartozik L. szerint a kétfalkások , tizhimesek, — J. sze

rint a hüvelyegesek seregébe. Leginkább kedveli a por

hanyó földet. Gyógyszertárainknak magvait adja, mely-

lyek lisztté őrölve, pépegyvelegnek használtatnak. Noha

kevés fogyasztatik el honunkban ezen gyógyszerből , azon

kevés is külföldről kerül hozzánk. Termesztése modját

előadják a Gazdasági Tudósítások ').

6. Pettegetett gálna (pulmonaria officinaüs). L. szerint

az öthimesek, egynnyások , — J. szerint a borágo-neműek

csoportjába számitatik. Honi hegyes erdős vidékeinken

bőven terem. Gyógyszertárainknak füvét ajánlja. Ritkább

használatánál fogva keveset fogyasztunk el, de azt is kül

földről szállitottat. —

J. Vt'zi rízs (orysa sativa).A hároinhimesek, kétanyá-

sok családjába számitatik. Ezen Ázsia, s Afrika éghajla

tát kedvelő, nagy hasznú növény termesztésével tétettek

') 11-ik évi folyamat. 1-só füzet. 38. 1.
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ezen század elején kisérletek a Bánátban , nevezetesen

Torontál megyében Uj-Pécsett , Temesben Gattaja , Den-

ta, Detta s Omor nevű helységek határaikon; s 1804-ben

Lübeck *), 1821-ben pedig Csaplovics ') tudaták közönsé

günkkel a bánáti, nagy eredményekkel kecsegtető rizster

mesztést; de a melly mind a mellett, hogy az említett

években középszerű aratáskor is 113,400 vékát adott : az

újabb időkben egészen dugába dőlt 3). Ismét egy példája

a minden , lecsekélyebb akadályoktól is visszarettenő ma

gyar szalmatűznek. —

8. Homok-sás (carex arenaria). L. szerint az egylaki-

ak, háromhimesek , — J. szerint a cyprusnemüek közé

számitatik. Kedveli honunk fövényes homokos vidékeit.

Gyógyszernek gyöke használtatik; a háromszínű viola

(herba jacea) ; továbbá a keserű lapu , és pók/tálos bojtor

ján (arctium lappa , et bardana) gyökével, a szárcsa- gyök

(rad. sarsaparillae) pótszerének tartatik. A honunkban nem

csekély mennyiségben fölhasznált homoksás-gyök jobbára

Morva-, vagy Németországból kerül hozzánk, honi Fló

ránk , s az azt ismerők botránykoztatására. —

9. Szárcsa-gyök (radix sarsaparillae). Ezen hatalmas,

sokoldalú gyógyerejénél fogva nagy hiríi , és sarkalatos

gyógyszereink közé méltán számítandó gyököt szolgáltatja

a szárcsa-tukma (smilax sarsaparilla s. syphilitica). Tarto

zik ezen növény L. szerint a kétlakiak, hathimesek, —

J. szerint a szittyónemüek (junceae) családjába. Hazája

délszaki Amerika lapályos vizenyős vidékei. A kereske-

désbeli szárcsa-gyöknek az angol Pereira szerint 5 fajai

vannak, t. i. a hondurasi, verakruzi, brasiliai, jamajkai

és limai, mellyek közöl a két első legjobb faj vivta ki

a többinek is méltatlanúl tulajdonitott nagy nevet. Meg

') Lübeks: Patriotisches W'ochenblatt. 1804. I. B. 376. I.

3) Topogr. Statist. Archiw des Königr. Ungarn J. B. 355. 1.

) Fényes Elek: Magyarorsz. st. s georg. tekint. IV. K.

306. 393 11.

13*
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kell azonban jegyeznünk , hogy a kereskedésben nálunk

megforduló szárcsa-gyök szinte mindig hamisítva Tan , el

annyira hogy gyógyszertárainkat vizsgáló orvosaink kö

zöl némellyek a szárcsa-gyököt tartják a gyógyszertár

sulymérőjének (barometrum) s fölteszik előlegesen, hogy

hol valódi szárcsa-gyök találtatik : ott a többi gyógyanya-

gok is kétségkivül jók , és valódiak. Ezen hamisításnak

káros eredményei mind a gyógyászra, mind különösen a

betegre nézve kimondhatlanok; mert hiszen hogy az illy

ál-szárcsagyök az olly nyakas bajokban , millyenek : a

bujasenyv, higanykór, takar, rögzött köszvény, csúz,

görvély, különféle kütegek sat. s millyekben a valódi

snks/.or csodálandó hatással adatik, — üdvös sikerrel nem

koronázza ügyekezetünket, könnyü átlátni. Fölötte nagy

édekű dolog tehát, hogy gyógyszertárainkban valódi szár-

csagyök legyen, mit a dolgok jelen állásánál fogva eszkö

zölni valóban nagy feladat. Véleményem szerint azonban

gyökeresen lehetne segítni ezen bajunkon , ha a szárcsa-

tukma termesztésével tehetnénk jól sikerült kisérleteket ;

mert ha tettleges adataink nincsenek is ezen növény ter-

meszthetőségéről ; de miután tudjuk , hogy honunk éghajla

ta a forró égöv számtalan növényeit, millyenek: a rizs,

dinnye , törökhtza, füge, mondola, narancs, czitromt ami,

kékterme sat. megtermi : valóban a szárcsagyök termeszt-

hetőségéről sincs okunk kétkedni. A már ismételve emiitett

lelkes pesti gyógyszerkereskedő Törők Fridrik által,

kinek Amerikában is vannak kereskedési levelezői , vajmi

könnyen megtörténhetnék, a szóbani növény magvának

hozzánk szállítása,, s megtétetvén honunk különböző vi

dékein a termesztési kisérlet, jeles, s hő buzgalmú orvo

saink bizonyosan nem késnének azt először kórházainkban,

azután magányos gyakorlatukban is alkalmazni s ekként

hitel szereztetvén ezen honi új termesztményünknek, kőny-

nyen emelkedhetnék a kereskedés szárnyaira.

^
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l>) Kivitelre nem fordítatnak:

1. Gyújtovány pintyö (artirrhinum linaria), melly L.

szerint a két főbb himesek, magrejtősök , — J. szerint a tá-

kajak - nemüek (scrophularineae) családjába .számítunk.

Terem leginkább száraz fövenyes helyeken , tarlók között.

Gyógyszernek virágos füvét használjuk. Készitménye a gy.

ír (ungv. linariae). Ritkább alkalmaztatásánál fogva cse

kély érdekű.

2. Fekete nadálytó (symphytum officinaie). Tartozik

az öthimesek, egyanyások seregébe. Terem vizenyős ned

ves réteken , mezőkön. Gyógyszernek gyöke használtatik,

meliy szertárainkban radix consolidae majoris nevezet

alatt ismeretes, de melly a vele rokon erejű, de sokkal

kellemesebb ziliz-gyök által szinte egészen kirekesztetett

jelenleg a gyógydivatból.

3. Kertiborágo (borago officinalis). A nömi rend sze

rint az öthimesek, egyanyások, a természeti rend szerint

a borágonemüek családjába számítatik. Hazája Közép- és

délszaki Europa; honi kerteinkben müveltetik. Szertára

inknak virágait adja. Franczhonban levelei is használtat

nak. Kereskedési tekintetben nem érdemel figyelmet.

4. Mezei atraczél (anchusa officinalis). L. szerint ez

is az öthimesek, kétanyások — J. szerint a borágonemű-

ekhez tartozik. Honunkban, szinte bőven terem. Gyógy

szernek gyöke s levelei használtatnak , mellyek szertára

inkban radix et folia buglossi nevezet alatt ismerete

sek. Jelenleg ritkán alkalmaztatik. Nagyobb figyelmet ér

demel :

5. A keserű lapu, és pókhálót bojtorján (arctium lap

pa , et bardana). L. szerint az együttnemzők, egyenlőnő

sök, — J. szerint az őszporhonúak családjába számíta

tik. Terem úton útfelen , szemétdombokon , néhol egész

az alkalmatlanságig buján. Gyógyszernek radix barda-

nae nevezet alatt ismeretes gyöke használtatik. Ezen
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gyök, ha illendő szorgalommal megszedetnék, meghá-

moztatnék: minden akadály nélkül kiviteli czikké válnék,

mert gyakran kerestetik a külföldiek által, nagyobb divat

ban levén, mint valósággal érdemli.

c) Kivittettiek:

1. A mahola ziliz (althea officinalis) gyöke és füve.

2. A kerek mályva (melvea rotundi folia) levelei.

3. Az ökörfark-kóró (verbascum thapsus) virágai.

4. A perje- gyökér.

5. A szarut la/t bóka (astragalus exscapus) gyöke,

mellynek üdvös hatását a bujasenyvben Win te rí, honunk

egykori jeles tanára s utána Gvarin érdeme fölött

magasztalta.

VIII.

Ottijos]'szerek.

a) Külföldről hozatnak:

1. Repedő himboj (ricinus commnnis.) Tartozik L.

szerint az egylakiak, egyfalkások , a természeti rend sze

rint a fűtejneműek (euphorbiaceae) seregébe. Eredeti hazá

ja ezen növénynek Nyugat-India, és Afrika. Europa dél

szaki tartományaiban a müvelés által meghonosult ; kerte

inkben is termesztetik helylyel-helylyel. Gyógyszertáraink

nak dús olajtartalmú magvait adja, mellyekből sajtolás

által készül a jelenleg nagy divatban levő himbojmag- olaj

(oleum ricini). Az anyanövény termesztése, s magvaibóli

olaj készítés honunk délszaki melegebb égalju megyéiben

semmi lényeges akadályokra nem találna, s valóban nem

lehet eléggé csudál kőznünk rajta, hogy gyógyszerészeink

közöl, kik előtt a himbojmag- olaj kelendősége, s magasz

tos ára is eléggé ismeretes : valakinek eszébe nem jutott ,

himbojt bőven termeszteni , magvaiból olajat sajtolni, 8
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az ekkent hozzánk leginkább OJaszhonból szállítottal nélkü-

lözhetővé tenni. —

2. Europai olajfa (olea europaea). Tartozik L. sze

rint a két hímesek, egyanyások, — J. szerint a jázminne-

műekhez (jasmineae). Hazája Ázsia , Afrika , s délszaki

Europa. Gyógyszertárainknak gyümölcseiből sajtolandó

olaját adja, melly a kereskedésben faolaj nevezet alatt

ismeretes. A különböző készítés módjánál fogva a faolaj*

nak két faja Van t. i. a jeles vagy szűz (oleaut olivarum

optimum s virgineum), és a közöméget faolaj (ol. olivarum

commune). Amaz az érett , s heveny gyümölcsök . gyönge ,

ez pedig erőszakos sajtolása által nyeretik. Honunkban

legnagyobb sikerrel üzethetnék a faolaj készítése a drá

vántúli kerületben , s Horvátországban , hol egész olajfa

erdők léteznek ').

b) Kivitelre nem forditatnak :

1. A közöméget kender (canabis sativa) nyák- s olaj

tartalmú, s annálfogva a gyógyászatban fejet-készítésre

alkalmas magvai. — Lásd alább a műtani testek között.

2. A savanyitó ugorka (cucumis sativus) fejetnek al

kalmas magvai.

3- A lopó , úri és disznó-tök (cucurbita lagenaria, pe-

po , et verrucosa) szinte gazdag olajtartalmú s gyógyásza

tunkban fejet-készítésre használtatni szokott. Erre pedig

nagy szükségök van a bécsieknek , minthogy azt gyakorta

keresik; de gazdálkodni nem tudó honfiaink disznóknak

adják eledelűl, ahelyett hogy jövedelmes olaj - készítésre

fordítanák.

c) Kivittetnek:

1. A fehér mák már fölebb is említett magvai s olaja.

2. A repeze magvaiból készült olaj.

3. A házi len (linum usitatissimum) magvai s olaja.

4. A gyalog fenyő-olaj (oleum juniperi.)

') Oeit. Nat. Encykl. IV. B. 306. I.
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5. A sárga dinnye ugorka (cucumis melo) gyümölcse,

a benne létező magvakkal együtt.

6. A görögdinnye-tök (eucurbita citrnllns) gyümölcse

s magvai.

IX.

IVátlméztartalmű szerelt (sacrharina).

a ) Külföldről hozatnak :

1. A kőrösmez (manna). így neveztetik a virágos ke-

reklevelű, s büdös körösfából (fraxinus ornus, rotundifolia,

et excelsior) részint önként kiizzadó, részint a rajtok

mesterséggel ejtett metszéseken kiszivárgó, s a levegőn

megkeményedő édes nedv. A gyógyszertarainkban létező

körösmez Siciliából s Calabriábnl hozatik hozzánk, s kü

lönféle fajai vannak, mellyek közöl legjobb, s legdrá

gább a választott, vagy csövectes körösmez (manna ele-

cta, s. canellata) , melly julius- s augustusban szedetik

a körösfák héján fölmentesen ejtett vágásokból. Hozzánk

kerekded , s barázdált , vagy csövet kepező rudacsnkban

jő, minthogy a körösfák alá hányt vesszőkön, vagy szalma

szálakon hagyják jegesedni s megkeményedni. Alábbvaló

ennél a közönseges, vagy kalabri kőrösmez (manna vul

garis s. calabrina) , melly octoberben szedetik ; még ennél

is alábbvaló a hamisított kőrösmez (manna adulterata),

melly mézből , czukorból, lisztből , fövenyből, keményí

tőből, s keserű vagy glauber- sóból készül. Említendő

még az ál, vagy briganti körösmez (psendomanna s. man

na brigantina) , melly délszaki Francziaországban , s ho

nunkban is termő veresfenyőből szivárog , s melly ennél

fogva veresfenyőméznek (manna Iaricina) is neveztetik.

Hogy a körösfának több fajai teremnek honunkban , azt

mindenki tudja, s a fölebb említett siciliai , s kalabri mé/,

termő fajok közöl egyedűl a kereklevelu az, melly na-
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Inuk önkent nem terem, de termeszthetősege felől ennek

sem kétkedhetünk. Legbővebben teremnek pedig Saros,

Zemplin , Abaúj megyékben , a drávántúli kerületben

(Slavonia) különösön sok, és Erdélyben. Ezon honi kö-

rö'tfáink héjainak történetes repedéseiből is szivárog ki

kőrösméz , nevezetesen pedig a Sáros megyében Orkuta ')

nevü helység határán termő körös - fákból ; miből termé

szetesen következik , bogy ha honi körösfáink héját a

siciliaiak, s kalabriak módja szerint julius-, augusztusban

meghasgatnók , szinte nem megvetendő mennyiségű körös-

mezre tehetnénk évenként szert, mire a körösmeznek na

ponként -növekedő ára is buzdíthatna bennünket. Tudjuk

ugyanis, hogy a gyógyszerek 1829-diki árszabása szerint

a csövecses kőrösmez latja 6 , a kalabrié 2 \ p. krrál fizet

tetett; az 1838-diki árszabás szerint pedig az elsőnek latja

14, á másodiké 7 '■» p. krra emeltetett.

2. Higviricz-gyök (radix liquiritiae s. glycyrrhizae).

Ezen, gyógyászatunkban mindennapi alkalmazású, s már

Dioscorides által ismert gyököt szolgáltatja az édes és tihkés

higviricz (glycyrrhiza glabra et echinata), melly L. szerint

a kétfalkások,tizhimesek, J. szerint a hüvelyegesek család

jába tartozik. A higviricz-gyöknek hámozott, és hámozat-

lan, továbbá önként termő, s müvelés által termesztett

fajai forognak a kereskedésben. Ez utolsó faj többre be

csülendő amannál, minthogy a képlő anyag-, nádméz- és

nyáktartalmú növények átaljában nyernek a müvelés ál

tal, s ezen tekintetben ellentétben vannak a bódító növé

nyekkel, mellyek müvelés által vesztenek gyógyerejökből

p. o. a gyüszönye. Jóságáról legismeretesebb , s legna

gyobb hirű a bambergi, az orosz s morvaországi ht'gviricz-

gyök, s ez utolsó helyről hozzánk is nem megvetendő

mennyiségben szálh'tatik évenként. Hogy honunk éjszaki

megyéiben a havasalj i vidékeken önként terem a hig-

') Oest. Nat. Encvkl. IV. B. 302. I.
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viricz, azt minden, honi Flóránkat csak egy kissé is is

merő jól tudja; de hogy az itt összeszedett s meg nem

hámozva a Vagon , Dunán más rokon egalját kedvelő

növényekkel Pestre szálitott higviriczgyök nem a legjobb,

s nem is elegendő honi szükségeink födözésére : kétséget

nem szenved. S így tehát a külföldinek nélkülözhetése , a

honi kelendőségének emelése tekintetéből szükséges volna

a higviriczet termesztenünk , müvelnünk , s mielőtt ke

reskedésbe küldenők, meghámoznunk. — Az éjszaki me

gyékből kerülő higviricz -gyökön kivül figyelmünket tel

jes mértékben megérdemli még a drávántuli kerületben

(Slavonia) termő, melly az Oster. Nat. Encyklopaedie ')

irója szerint a bambergi/tél is előbbvaló , mind a mellett

hogy kereskedésbeli ügyetlenségünk miatt méltányos hirre

nem emelkedhetett.

3. Az édes füge (ficus carica). A háromhímesek , egy-

anyások családjába számítatik. Hazája Ázsia , Afrika , s

délszaki Europa , különösen Olaszország ; egyébiránt honi

úriasb kerteinkben is termesztetik , s éghajlatunktól kis

gondviselés mellett egyátaljáhan nem idegen. Azonban ,

minthogy Olaszhonban divatozó aszalása, s elkészítése

módját nem tudjuk: csekély mennyiségű honi termesztme

nyünk jobbára használatlanul vesz el, s kereskedőink,

gyógyszerészeink külföldivel kénytelenek ellátni szertá

raikat.

4. Sxentjánoskenyerű szirmin (ceratonia siliqua). Tar

tozik L. szerint a kétfalkások, tízhimesek, J. szerint a

hüvelyegesek seregébe. Hazája Éjszaki-Afrika, s Délszaki-

Europa , nevezetesen Portugallia , Spanyol - , Francz- ,

Olaszhon; melly tartományokban vadon terem. Ezen or

szágokon kivül tenyészik még honunkhoz tartozó Dalmá-

tiában a már többször említett cattaroi öböl vidékén,

mit némileg tulajdonunknak tekinthetünk. Gyógytani te

kintetben a szirmin hüvelyeges gyümölcse csekély érdekú.

') IV. B. 304. 1.
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5. A nádméz (saccharum). Ezen, az újabb időkig tö

mérdek, s jelenkorunkban is igen sok pénzt kivivő czikk

készült egy eredetileg Kelet-Indiában termő s onnan Ame

rikába is átültetett nád (saccharum officinarum) nedvéből,

jelenleg pedig több rendbeli növényországi testekből ,

millyenek a répa különféle fajai , a burgonya sat. készí

tetik. Honunkban legnagyobb sikerrel üzetik készítése a

burgundi répából , s az illy nemű , naponként szaporodó ,

virágzásnak indult , hirlapjainkban gyakran hirdetett gyá

rak méltán reményltetik velünk , hogy idővel a külföldi

nádméz egészen nélkülözhetővé válandik, sőt még azt is,

hogy egykoron ebbeli adósságainkat a külföldnek honi

készitményeinkkel fizetendjük vissza.

b. Kivittetnek:

.- 1. Az édesgyökű páfrán (polipodium vulgare) gyöke.

2. A kerti szilva (prunus domestica) gyümölcse, s az

ebből készült pép (pulpa prunorum).

3. A sárga murok (daucus carotta) gyöke.

X.

Növénysavtartalmú szereié.

a) Külföldről hozatnak :

1. Az orvosiét narancs- czitrom (citrus medica, et au-

rantium). Tartozik L. szerint a sokfalkások , sokhimesek,

J. szerint a narancsneműek csoportjába. Eredeti hazája

Kelet-India, honnan Kis -Ázsiába, s Europa délszaki tar

tományaiba is átültettetett. Honunkban , ha egy kis figye

lem fordítatik rá, szinte megterem, a honunkhoz tartozó

Dalmatiában pedig a Cattaro öböl környékén , s a szom

széd szigeteken önként terem ') , s ha itt, s honunkban

') Oest. Nat. Kncykl. IV. B. 305. 1.
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is egy kis ipar és szorgalom fordítatnék müvelésére, az

olaszhonit nélkülözhctnők.

2. A borkő (tartarus), melly borainkból a hordók fa

lára rakodik, honi izraelitáink által összeszedetik, s kül

földre , leginkább Francziaországba szállítatik , hol meg-

tisztítatván, ismét visszakerül honunkba, s így ez is a kül

földről hozatni szokott kereskedési czikkek közé számí

tandó. Tagadhatlan, hogy több rosszul számoló, vállalko

zók akadtak már a honi borkő tisztitásához, de mind bele

buktak, min valóban nem lehet eléggé csudálkoznunk.

b) Kivitelre nem fordítatnak :

1. A málna-szederj (rabus idacus). L. szerint a husz-

himesek, sokanyások , J. szerint a rózsaneműekhez számí-

tatik. Erdős cserjés vidékeinken önként terem, kerte

inkben kedves izű gyümölcséért müveltetik s gyógyszer

tárainkban a m. víz , m. eczet , és m. szörp készítésére

használtatik. Ezen növénynek egy más faja t. i.

A seregély-szederj (rubus fruticosus) szinte használta

tik gyógyszertárainkban szörp készítésére.

2. Veres ribiszke (ribes rubrum). L. szerint az öthíme-

sek , egyanyások , De Cand. szerint a pöszméte - neműek

(grossulariae) családjába számítatik. Szőlőhegyeinken, s

kerteinkben kedves gyümölcse kedvéért müveltetik, melly-

ből gyógyszertáraink számára szörpöt készítenek.

3. Sóska-borbolya (berberis vulgaris). A nömi rend sze

rint a hathímesek , egyanyások , a természeti rend szerint

a borbolyaneműek (berbericeae) csoportjába tartozik. Ho

nunkban önként terem. Gyógyszertáraink számára gyü

mölcseiből szörp készül. Műtani tekintetben is figyelmet

érdemel. Lásd alább a festőnövények között.

4. Szederj-eperfa (morus nigra). Tartozik L. szerint

az egylakiak , négyhímesek , természeti rend szerint a csa-

lánneműek (urticeae) közé. Eredeti hazája Persia, egyéb
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iránt a müvelés által Europában s hazánkban is megbo-

nosult. Gyógyszertárainkban gyümölcseiből szörp készül.

Ennél sokkal nagyobb figyelmet érdemel műtani tekintet

ben a selyem eperfa (morus alba) , mellynek levelei a se

lyem- hernyóknak szolgálnak eledelül.



B. MUTANI TESTEK.

I.

festékek készítésére alkalmas növények.

A növények különböző részeikben , u. m. gyökeik

ben , száraikban , leveleikben , virágaikban , gyümölcseik

ben létezik bizonyos festő anyag, mellytől kölcsönzik az

említett növény-műszerek természeti szinöket. Ezen festő

anyag , ha a növények himes részeik vízbe , vagy lúgba,

vagy boriélbe áztattatnak: elhagyja a növény -részeket, s

egyesülvén . a vizzel , luggal vagy borléllel , azt meg

festi; s ha ezen szines folyadékba ismét fehér szöveteket

vagy papirt mártunk, a festőanyag ezekkel egyesül, s

ez a festésnek alapészképe (theoria).

Noha azonban nincs olly növény, mellynek ez vagy

amaz részében bizonyos festőanyag ne találtatnék : mind

azáltal festékek készítésére csupán azon növények alkal

masak , mellyekben olly mennyiségű s mineműségű festő

anyag találtatik, hogy azzal a festők vagy képirók ha

szonnal élhetnek. Illy növények honunkban nagy szám

mal teremnek s termeszthetők, mellyek iparunk s szor

galmunk emelkedésével nagyszerű nemzeti kincsekké vá-

landhatnak. Ezek közöl említésre méltók a kővetkezők :

1. A «árga tzömörcze (rhus cotinus) , melly legbőveb

ben terem a Bánát délszaki részében, és tzkumpia neve

zet alatt kereskedésbe is megyen Heuifel János kras-

sómegyei főorvos értesitése szerint. Továbbá Pétervárad ,

Belgrád vidékén , a Balatonon innen , főleg pedig Fehér
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vármegyében , hol müveltetik is , s évenként sok ezer

mázsa küldetik külföldre ') , miért is a németektől : Vn-

garisches Gelbholz nevezetet nyert. Alkalmas az ebből

kikerülő jeles festék pamut- s gyapjúszövetek, továbbá

szarvas-, őz- s más bőrökből készült öltöny-darabok festé

sére. Nagy kelendőségénél fogva honunk ezen czikkből

sokkal több pénzt vehetne be , ha több megyék követnék

Fehér megye e tekintetben! dicséretre méltó iparát, s azért

hozám fel e különben értekezésem körén kivűl eső neve

zetes műtani czikket.

2. A sáfrán - tzeklicze (carthamus tinctorius , Saflor).

Az europai festők számára ezen növény bokréta-szirmait

a jelen századig szinte kizárólag Egyiptomból hordták.

Jelen század elején kezdették azt az osztrák birodalom

különböző tartományaiban termeszteni, legnagyobb mér

tékben s haszonnal Debreczen vidékén , s Derecskén , s

ez időtől fogva a jelen czikk is külkereskedési czikkeink

közé számítandó. Legbővebben termesztetik Bihar, Tolna

Zala megyékben, s különösen Keszthelyen. A tzeklicze

szirmaiból kétféle, t. i. sárga és veres festék készíthető;

amaz sör , víz , ez pedig hamag-, vagy szikaglúggal vo-

natik ki, s a hazánkban termőből készült festék elébbva-

lónak találtatik az egyiptominál is , s ennélfogva lett ezen

honi termesztményünk annyira kapós és keresett. Ezen

növény is bővebben termesztve , sokkal jövedelmesebb ke

reskedési czikké válhatnék.

3. A fogas rezeda (reseda luteola , Wau). Ezen isme

retes növény honunk sok vidékein önként terem, né-

melly helyeken pedig müvelni is kezdik , mind inkább ke

restetvén a külföldiek által. Teljes ezen növénynek min

den része jóféle sárga festőanyaggal, melly len-, kender-,

pamut-, szőr-, selyemszövetek , s bőrök festésére egyiránt

alkalmatos. Azértis bármennyi termesztetnék hazánkban,

az minden nehézség nélkül kivittetnék.

') Kerekes Ferencz: G> ukorlati növénytan c/.imü kéííirutu.
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4. A pirosító bnzér (rubia tinctorum, Krapp ). Szinte

egy a legnagyobb figyelmet érdemlő festőnővenyeink kö

zöl. Létezik t. i. , mint Kunge jeles vegybontásai után

tudjuk, ezen növény gyökében három veres festőanyag,

(Krapp-purpur, Krapproth, Krapporange) , melly kivonat

va pamut-, gyapjúkelmék , bőrök festésére igen alkalmas.

Sőt a képírók által is használtatható nem igen levén, szép

fényességére nézve alábbvaló a karminnál. Legjobbnak

tartatik a törökországi , nevezetesen a kis-ázríni, mellyel

a veres török sapkák festetnek ; Europában pedig a hol-

ía/tdi. Egyébiránt mind ezeknél nem alábbvaló a magyar

országi, miért is a külföldiek által anyagkereskedőinknél

sürgetve kerestetik ; de fájdalom, vajmi csekélység az mind

ez ideig ! mi honunkból kikerül , minthogy eddigelé csak

néhány helyen tétettek honunkban kisszerű, de szerencses

eredményű kisérletek termesztésével, u. m. Gyákányon

Bihar vármegyében, továbbá Baranya , Komárom , és Sá

ros megyékben ') , de eredvényei még vajmi távol vannak

a nini plus ultra-tó\. Ezen növény termesztését is tehát

méltán ajánlhatom honfiaink figyelmébe; mert, bármennyit

termeszszenek, az kétségkivül mind elkel, még pedig jó

áron, a nélkül hogy vevőket aggódva kellene keresniük.

5. A varjútövis és henye benge (rhamnus catharticus et

infectorius , Kreuzdorn). Mind a két faj önként terem

honi erdei nkben, s az utolsó kivált a biharmegyei erdők

ben , s a Bánátban , hol bogyói az oláh asszonyok által is

használtatnak festésre. A bengebogyók (baccae spinae

cervinae , KreUzdornbeeren) éretlen korukban sárga , meg

érve zöld (Saftgrün), elérve pedig skarlát - veres festéket

adnak, s ennélfogva szinte nagyon kerestetnek a külföl

diek által , úgy hogy honunkban bőven termesztetvén s

az önként termő szorgalmasan összeszedetvén , szinte

nevezetes , hazánkba sok pénzt varázsló külkereskedési

') Tudományos Gyüjtemény. 1817 8. K. 8. 1. s innen kö

zölve Horváth : Ipar s ker. tört. 285. 1-
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czikké válhatnék. Europában legtöbb benge -bogyó terem

Francziaországban Avignon vidékén , miért avignoni bo

gyóknak (graines d'Avignon) neveztetnek. Egyébiránt ked

vező éghajlatunknál fogva ipar által a magyar bengebogyó

is europai ismeretességű leendhetne.

6. A festő zsalti/ta (servatula tinctoria , Scharte , Fár-

berscharte). Honi erdeinkben, s mezeinken olly buján te

rem, hogy sokszor embernyi magasságra is felnő, s olly

bőven, hogy hacsak az önként termő szedetnék is meg

szorgalmasan , az is szép mennyiségű pénzt hajthatna hon-

fiaink üres erszényébe. A növény minden részeiből lehet

forró vízzel jóféle tartós sárga festéket kiáztatni, melly len-,

selyem- s gyapjúkelnték festésére egyformán alkalmas.

7. A festő- csülleng (Isatis tinctoria, Waid \ Festő-

fűveink között csalhatlanul legnagyobb figyelmet érdemel,

egyedüli képviselője, pótszere levén az indigónak, mely-

lyért honunkból évenként mintegy 2 millio forint p. p.ben

szivárog ki '). Amerika fölfedezése előtt, s a Napoleon

által létre- hozott szárazföldi zárrendszer idejében csak

nem kizárólag ezen növény volt az , mellyel a festők a

festészetben olly nagy fontossági! kékszin sokféle árnyék-

latait festették , de a zárrendszer hanyatlása után sem ve

szett el a ctitlletigből kerülő kék festék becse , sőt inkább

naponként emelkedett, ismételt kisérleteknél fogva , mely-

lyeket Bancroft, Kulenkampf, Otto, Heinrich

s mások tettek 2) , napfényre jővén hogy a csüllengfes-

ték nemeVités által az indigót minden tulajdonságaiban

megközelíti, s ennélfogva jelenleg is nagy bőséggel ter

mesztik a csülletigrt Szász-, Porosz- országban nem csak

magok használatára, hanem kereskedés végett is. Magyar

országban a múlt század vége felé kezdett valamivel na

gyobb mértékben müveltetni a Bánátban , Somogy megyé

ben a sélyei uradalomban , s Pereden Pozsony megyében,

') Katona Dienea: Honi indigo czimű röpirata.

') Heinrich Mer. Poppe: Technol. Lexicon. II. B. 31t*. I.

TKRM. PÁI/V. III. 14
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hol 1790-ben állítatott caülletiggjár , mellyben évenként

mintegy 300 mázsa festék készítetett ') , s ime egy félszá

zad lefolyta alatt nem gyarapodhatott a csillleng termesz

tése annyira, hogy eredményei nagyszerűségével kérked

hetnénk. Ezen növény termesztését is tehát nem lehet elég

gé ajánlani minden terjedelmesebb birtokú földtulajdono

sainknak , miután kétséget nem szenved, hogy Magyar

ország éghajlata igen kedvező a csüllengnek, s hogy az

ebből kerülő festék elébbvaló a porosz- és szászországi-

nál 2). Noha azonban a csülleng honunkban szinte minde

nütt megterem, mindazáltal legnagyobb sikerrel termeszt

hető Katona Dienes kisérletei után: « hegyet dombot

videkeken , hol a lég hi'vetebb , s a föld a fellegekből tzivott

ttedvektől nyirkosabb ; továbbá a sivatag homokpi/sztákou,

mellyeknek színéhez többnyire tokkal közelebb lappang a

feuékviz , tnint az agyagos tájakéhoz ; * végre a folyamok

mellékein, ha sovány it a föld, csak hogy nedves legyen.

Ezen festőnövények , mint a mellyek legtöbb s leg

jobb festőanyagot szolgáltatnak , a külkereskedők által is

naponként kerestetnek, s annálfogva honunkban bőven

termesztve , roppant jövedelmet hajthatnának , valódi nem

zeti kincsek gyanánt tekintendők; vannak azonban még

számos kisebbszerű festőnövények, mellyek általunk ter-

mesztetvén , s festékké készítetvén, szinte bőven jövedel

meznének honunknak , minélfogva figyelmünket teljes

mértékben megérdemlik. Hlyenek a

Veret festékek készítésére alkalmas növények :

1. A berzteny • vérfnrt (phytolacca decandra), melly-

nek levelei s kocsánjai pompás veres festéket adnak.

2. A sóska-borbolya (berberis vulgaris) bogyói.

3. Bnglyas zanót (cytisus austriacus) gallyai s leve

lei, mellyek a sötét- veres festéken kivül sárga zöld, es

barna festéket is szolgáltatnak.

') H o r v á » li : Ipar s kere&k. 315. I.

') Kerekes: Gyak. Növ. I. K.
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4. Szurokszagú murvapikk (origanum vulgare).

5. Repke'ny-borostyá/t (hedera helix) levelei , s gallyai

veres és zöld festéket adnak.

6. Seprő jeneszter ( spartium scoparium ) szárasztott

gallyai veres barna , s zöld festéket szolgáltatnak.

7. Festő atraczél (anchusa tinctoria).

8. Kutyu-benge (rhamnus frangula) bogyói veres és

zöld festéket adnak.

9. Repcsén - hanga (erica vulgaris) virágai s kocsán-

jai veres , zöld , sárga , barna festéket szolgáltatnak.

10. Csetigö és negyszegű Unka (bypericuui perforatum

et quadrangulare) virágai.

11. Éjszaki galaj (galium boreale).

12. A tejoltó, puha, erdei, s ragadó galaj (galium

verum , mollugo , silvaticnm , aparine) veres és sárga fes

téket ad.

13. Sárga murok (daucus carotta) virág ernyője.

14. Kőszáli komorsárga, kormos, bérezi zuzmó (lichen

roccella, tartareus pustulatus , et saxatilis).

15. Fekete mámorka (empetrum nigrum , Rausch-

beeren ).

16. Fehér és rózsás ákász (robinia pseudacacia et his-

pida) gallyai, levelei, virágai veres barna, sárga zöld fes

téket adnak.

17. Veret czékla (beta rubra).

18. Tizhimes után (tamarix germanica) veres, barna

és sárga festéket ad.

19. Festő-müge (asperula tinctoria).

20. Gyepüt bodza (sambucus nigra) bogyói.

21. Festő magiszák (asperula tinctoria).

22. Fekete nadálytő (symphytum officinale).

23. Szurós verlő (onosma echioides).

24. Kökény-szilva (prnnus spinosa).

25. Szegfűszagú cziklász (geum urbanum) gyöke.

14'
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26. Fehér libatopp (chenopodium album). A trencsin-

megyei timárok használják bőrök veresre festésére Flitt-

ner János liptómegyei főorvos becses tudósításai szerint.

Sárga fetieket szolgáltaló növények:

1. Mezeiéi csonkagyö'kű sikkanlyú (scabiosa arvensis

succisa) sárga és zöld festéket szolgáltat.

2. Mezeiés kerti peremér (calendula arvensis et offi-

cinalis).

3. Földi bodza (sambucus ebulus).

4. Sóska-borbolya (berberis vulgaris) g'yöke.

5. Közönséget körtvély (pyrus communis) levelei.

6. Pukkanta dudafürt (colutea arborescens).

7. Baktzarv/t tepketzeg (trigonella foenum graecum).

8. Aranyos ritkaréj (solidago virga aurea).

9. Buglyas zanót (cytisus austriacus).

10. Ernyőt holgyosnál (hieracium umbellutum).

11. Négylevelű czillár (paris quadrifolia).

12. Kereklevelű köritfa (fraxinus rotundifolia) sárga ,

zöld és barna festéket ad.

13. Benge hipáfa (hippophae rhamnoides) bogyói, galy-

lyai, levelei.

14. Kutya-Lenge (rhamnus frangula) héja.

15. Gyertyafestö , fali , püffedt , izer, kóczot , szakál

lat zuzmó (liclien candelarius, parietinus, pliysodes , islan-

dicus, plicatus, barhat us).

16. Imola ctüküllö (centaurea jacea).

17. Hódos és bortos czikktzár (polygonutn persicaria,

et hydropiper).

18. A mezgés, és hamvat egerfa (alnus glutinosa et

incana) héja. A Bánátban mindkettő használtatik az oláh

asszonyok által Heuffel főorvos szerint.

19. Fűzén lizinka (lysimachia vulgaris).

20. Szurőt csimpaj (Xanthium strumarium).

21. Gyökerező és virginiai tzömörcze (rhus radicans

et typhinum).
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22. Fehér gyertyánfa (carpinus betulus).

23. Vetéti aranyvirág (chrysanthemum segetum).

24. Festő ét büdös monlika (anthemis tinctoria , et

cotula).

25. Orvon szikfű (matricaria chamomilla).

26. Erdei baraholy (chaerophyllum silvestre) sárga és

zöld festéket szolgáltat.

27. Kolompir-ctuctor (solanum tuberosum) szára s le

velei czitromsárga festéket adnak.

28. Lapos, boróka korpafű (lycopodium complanatum

et annotinum).

29. Okörfark-kóró (verbascum thapsas) virágai sárga

s barna festéket adnak.

30. Babir és fehér fűz (salix pentandra et alba).

31. Tejoltó, puha, t erdei galaj (galium verum , mnl-

lugo, silvatirum).

32. Bojtorjátios párló (agrimonia eupatorium).

33. Fehér és rózsás ákátz (robinia pseudoacacia et

hispidaj.

34. Getztenye-bokrélafa (aesculus hyppocastanum).

35. Jóféle sáfrány (crocus sativus).

36. Gilisztaűző varádict (tanacetum vulgare).

37. Czinadonia gódircz (chelidonium luajus).

38. Csikos kecskerágó ( evonimus earopaeus ) korszo-

vátjai.

39. Sót lórom (rumex acutas).

40. Üvegszárti fájvirág (impatiens noli me tangere).

41. Violaszín zákány (byssus phosphurea).

42. Az eczel- , és kopasz szömörcze (rbus coviacia , et

glabrum) , amannak gyöke , ennek gallyai szolgáltatnak

sárga festéket.

43. Földepe tarnics (gentiana centaurium).

44. Sima szilfa (ulmus campestris) héja.

45. Subás ét bókoló villamag ( bideus tripartita , et

cornua ).

46. Fehér űröm (artemisia absinthium).
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47. Réti lóhere ( trifolium pratense ) sárga , és zöld

festéket ad.

48. Sárga, ét kit vimáucz (thalictrum flavum et mi-

nus) sárga és zöld festéket szolgáltat.

49. Farkas fűtej (euphorbia cyparissias).

50. Terethagyma (allium caepa).

51. Repctén hanga (erica vulgaris).

52. Nyúl- és tzöszös rekettye (genista titictoria ovata).

Ez utolsót az oláh asszonyok is használják a Banátban

festéknek Heuffel krassómegyci főorvos tudósitásai

szerint.

Ziilit festéket adnak :

1. Mezei és csonkagyökű sikkantyú (scabiosa arvensis

et succisa).

2. Sár fűz (salix vi tellina).

3. Vidra eleczke (menyanthes trifoliata).

4. Btiglyos zanót (cytisus austriacus). *

5. Repkény-borostyán (hedera helix).

6. Kereklevéln körit/a (fraxinus rotundifolia).

7. Seprő jenetzter (spartium scoparium).

8. Kutya- benge (rhamnus frangula).

9. Virágos' zuzmó (lichen boridus).

10. Kerti magiepéi (atriplex hortensis).

11. Repctén- hanga (erica vulgaris).

12. Virginiai tzömö'rcze (rhus typhinum).

13. Berzedt üszö'gőr (senecia jacobaea).

14. Hagymás riószirom (iris bnlbosa) virágai.

15. Erdei baraloly (chaerophyllum silvestre).

16. Lyány- kökörcsin (anenione pnlsatilla).

17. Hagymaszagú tarorja (teucrium scordium).

18. Szagos viola (viola odorata).

19. Fehér nyárfa (populus alba).

20. Gabna • rozsnak (bromns scealinus).

21. Gilitztaüző varadict (tanacetum vulgare).
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22. J'e-lü nád (arnndo phragmites).

23. Katika sisakvirág (aconitum napellus).

24. Fehér ákász (robinia pseudacacia).

25. Zelnicze-medgy (prnnus padus) héja.

26. Réti lóhere (trifolium pratense).

27- Sárga ét kit virnáncz (tbalietrum flavum et iniimx).

28. Harmattartó tippan (agrosiis spica venti).

29- Szrpnönye-bolony (atropa belladonna).

Kék festéket adnak:

1. A festőczikkszár (polygonum tinctorium), mellyet

nem régen kaptak föl Franczhonban festékgyártásra ').

2. A pohánka-czikktzár (polygonum fagopyrum).

3. Fekete afonya (vaccinum myrtillus).

4.^ Gúnyoló fintor (melampyrum pratense).

5. A tavaszi viola (viola odorata).

6. Pompás nőtzirom (iris germanica).

7. Ctengetyiike (campanula).

8. Sarkvirág (delphiniam).

9. A sitakvirág (aconitum) különféle fajainak virág-

szirmai.

10. Földi bodza (sambucus ebulus) bogyói.

Fekete fetteket adnak :

1. Fa/tyai kukojcza (arbutus uva nrsi). •

2. Orvosi vérfű (sangvisorba ofticinalis).

3. Koctántalan tölgy (quercus robnr) gubacsai.

4. Gyökerező tzömörcze (rhus radicans).

5. Ezüttös pimpó (potentilla argentea).

6. Nyúl-rekettye (genista tinctoria).

7. Vizi petzércz (lycopns europaeus).

') Gudasigi Tudosit. III. éri foly. 3. F. 114. I.



216 MÍ'TANI testek

Barnít festeket adnak :

1. Fehér nyírfa (betula alba).

2. Buglyos za/tót (cytisus austriacus).

3. Kerekleveln körisfa (fraxinus rotundifulia).

4. Seprő jeneszter (spartium scoparium).

5. Közönseges mogyorófa (corylus avellana).

6. Fehér gyertyánfa (carpinus betalas).

7. Repcsén- hanga (erica vulgaris).

8. Virginiai szömörcze (rhus typhinum).

9. 0körfark-köró (verbascum thapsus).

10. Benge hipófa (hippophaé rhamnoides).

11. F*hér és rózsás ákász (robina pseudacacia, el

hispida).

12. Kezet-, kopasz szömörcze (rhus coviaria et glabrum).

13. Tízhímes után (tamarix germanica).

14. Pompás diófa (juglans regia) gyümölcseinek */.őld

kopácsa igen jeles mind gyapjúszövetek festésére alkal

mas, mind pedig képirók által használható barna festéket

szolgáltat, de a melly honunkban szinte egészen haszná

latlanul vesz el.

15. Közönséges dohány (nicotiana tabacum).

II.

Borkészítésre alkalmas növények.

Mind azon növények, mellyeknek alkotó részeik kö

zött a gynröhye (taninum) nevezetes szerepet játszik , alkal

masok a bőrkészítésre. A gyürönye t. i. ha vizben fölol

vasztva az állatok megtisztított nyers bőrével érintkezésbe

hozatik, a bőrnek rostos részével egyesül, s annak természetét

ugy megváltoztatja, hogy többé a rothadásnak nem lesz

kitétetve, a vizet egy könnyen át nem bocsátja, a meg-

száradás után nem lesz porló, s tőredékeny, s bizonyos

alak fölvételére alkalmasabbá válik; ebből áll a bőrök
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kikészítése. Illy gyürönye- tartalmú növények az eddig

történt vegybontások szerint következők :

1. A tölgyfa különböző fajai , leginkább pedig a cser,

és kocsántalan tölgy (quercus austriaca es robnr). A fiatal

gallyak lehántott héja , s a gubórovar (cynips) altul tör

tént megfúrás következésében elfajult, s ágasbogassá lett

makkok , mellyek gubacsnak neveztetnek , fordítatnak

leginkább acserzésre, noha e czélra a tölgyfa levelei is

szintolly sükerrel használtathatnának.

2. A babir , csőröge-, homok- , kecske - * fehér fűz

(salix pentandra, fragilis, arenaria, caprea, alba) héja

szinte igen alkalmas a cserzésre.

3. A sárga , eczet- s virginiai szömörcze (rhus cotinus

coriaria , ct typhinum) a legjelesebb cserző növények , s

mint főlebb láttuk , az első faj ki is vittetik.

4. A nyírfa (betula) különböző fajainak héja , levelei

s fiatal gallyai.

5. A jegenye , és erdei fenyő (pinus abies , et silve-

stris) héja s tobozai.

6. A piros pomagranát (punica granatum) héja.

7. Az öthimes átán (tamarix gallica).

8. A fanyai és ősztavasz kukojcza (arbutus uva ursi ,

et unedo) bő gyürönye-tartalmánál fogva igen jeles , s

Angol-, Svéd-, Oroszországban gyakran használt cserző.

9. Fehér gyertyánfa (carpinus betulus).

10. Gyalogfenyő - boróka (juniperus communis) héja,

gallyai s levelei.

11. Sima szilfa (ulmus campestris).

12. Terpetin-pisztácz (pistacia terebinthus).

13. Fojtót és veres berekenye (sorbus domestica, et

aucuparia).

14. Kökény-szilva (prunus spinosa).

15. Erdei bikkfa (fagus silvatica).

16. Geszlenye-bokrétafa (aesculus hyppocastanum).

17. Borízű naszpolya (mespilus germanica).

18. Galléros mirtus (myrtus communis).
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19. Feltér és fekeke nyárfa (populus alba et nigra).

20. Veres és fekete afonya ( vaccinum viris Itlaea , et

myrtiilus).

21. Hasas tomfa (cornus mascnla).

22- Repctén- hanga (erica vulgaris).

23. A mogyorófa (corylus) különféle fajai.

24. Seprő jenetzter (spartium scoparium).

25. Nyúl- ét szoros rekettye (genista tinctoria pilosia).

26. Seregély - szederj (rubas fructicosus).

27. Közönteget alma (pyrus malus) héja s levelei.

28. Karélyos bakái (alchemilla vulgaris).

' 29. Orvosi pemet (marrubium vulgare).

30. Kerti a/tgyelika (angelica archangelica).

31. Szegfűszagú cziklász (geum urbanum).

32. Sziki Jelleg (statice limonium).

33. Vidra eleczke (menyantes trifoliata).

34. Legyező és kolo/tczos bajnócza (spiraea ulmaria et

filipendula).

35. Borso» tzátorja (satureja hortensis).

36. Bojtorjános párló (agrimonia eupatorium).

37. Áldott ctüküllö (centanrea benedicta).

38. Bábakaláct körfény (carliná acaulis).

39. Földepe tar/tict (gentiana centauria).

40. Repkény-borostyán (hedera helix).

41. Kakuk - és közönséget démutka (thymus sepyllum et

vulgaris).

42. Hegyi filagó (filago montana).

43. Vidra - és tekert czikktzár (polygonnm amphibium

et bistorta) gyöke s levelei a legjobb cserző.

44. Parti , mezei zsurló (equisetum fluvitile, arvense).

45. Liba- ét ezüstös pimpó (potentilla auserina et ar-

gentea).

46. Kertiés mezei zsálya (salvia officinalis, et pra-

tensis).

47. Gamandor tarorja (teuciium chamedrys).
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48. Sós, tompa, bodros, erdei táska, és paréj -lóront

(íumex arutns , obtusifolius , crispus, acetosa et pati-

entia).

49. Kétikt-répkény (glecoma hederacea).

50. Herehnra lóhere (trifolium arvense).

51. Felfutó komló (humnlns lupulus).

52. Kerti izsóp (hyssopus officinalis).

53. Orvosi kalmut (acorns calamus).

54. Orvosi tzihfű (matricaria chamomilla).

55. Fodor-, és csombor menta (menfa crispa , et |iu-

legium).

56. Hagymaszagú tzegect (crysimum alliaria).

57. Orrtekerő torma (cochlearia armoracia).

58. Konyha- kömény (carum carvi) egész növénye.

59. Majorána murvapikk (origanum majorana).

60. Csictókát terely (imperatoria ostrathium).

61. Orvosi vér/ó (sangvisorba officinalis).

62. Vérfejü csábair (poterium sangvisorba).

63. Kolompir - ctuctor (solanum tuberosum) szára, s

levelei.

64. Mocsári rozsdaimra (ledum palustre).

65. Kétlaki gyopár (gnaphalium dioicum).

66. Szagos rozmarin (rosmarinus officinalis).

67. Vizisárga és vizifehér nimfa (nyniphaea lutea , et

alba).

68. Fehér repcze (synapis alba) a chagrinbőr készí

tésére használtatik.

69. Kapa- dohány (nicotiana rustica).

70. Sás nőszirom (iris pseudacorus).

71. Törpe viaszbura (myrica g*le).

72. Fekete nadúlytő (symphytum officinale).

73. Szélet és keskeny utifű (plantago major , et lan-

ceolata).

74. Füzén lizinka (lysimacbia vulgáris).

75. Bortermő szőlő (vitis vinifera) venyikéje.

76. Bőrvén meténg (vinea minor).
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Az itt fölhozott gyürönye - tartalmú növények kőzöl

a németek leginkább használják a ctertöly , a uyírfa, s

ollykor a fenyőfa héját is; a dán és svéd cserzők a fűzfa

héját , az olaszok az atátit , az osztrákok a gubictot , az

angolok a sziimö'rczel , és gubictot; a kis-ázsiaiak a tzö-

MÖ'rcze't , a kukojczút , és a pomagranútot. S noha tagad

hatatlan , hogy ezekben legbővebben van a gyürőnye ,

mindazáltal ezeknek szükében a többiek is olly vidéken,

hol bőven teremnek, igen czélszerűen használtathatnak.

III.

Szövetek készítésére alkalmas növények.

F.zek között legvezetesebb szerepet játszanak a kö

vetkezők :

1. A len (Iinum), mellynek mintegy 30 faja van, de

leginkább csak a házi, és bokros tea (linum nsitatissi-

mum et perenne) termesztetik , az utolsó kivált hideg

tartományokban. A mi ezen czikkeli kereskedésünket il

leti, igaz, hogy feldolgozatlanul nem hozatik hozzánk

külföldről ; de annyival több kerül hazánkba különféle

szövetek alakjában, ugy hogy jelenkorunkban ezen czik

körül -belől hárommillió forintot visz ki '), mit megaka

dályoznunk csuk a lennek nagyobb szorgalommal müvelé

se, a gyakorlati műtan nagyobb tökélyre emelése, gyárak

felallítása által leend lehetséges 2). Honunkban legnagyobb

hir-nevet vívott ki magának a szekélyföldi , szepesi , to

vábbá az Árva, s Liptó megyékben termesztett len. Egyéb-

') Horváth: Ipar és kereskedés története.

') Legiinomabb vászonszövetek készítetnek jelenleg Irlandban,

Franczia- , Olaszországban , Hollandban , Schweirzban ,

Siléziában-, Csehországban , kiknek ebbeli ügyesxégök el-

tanulása a legüdvösb gyümölcsöket teremné honunknak ,

nemzetünknek.
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iránt alig találtatik honunkban olly megye , olly vidék ,

mellyen a len termesztese , egy kis ügyesseggel, gonddal,

s'/.orgalommal űz ve, bizonyos haszonnal nem kecsegtetné

földmüvelőinket.

2. A közönséges kender (canabis sativa). Ezen növény

nagyobb szorgalommal termesztetvén honunkban , mint a

len, tagadhatlan, hogy napról napra nagyobb mennyiség

ben vittetik ki. Hogy azonban még nagyobb érdekü keres

kedesi czikkéalakitassék, nagyobb szorgalommal, s meny-

nyiségben kell müvelnünk, s termesztenünk. E tekintetben

például szolgálhat honunk többi megyéinek Bács- Bodrog

s a drávántúli kerület (Slavonia) szorgalma, hol a kender

termesztése , áztatása , fületése jól kezeltetvén , első jó

ságúvá lett az országban , s az árujegyzékeken is külön

rovatot nyert az úgynevezett apatini kender, melly ne

vezet alatt azonban más helységekben, u. m. Hódságon,

Filippován termesztett kender is árultatik, hogy kelen

dőbb legyen.

3. A gyapot (gossypium) különböző fajainak magvain

termő üstök szinte alkalmas fonásra, szövésre , s külön

féle szövetek készítésére. Ezen növény legbővebben ter-

mesztetik Kis-Ázsiában, s az archipelagusi szigeteken,

honnan sok százezer mázsát hordanak évenként Europá

ba feldolgozás végett. - Termesztőt ik Olaszországban is ,

Siciliában , sőt honunkban is tétettek több rendbeli kisér

letek termesztésével a Bánátban, mell vek kőzött legneve

zetesebbek a Nákó - testvérek által 1783 — 84-ben történ

tek, a n.-sz.-miklósi , és a marienfeldi , általok kir. ado

mányul nyert urodalmakban , de a mellyek, a gyapot ak

kori csekély áránál fogva (mázsája 40 íton kelt), nem nagy

jövedelmet hajtottak. A szárazföldi zárrendszer idejében

5 — 600 ftra rugván a gyapot ára, a kisérletek szaporod

tak: Temesváron, Verseczen, Pancsován ; s 1811-ben

legszebbek voltak eredményei ezen gyapot- termesztésnek ,

elennyira hogy a bánáti gyapot fehérsége , finomsága s

jóságára nézve a gyapolkereskedők által elébbvalónak nyil
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vánítatott a natoliai s macedoniainál. Ugyancsak ezen

évben tétettek kisérletek a német-bánsági , és szerémi vég

ezredekben. Az ujabb időkben azonban szinte egészen

dugába dült hanyagságunk és ügyetlenségünk miatt a honi

gyapot-termesztés.

4. A pamut-krepin (asclepias syriaca) , melly csal hat-

lanul legjobb pótszere a gyapotnak , s hidegebb éghajlat

alatt is tenyészik, noha ereje s finomságára nézve csak

ugyan nem ér fel a gyapottal.

5. Az apró, kétlaki és epres csalán (urtica urens

dioica, et pululifera , s. romana). Szinte jó pótszere a len

nek és kendernek. Ezen növények hársából még a múlt

század közepe előtt kezdettek szöveteket készíteni ') , s ez

' időtől fogva a legfinomabb csipkéket és csalán-patyolato

kat készítik belőle , noha tagadhatlan , hogy koránsincs

benne az az erő , mclly a len - és kenderszövetekben.

Mind a mellett, ha honunk némelly vidékein roppant meny-

nyiségben termő csalánból elég ügyesek volnánk csipkéket

s más finom szöveteket készíteni , ezen most haszontalan

gaz is szépen jövedelmezhetne honunknak. —

Az említett növényeken kivül még számosak, jobbá

ra külföldön termők alkalmaztatnak: az említett czélra; a

honunkban termők közöl pedig a kővetkezők:

6. I mezei űröm (artemisia campeslris).

7. A selyem eperjfa ('morus alba) fiatal gallyairól

nyert hárs.

8. A selyem sárda (sida abutilon) leginkább Chiná-

ban alkalmaztatik az említett czélra.

9. A szívos hajka (stipa tenacissima).

10. A papir palka (cyperus papyrus).

11. A keleti bérese (clematis orientalis). Egyébiránt

csak a len, s kender termesztését tudnók eléggé méltány-

lani , ezen kisebb érdekűeket elmellőzhetnők.

') Poppe: TechnologUches Lexicon. III. K. 434. I.
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IV.

Kiiliittféle házi bútoroknak atkaima*

növények. .

Ezek között a Iegnevezetesbek :

1. A fenyőfa különböző fajai, mellyek éjszaki me

gyéinkben, a bánáti havasokon s Erdélyben szépen te

nyésznek; de leginkább csak belkereskedés tárgyai.

2. A tölgyfa különféle fajai igen szépen diszlenek

bonunk némelly vidékein p. o. a Bakonyban, Bereg, Zem

plén megyében Lányvár körül. Az itt létező százados rop

pant tölgyfák csalhatatlanul Europa legidősb fái közé szá

mitandók s közlekedésünk könnyebbültével nagy érdekű

külkereskedési czikké válhatnának, tengeri hajógyárak szá

mára szállitatván a Balti-tenger partjaira.

3. A hamvas és mézgás egerfa (almus glutinosa). Kü

lönösen pedig egy válfaja (varietas) az egerfának , mellyel

Heuffel főorvos jaspideának nevezett, rostjainak habos

szerkezeténél fogva a legszebb butorok készítésére alkal

mas, s a Bánátban különösen bőven terem.

4. A pompás diófa (juglans regia) szinte igen szép

házi butorok készítésére alkalmas, s a magyarok ennél

fogva különösen kedvelik koporsónak.

5. A cteresznyefa (prunus aviuin).

6. A tzilfa (ulmus) különféle fajai.

7. A büdös köritfa (fraxinus excelsior). Egy válfaja,

melly Heuffel főorvos úr által jatpideának neveztetett,

s/.inle rostjai habos szerkezeténél fogva igen csinos buto

rokká képeztethetik.

8. A juhar , jókori és ulortia jávor (acer pseudoplata-

nuk, platanoides, et negundo).

9. Erdei bikkfa (fagus silvatica).

10. Fehér gyertyánfa (carpinus belulus).

11. Hártszódokfa (tilia europaea).
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12. A rekettye-, kötő, bánatos v. árva jűz (salix acu-

minata, viminalis , babylonica) hajlékony szívós vesszei al

kalmasok különféle kosarak fonásara.

13. --/ tavaszi káka (scirpus lacustris) , és a béka- szittyó

(juncus effusus) szatyorok s gyékény- ponyvákká alakitható.

14. A seprő űröm (artemisia scoparia), a seprő libatopp

(chenopodium scoparium), a fehér nyírfa (betula alba) gin-

dár vesszei, s mindezek fölött a seprő czirok (holcus sorg-

huin) igen helyes seprőket szolgáltatnak.

15. Az élesmosó j'enyer (andropogon gryllus) hosszú

vékony, fás gyökereiből készül a faedények mosására al

kalmas úgynevezett élesmosó. A kannamosó zsúrló (eqnise-

tum hyemale) pedig különféle mesterségekben csiszolásra ,

dörgölésre , nnany-, rézeny-edének sat. tisztitására, fenye

setésére alkalmatos.

16. A takács-másouya (dipsacus fullonum) tüskés feje

használtatik a posztó -gyárakban a kalloit posztó szőré

nek fölborzolására. Termesztési módja tárgyaltatik a Gaz

dasági Tudósitásokban ').

17. A kékelö lehupot ( melica coerulea ). Szalmája ,

minthogy csak egy görcs van rajta , az is közel a tövéhez,

azonban hosszú vékony , mégis elég erős , és a végén

fűzér bugája bojt gyanánt van, igen alkalmas hosszú pi

paszárakat tisztitani.

18. A liz/umes alán (tamarix germanira) , minden év

ben újonan hajtott egyenes vesszei; a veres gyűrű, és a

sajmedgy (prunus mahaleb) egyenes, fiatal, kellemes szagú

hajtásai kedvelt pipaszárakat szolgáltatnak.

Mind ezen természetadta kincseink csak földolgozva,

s a műipar bélyegével jelölve hajthatnak bizonyos hasz

not honunknak, nemzetünknek.

') (i.iz.l. Tnd. IK38-Í folyam. 1. Fiicet ; I s 10 i foty. III. F.
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Az állatországból kikerülő gyógy- s műtani testek

között igen nagy fontosságú , nemzetünknek szépen jöve

delmező külkereskedési' czikkeket mutathatunk fői. Hlye

nek p. o. a gyapjú , a különféle , ki nem készített bőrük ,

a faggyu , vaj, mez, viasz, nudály sat. Vannak mindazál

tal, ha nem nagy számmal is, az áilatországbnli gyógy-

s műtani testek között is ollyanok , mellyek' figyelmün

ket eddigelé kikerülvén, vagy egészen elhanyagoltattak,

vagy legalább kellőleg nem használtattak. Hlyenek a kő-

vetkezők :

1. A hólyaghuzó kö'rösruvar (lytta vesicatoria). Ezen

csodálandó gyógyerővel fölruházott, honi tudatlan kuru-

zsolóink által is , kik belőle rendesen titkot űznek , sokszor

sikerrel , de még többször helyrehozhatlan kárral alkal

mazott rovar tartozik a pikkelyes - szárnyúak (coleoptera)

seregébe. Terem Europa melegebb égaIjú tartományaiban,

mint p. o. Spanyolhonban (innen van a tpam'tche Fiiege

nevezet), Siciliában, s átalában Olaszhonban, mint szinte

hazánkban is, még pedig némelly kedvezőbb esztendők

ben nagy bőséggel. Az Ocsterreichische National-Encyklo-

paedie ') szerzője szerint legtöbb Zemplin, Sáros és Abauj

megyékben; egyébiránt honunk több megyéiben is tenyé

szik , a különösen sok Posega városa környékén , és Er

délyben. A nyári hónapokban elborítja ezen rovar- sereg a

kőrösfákat; hol pedig illyenek nem léteznek, a fagyul-,

bodza-, fűz- és olajfákat. Beszedésöknek tiszta száraz idő-

') Oest. Nat. Enoykl. IV. H. 302.1.

TKRM. PALY. III. 15
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len kell történnie reggel , midőn már a harmat fölszik

kadt , 6 legalkalmasabbat) esik ez a fák , vagy bokrok alá

terített lepedőbe rázás által. Az igy beszedett kö'rösrova-

rok Sobernheim '), s más gyógyszertudósok szerint

kennel-füstölés , vagy eczetbe-tétel által öletnek meg. De

ezen módok közöl már sokszor említett jeles tanárunk

Tognio szerint egysem alkalmatos; mert a kénnel füstö

lés megváltoztatja aranyos zöld s kénbe vegyülő fényes

színöket , s ez által vesztenek hathatósságukból ; az ec/.et

pedig magába veszi a gyógyerővel biró anyagot. Leghe

lyesebben történik tehát megöletésök nagy üvegekben for

ró víz által , melly azután leszűretik , s a megölt rovarok

megszárítatnak. A kezelés után szükség a kezeknek szap

panos vízben jól megmosattatniok , mert különben , ha

ezen rovarok által megfertőztetett kezekkel nyúl a kezelő

szeméhez vagy orrlyukaiba, veszedelmes gyuladás lepheti

meg az illetett részeket. A mi már ezen czikkeli keres

kedésünket illeti , igaz , hogy honi gyógyszerárusaink ezt

nem hozatják külföldről; de az is igaz, hogy külföldre

csak csekély mennyiségben szállíratik , alig szedetvén ösz-

sze a honunkban termő kűrösbogarak század része, mind

a mellett hogy fontja 5—6 pengő frton is elkel a szom

széd német tartományokban 2) , s honunkban is 4 frt 8 kr.

.p. p.ben rúg a gyógyszertári ára. Hogy tehát ezen honi

kincsünk jobban használtathassék, szükséges volna gyógy

szerészeinknek figyelmeztetni a gyógynövényeket gyüjtő,

s áruló köznépet , hogy a határaikon termő körötrovarok

összeszedésére teljes gondot fordítsanak, ügyelve a be

szedés fölebb említett szabályaira.

2. A hódouy (castoreum). Ezen hatalmas izgató gyógy

szert szolgáltatja az emlősök, pölyüneműek (glires) ren

débe tartozó kusztor hód (castor fíber). Ezen állat nemző

részei megert t. i. van két tömlőcske mindkét oldalon,

mellyek közül a mellsőkben van a hódzsir (axungia casto-

') Specielle Arznevmittellehre.

') Oest. Nat. Encykl. IV. B. 302. 1.
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rei) , a hátsókban a Jtódony (castoreum). Lakik ezen mind

finom szőre, mind a szóbani gyógyszernél fogva neveze

tes állat az éjszaki tartományok folyói és tavai mellett ,

nevezetesen Kjszakamerikában , Orosz-, Lengyel-, Porosz

országban., mint szinte bonunkban is. Legjobb hádonyt

szolgáltat az oroszországi , siberiai kasztor , ehhez legkö

zelebb állót a lengyel- s magyarországi. Csak az kár ,

hogy nem épen buján tenyészvén honunkban , gyér-en pén

zelhetünk belőle. Minthogy azonban éghajlatunktól csak

ugyan nem idegen , mesterséggel megszaporítathatnék

állattenyésztőink által, mint ezt a holicsi példa, hol kasz-

toruk ') neveltetnek, csalhatlanul bizonyítja; annyival in

kább, hogy a fáradozást jutalmazó jövedelem sem marad

na el , minthogy a hódonynak latja 20 pengő frton kel ,

8 a kasatorszőr szinte nagybecsű műlani tekintetben.

3. Tejczukor (saccharum lactis). Ezen kedves , s min

den betegségben szinte kivétel nélkül alkalmazott gyógy

szerük Hahnematm vakbuzgó követőinek , késxül a tej

ből elpárologtatás és jegesztés által, legbővebben Schweicz-

ban és Lotharingiában , s hozzánk leginkább az első hely

ről szállítatik. Hogy ezen gyógyszer könnyen készítet

hetnék általunk , arról senki sem kételkedhetik, ha gondo

lom veszi a honunkban jó lábon álló marhatenyésztést.

Tudjuk ugyanis állodalomtudósaink számításai szerint ,

hogy a földmüvelés s a marhatenyésztés legbővebb forrása

jövedelmeinknek , s hogy honunk juh , s szarvasmarháért,

a gyapjút ide nem számítva , évenként ötödfélmillio forin

tot vesz be a külföldtől z). Tudjuk azt is, hogy honunk né-

melly vidékein, hol a marhatenyésztés nagyobb kiterje

désben űzetik , milly vesztegetve bánnak a halomra gyűlt

tejjel, úgy hogy sokszor olcsón sem tudván rajta túl adni,

ebeknek szolgál eledelül. Ezen kincsünket csalhatlanúl

jobban használhatodk, ha belőle tejezukrot készítenénk.

') Fényes Elek: Magyarország statiMicai s geographiai te

kintetben. II. K. 363. I.

*) Grellmann: Statistische Aufklárungen. II. K. 241.1.

15*
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Ara ugyanis a tejczukortiak elég magas , fontja t. i- 4 p.

Irt, se szerint nagyobb haszonnal kecsegtethet mint a

turó , 8 vaj készítése ; s ekként hármas haszon háramlanék

ránk a tejczukor- készítésből : első , hogy tejünket czu-

kor-alakban drágábban adhatnók el; második, hogy ezen

anyagért a külföldre szivárgó pénz honunkban maradna ;

harmadik , hogy tisztán készítetvén általunk , mentve

maradnánk a most kereskedésben forgó tejczukorrali élés

káros eredményeitől. Vegytani vizsgálatok után ugyanis

bizonyos, hegy a kereskedésbeli tejczukor rendesen hami-

sitva van, mint szinte az is, hogy gyakran rézenyt foglal

magában az egészségnek fölötte ártalmast, s végre még

kozmás is szokott lenni. Hogy azonban ennek készítése

eddigelé senkinek sem villant eszébe , az egyedül azok tu

datlanságának tulajdonítandó, kiknek tejből czukrot ké

szítetni módjok volna.

4. A májusi és violatzt'n tiünüke (maeloé majalis et

proscarabaeus).

5. Pinczei tzázláboncz (oniscus asellus).

6. Fakó hangya (forínica rulYa).

7. A rákkövek (lapides cancrorum).

8. A marhaepe-vonat (extractum fellis tauri).

9. A vizahólyag ( ichtyocolla ) mind kisebb szerű, s

annálfogva csekély érdekű gyógyszerek. Nagyobb figyel

met érdemel azonban mind gyógy-, mind műtani tekintetben

az állatországból kerülő:

10. Sasavas hugyag (murias ammoniae) vagy szala-

mia tó.

11. A villó (phosphorus), de a mellyek mint gyári ké

szitmények ez értekezés körén kivül esnek.

12. Műtani tekintetben említést érdemelnek a pré-

meknek, öltönyök béléseinek használtatni szokott magas

arú róka-, farkas-, medve-, borz-, nyúl-, metiyét- sat. bőrök,

mellyek Oroszországnak évenként roppant jövedelmet haj

tanak , de honunkban gyérebben tenyészvén ezen állatok,



AZ ÁLLATOHSZAGBÓL. 229

minszükségeink födözésére sem szolgáltatnak elegendő

bőröket , annyival kevésbbé kivitelre fordíthatandókat. Na

gyobb figyelmet követelhet:

13. A selyem, mellyert évenként tömérdek pénzzel

adózunk a külföldnek. Ennek tenyésztése II. József király

buzgalma által gyámolítatván , 1782—86-ig szépen virág

zásnak indult , kivált a drávántúli kerületben (Slavonia),

hol 1782-ben 15,081, 1783-ban 23,669, 1784-ben 26,684,

1785-ben 32,807, 1786-ban 35,20i ft selyem termesztetett ') ;

de más vidékeken is, névszerint a bánsági végezredek

ben, Tolnában, Bácsban , Verőczében , Szerémben. Meg-

csökkenté azonban ezen iparágat 1786. után az igen mosto

ha időjárás , s a kiütött ozman háború , elannyira hogy

1787-től 1791-ig mindössze csak 105,958 font termesztetett.

A háború végzetével ismét szép haladásnak indult a selyem-

tenyésztés, kivált Arad, Csanád, Békés, Bihar, Baranya

s Zala megyékben. Nem kevéssé korlátozta azonban ezen

haladást a bécsi közönséges udvari kamarának azon ren-

delménye, mellynél fogva, 1827-ben Hoftmann és Gold-

stein bécsi tőzséreknek adatott tíz évre haszonbérbe a se-

lyemgubók beváltása 2) , minek következésében bizonyos

nehezségekkel terheltetett a tenyésztő közönség, minthogy

nem állítattak mindenütt, hol a selyemienyésztés szépen

üzetett, beváltó hivatalok, s igy a tenyésztők sokszor na

gyobb távolságra kénytelenítettek szállítani selyemgubói-

kat. A közelebb múlt évben végre a nagynevű gróf Szé

chenyi István szólalt fel ez ügyben *), kinek álom-

kórunkból fölrázni képes szózata , biztosan reményijük ,

nem maradand pusztában kiáltó szózat gyanánt eredmény

nélkül. —

') Horváth Mihály: Ipar a keresk- tört. 210. 1.

') Horváth: Ipar a keresk. tört. 297. 1.

') Társalkodó: 1840. 84. 85. 86. 87. 88-dik Mámai.
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fonXk kezeltetésének.

Értekezésem folyamatában szinte minden nagyobb ér

dekű anyagnál {igyekeztem kifejteni azon vagy reszle

tes, vagy átalános okokat, mellyeknél fogva ez vagy ama

gyógy- simítani test , noha honunkban terem, s termeszt

hető , külföldről hozatik kereskedőink által , vagy pedig

kivitelre nem fordi tatik , mint szinte azon eszközöket is,

mellyek által ezen szomorú helyezetünkön segíthetnénk.

Nem tartom azonban fölöslegesnek az imitt- amott .elszórt

átalános eszméket összeszedni , s habár rövid vázolatban

öszpontosítva , előterjeszteni.

1. Főhelyen áll kétségtelenül az itt kijelölt természet

adta kincseink czélszerű használatát ' gátló okok között

az, hogy honunkban eddigelé túlnyomólag müveltettek a

speculativ tudományok, míg a reál tudományok, példaúl

az ásvány-, növény-, állat-, vegy-, ntűtan, földleírat, földe'szet

szinte egészen elhanyagol tatának. Nem szükség, hogy ezen

állításom igazolása tekintetéből honi iskoláink belső szer

kezetébe vezessem olvasóimat; keressünk csak az említett

tudományokban valódi alapos ismeretekkel díszes honfia

kat , azonnal fájdalmasan győződünk meg felőle ; nem

szükség azt fejtegetnem , miként valamelly ország vagy

nemzet anyagi jólléte főleg az elősorolt tudományok mü-

veltetésén alapúi , mert az senki előtt kétséget nem szen

ved ; hanem azt bízvást állíthatom , hogy mig ezen reál

tudományok honi iskoláinkban a legsilányabb falusi tano

dáktól kezdve egész a gazdagságáról hiresedett, de mind

a mellett szegény magyar kir. egyetemig — csak fölüle-

gesen , s mintegy mellesleg tam'tatnak , vagy épen , mint
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eddigelé tőrtént, egészen elhanyagoltainak: addig honunk

természettani tekintetben öumagunk előtt terra incog-mta;

vagy minthogy honi hiteles adataink , forrásaink hiányában

az idegen nemzetbeli irók részint elfogult és ferde, részint

•fölületes és tökéletlen vizsgalataik nta'n írt mnnkákkoz

oraculumként kénytelenítetünk folyamodni , terra male

cognita maradand : addig honunk természetadta kincsei

czélszeríí használ hatását a képtelenségek s a jámbor ohaj

tások kezdet-s végnélküli névsorába száiníthatjnk.

2. Nem csekély szerepet játszik véleményem szerint

ezen okok között honunk termékenysége is '). Tudjuk

ugyanis, miként némelly délszaki megyéinkben a szántó

földeket megtrágyázni, sőt helylyel -helylyel egyszernél

többször megszántani a gazdák itélete , vagy talán elő

itélete szerint egyátalában nem tanácsos ; mert különben

csak kissé nedves és termékeny év következzék : megdől

a vetés, s a földmüvelőt kecsegtető édes remény, s a

munkásság, szorgalom méltányos jutalma füstbe megy. Mi

ezen csekély munkásságot koronázó termékenységnek kö

vetkezése '? Azt gondolná valaki: dúsgazdagság, melly e

termékeny földet lakta nép lakó- helyein, öltözetén, házi-

butorain , életrendén első tekintettel a fényüzésig szembe

szökő. Onem!! E Kanahán lakosai kevés kivétellel nyo

morú , füstös , nádfödte vityillókban — nem ritkán együtt

barmaikkal — lakoznak; öltönyük egy télen-nyáron egyiránt

használt, 10—12 évig szolgálatot tevő , s őseink egy em

berélettel daczoló párduczbőrére emlékeztető zsiros bun

da; butoraik, eledelök olly egyszerű, millyet csak kén-

') Exen állitásomat a mindennapi tapasztalás tettlegesen bizo

nyítja. Nevezetesen a szomszéd Morva-, Cseh-, Osztrákor-

sságban, Siléziában , hol a gabna- fajok termesztése nem ju

talmazza elegendőleg a földművelő fáradoaásait > nagyobb

iparral, s terjedelemben üzetik a gyógy- » műtaiii növények

termesztése. Ugyanezt állíthatjuk honi terméketlen éjszaki

megyéinkről is, millyenek : Árva, Trencsin , Liptd , Szepes

sat.
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zelhetni, 8 valóban csak gyeren tűnnek elő imitt-amott

szorgalmas!) földmüvelők , kik a föld termékenységét kis

sé jobban tudvan használni a többinél , csekély fáradság

gal ezerek birtokába jutottak. Ügy hogy e szerint jogosan

állíthatjuk , hogy ezen termékenységnek inkább hanyag

ság, részvétlenség, ügyetlenség, élhetetlenség, pénzet-

lenség, s ki tudja, még mi a következése. A kevéssel beérő

egyszerű természet t. i. mihelyt múlhatlan előleges szük

ségei biztosítvák, nagyon hajlandó a henyeség lágy pár

náján nyugodni , mellyen a haladással karöltve járdaló

magash jólét eszközei iránt részvétlenné ') , a bele oltott

hajlamok , erők , tehetségek kinemfejtésénél fogva ügyet

lenné , élhetetlenné, s mi ennek természetes következese,

pénzetlenné válik. Ezen honunkban naponként mind in

kább érezhető pénzetlenség káros eredményei között ismét

legfeltünőbb az , hogy honfiaink nem képesek nagyobb-

szerű, több pénzzel járó vállolatokba ereszkedni. Igaz

ugyan, hogy a növényország kőréböli gyógy- s műtani

testek termesztése kisebb terjedelemben kevés pénzzel is

üzethetik, mi az ásványországi , bányászat körébe vágó

testek müvelésére nézve lehetetlen ; de az is tagadhatlan,

') A részvétlenség nem csak köznépünket , hanem miiveltebb-

jeink nagy részét is jellemzi. Erre nézve két példát kivánok

szőnyegre hozni. Tognio Lajos egyetemi tanár egy év

elölt iölszolitotta némclly megyék orvosait , földbirtokosait

s urodalmi tisztjeit : küldenének neki a megyéikben létező

gyógyforrásokból vegybontásul vizeket , minden költségek

fűdözéséról biztosítván őket ; s ime ezen fölszólitás, ezen

szép ajánlat — hinné-e valaki í — egy megyét kivéve , sikeret-

ien- maradt. Másik , müveltebbjeink részvétlenségét bizonyító

példa a magam esete. Ezen páljamunka minél tökéletesebb

kidolgozása tekintetéből t. i. honunk különböző vidékei felől

körűiméin esb tudósításokat óhajtván adni, fölszólítottam szá

mos, általam tudományosságukról ismert fértiakat; de sorai

mat csak két jeles férh'ú méltatta hálás köszönettel rett fe

leletre.
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hogy gazdagon csak a nagyobb terjedelemben üzött kalmár-

növények tenyesztése kamatozhat.

3. Mit szóljak honfiaink rögzölt szokásaikhoz ragasz-

kodásukról, mellyektől eltávozni sokan eldődeiket sértő

merénynek tartanák? Mit szóljak a honunkban uralkodó

azon előitéletről , mellynél fogva földmüvelőink nagyobb

része csak a gabna-fajok termesztését tartja nyereségesnek,

mellőzvén még a takarmánynak alkalmas növények te

nyésztését is, holott az ellenkezőről vajmi könnyü volt

volna meggyőződniők a két utolsó , rendetlen időjárással

jellemzett évtized alatt, mellyekben sem a szűk, sem a

bő termés a gabna csekély ára miatt nem jutalmazta illen

dően földmüvelőink fáradozásait.

4. Nem kis befolyást gyakorlott s gyakorol jelenleg

is főleg az önként termő nővényországi gyógy- s műtani

testek kereskedésbe nemléphetésére a nehéz közlekedés

is, melly miatt honi termékeink vagy szülötte földükön

rothatnak évenként össze, vagy ha csakugyan kereske

désbe lépteinek, áruk magasabbra szökik a külföldiekénél ;

minélfogva nem csodálhatjuk , hogy gyógyszer- s anyag

kereskedőink mellőzve a jó , de drágább honi termékeket,

inkább rendelik s veszik meg a külföldi rosz , de ólcsóbb

anyagokat.

5. Nem mellőzhetem el kereskedésünk hátramaradá

sa okai kőzött gyógyszer- s anyagkereskedőink azon ha>

nyagságát, hogy honi termékeinknek árjegyzékeket vagy

épen nem készítnek, vagy ha készítnek is, azok országunk

határain túl nem jutnak. Fővárosunk boltjaiban özönlenek

a londoni , párisi , bordeauxi , hamburgi , berlini , bécsi ,

milanoi sat. árjegyzékek, s a szerint, a mint olcsóbb vagy

drágább egyik vagy másik helyen e vagy ama gyógy-

s műtani anyag, szállitatják azt honunkba kereskedőink.

Ezen külföldi élelmes, 8 vagyonukon ügyesen túladni

tudó kalmárok példájának követése honi termesztményeinkre

nézve is valóban üdvös eredményeket szülne. —
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6. Említendő kereskedesünk akadályai között a nem

zeti bank nemléte is, melly a kereskedés tápelemének

méltán tartatik , s melly mellett már több mély belatású

lelkes honfiak emeltek szózatot, de a létrehozatal dicső

sége a jövő kor számára hagyatott.

7. Legnagyobb akadály végre kereskedésünk sza

badságának kiváltságok , egyedárnságok s vámok általi

korlátoztatása. A kereskedés főlvirágoztatásának egyetlen

eszköze a jogvédelem , s nem háborgatott szabadság; mig

ezek nem biztosítvák , addig a kereskedés magasb szár

nyakra nem emelkedhetik. Milly kártékony befolyást gya

korol kereskedésünkre különösen a műiparunkat már csira

jában elfojtó, honunk gazdagodásának teljességgel nem

kedvező vámrendszer, ezt egy-két, Horváth Mihály

Ipnr és kereskedés története czimű könyvéből kölcsönzött

példával kivánom bebizonyítani. így szól t. i. az említett

tudós hazánkfia munkája 360 lapján : „1825-íg a faggyá és

szappan nem terheltetett ugyan a külföldre vitelnél szerte

len magas vámmal, hanem gyakran váratlanul, s minden

előre tett figyelmeztetés nélkül tiltatott meg kivitele , minél

fogva nem ritkán már a végső osztrák állomáson érte utál

a tilalom a szállítást , s akkor természetesen el kelle vesz

tegetni árúját a kereskedőnek. A méz és viasz olly magas

vámmal terheltetett , hogy kivitele egyedül az örökös tarto

mányok határai közé szorult. A gubacs kivitelét a gyakori

• és ingadozó tilalmuk és korlátolások , mellyek nem annyira

a belgyárak, mint a közjó ürügye alatt kizáró szabadit é-

kot alattomos utakon eszközlött egyedáruság segedelmére

törtétitek ') , néha annyira megakadályozták, hoyy ezen nagy

becsű kincsünk nem ritkán hon a földön hagyaték rothadni,

mivel a külföldre-vitel meggátoltatván, ára annyira leszál-

') Acta romit. 53. 1. s innen közölve Horváth: Ipar s

keresk. tört. 360. 1.
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lolt , hogy a tzedét költségei is alig valúnak fSdö'zhetök.

\ dohány, s az europai hirű magyar bor szinte a legjöve-

delmesebb kiviteli czikkek volnának, ha amazt az egyed

áruság, ezt a szertelen magas vám nem korlátoznák. Nem

szükség több illy nemü adatokkal bosszantanom az érdemes

olvasót, ezek is, ügy hiszem, elegendők a vámrendszerünk

kártékony befolyása felőli meggyőzésre.

Az itt előadott , kereskedésünket gátló okok nem

számosak ugyan, de súlyosak, s értekező erősen hiszi,

hogy ezen okok ohajtva várt és reménylett megszüntetése

kereskedésünket csalhatlanul fölvirágoztatandja.



TARTALOM.

Titoknoki előszó III

Eltö rangú pályamunka.

Előszó.

Termeszettudományi kérdes . . . . 1

Első Szakasz.

Magyarorszagi termesztmenyek részint itt találha

tók , részint itt termeszthetők , de mellyeket

eddigelő nem méltattak elég figyelemre

I. Termékek a növényországból.

1. Áfonya • •

2. Angyelika. 3. Atracél

4. Benge . . •

6. Bikkfa. 6. Bodza .

7. Bojtorján. 8. Bóka .

9. Bokrétafa. 10. Borbolya

II. Bordalap. 12. Boróka

13. Boroszlán. 14. Büsövény

lő. Bürök

16. Bodza

17. Buzér

18. Czélla

19. Csülleng

20. Démutka

21. Dercefü

22. Diófa. 23. Dohány .

24. Fenyőfa. 25. Gomborka

26. Gyökünke .

27. Higvirio • .

28. Himboj

29. Jávor. 30. Kapor

31. Káposzta. 32. Katáng

33. Kender . .

34. Kömény. 35. Komló

7

8

a

o

n

12

13

14

15

17

18

19

20

21

23

21

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



TARTALOM. 237

36. Koriandrom .

37. KÓrisfa. 38. Korpafú

39. Kosbor

40. Kukojca .

41. Házi len. 42. Madia. 43. Mák

44. Mácsonya . .

45. Melissza. 46. Menta

47. Mogyorófa- 48. Napvirág

49. Pamutfű. 50. Pimpinella

51. Kabarbara . •

52. Repce. 53. Retek. 54. Ris

55. Sáfrány . .

56. Szeklice

57. Szikfű. 58. Szilva .

59. Szóld

60. Ssömörcie .

61. Timpó

62. Tölgyfa. 63. Ziliz .

II. Az állatországból való tárgyak, mellyek or

vosi vagy technicai tekintetben Magyarországra

nézve fontossággal birnak

1. Bőrök ....

2. Halak

3. KSrösbogár. 4. Méhek. 5. Nadály

6. Selyembogár • . •

7. Szőr. a) Gyapjú , .

b) Más állatok szőrei •

8. Tej. 9. Zsír .

III. Ásványbeli tárgyak, mellyek Magyarország

ban kézműi s orvosi tekintetben nem találnak

elegendő méltánylást

a) Érezek

1. Arany és ezüst.

2. Réz

3. Vas

4. Ólom . .

6. Horgany. 6. Hátrány. 7. Dárdany

8. Bányany , ingerlany , férjany

0. Cselany .

Lap.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

52

63

64

59

60

61

62

63

64

66

67

69

70

71

72

73

74



238 TARTAL031.

Lap.

b) KiiveW én földnemek.

1. Olly küvt-k, mellyeket rendesen ékszerül, vagy más

diratbeli cikkek gyanánt szokás használni • . 74

% Mesterségi czélokra alkalmazható kövek. Közönséges

kvarz , kora , tajtkű, porczellán-föld ... 75

Porczellán-agyag , gerencsér-agyag, timsókő • • 76

Köszörűpala, agyagpala, bazalt, kallúföld, szalonnakú ,

serpentin , asbest , palaalakú mészkő . . 77

c) Égékeny testek

1. Kénkő, kénvirág, zöldvitriol .... 78

2. Földolaj és földszarok. 3. Szén .... 79

4. Torfa ........ 80

d) Sók és saranyak.

1. Hamuzsír ....... 80

Z Sziksó. 3. Kősó , főzött só 81

4. Salétrom ....... 82

e) Ásványos vizek ...... 84

Második Szakasz.

Okok , mellyek főleg eszközlik, hogy Magyarország

természeti gazdasága nem bír a kivánt alkal

mazással. 87

Járatlanság a technicai % természeti tudományokban . 88

Harmadik Szakasz.

Az ország iparát előmozdítni képes eszközök 91



MÁSODIK RANGÚ PÁLYAMUNKA.

U.108ZÓ .... • • 99

Gyógy- s inűtani testek aa ásványországból.
101

I. Éreanemüek.

Vasany .......
101

Ülmany .
t 108

Horgany . . . . .
, 110

Büreny .....
111

Cseleny , himany . ...
112

Földany, higany . ...
, 114

Bókany, bátrany, napany . .
t U5

II. Földnemüek ....
116

A. Koranem .... _

Nemes granát .... _

Nemes opál , bányajegecs 117

Közönséges amethyst, köz. kálczedon , kárniol . 118

Közönséges jaspis, achat, tüzkő 119

B. Agyagnem .... 120

Porczellánföld, timkő , _

Közönséges és faxékasagyag , t ripoiisi föld , pallérozó, fö-

délpala , kőnyomó-pala . « 121

Zöld agyagföld . . . 122

C Mésznem ...... —

Márványkö , gipsz , kréta .- .. . . —

D. Kesregnem . . . : . , 123

Kigyóla, kallóföld, szalonnakő , rögföld . —

III. Égékeny áteányok .... -

Kőszén ...... —

Kőolaj ....... 120

Gyantár . ... . . . 127

Kén . 128



240 TABTALOM.

IV. Sónemüek . . . . . .130

Szikeg , hamag , salétrom ..... —

Timsó > konyhasó , kénsavas réteg . . 131

Póris 132

V. Átványvi%ek ....... 133

Gyógy- s műtani testek a növényországból. 140

A. Gyógytani testek . . • . . . —

I. Bódítót . , . . . . , —

Mákony ....... —

Salátony ........ 142

Sáfrány . . . . . . .143

Borostyánmedgyviz • . . • . 144

Csemege-mondola .' • . . ... . 145

Piros gyiiszönye, kapcsos korpafü, keserédes venyige . 146

Anyarozs . . . . . . . . 147

Rózsabazsál, gyökerező szömürcze • • • 148

Mocsári rozsdabuza • ... . • • 149

Szepnónye és áltató bolony ..... —

Maszlagos redőnye, belend csal matok , büdös bürök • 150

Sugár , katikaésfarkasölő sisakffi, mezei és lyány-kökörcsin 151

Élődi fagyöny , eredei turboly és bubojicska baraboly. . 152

Közönséges dohány , álomhozó és pipacsaiák . 143

II. Cfi/űt Herei

Hegyi kappanór ....... 153

Vizi-bösörény , viola nőszirom . . . . . 154

Imely-montika , kerti peiemély, farkas-boroszlán . 155

Levesticon lestyán , indigo • . . . .156

Tajtékzó szappanfu, czinadónia gödircz, tőmjénespimpinella 158

Borsos szaka, háromszinű viola, kerek kapotnyak . 15Q

Apró és kétlaki csalán , ló torma • bérese • . . 160

Örvény-sertecsék, török paprika, fekete repeze, orrtekerő tor

ma, fok- és vereshagyma, sárkány- és mocskos konty-virág 160

Csipős vizeltetők. Zászpa kikerics .... 160

Tövises iglicz , parti zsurló , spárga nyulárny , sima por-

czika, póré-hagyma, ernyős körtike . . 161

üeréne szigorát! • . . . . . 162

Csipős hascsikarók. Nyomizga .... 162

Végizga .... • .. 164



TARTALOM. 241

Lap.

Féregölő sarkvirág , ugorkás magrugó , réti-rsicsorku . It,t.

Varjutövis benge, büdös] és kétlaki günye, fekete hu

nyor, kis szuták . • ....',. . 167

Pukkanó dudafürt, berzseny-vérfürt • . . 1C8

■ II. Gyantát éginyet txerttt.

Terpetin ........ 108

Szabini boróka, felit r és fekete szurok . . 170

Erdei fenyótoboz, hosszu, kerek és farkas likusir, gyalog- IVuvö 171

W. Egény-oUijot tit/ii.

Kerti váltok vagy angyelika ..... 171

Csicsókás derely , nemes montika, szagos levendula . 172

Szagos rozmarin , ánizs-kapor .... 173

Ánizspimpinella , konyha-kömény , kerti-koriandrom 171

Üröm ........ J75

Mirha libatopp , tarorja ..... 17C

Egérfarku cziczkóró, sárga lóhere, borsos és fodormenta 177

Czitromszagú méhffi , kerti és kakuk-démutka , majorána

murvapikk • . . . . iTs

Szagos ruta, májusi és sokbötykü gyöngyvirág, csengő linka,

orvosi betonika ...... 17!)

Szapora galambocz , borsos csombor, tisztes hunnyász ,

torok villahim, orv. szikffi, macska-gyökünke ,

gyepüi bodfa, kőris ezerjó .... 180

V. Keterü txeret.

Fölfutó komló ....... iso

Bábakalács-körfény , eredeti páfrán . . 181

Fali és tüdő- zuzmó , Vénus-fodorka , vidra-eleczke, ke

resztes, pettegetett tarnics .... js2

Keserü csészeszárny , pongyola pitypang . . . 183

Földi füstike , orvosi pemet , mezei katang , izorzuzmó 184

Lókörmü szattyú , orv. kálmos . . .'' . 185

Gilisztaüző varádics, kétiks repkény, orvosi szigoráll ,

áldott csükülló . . . . . . I8(i

Földepé tarnics, ssarvasnyelvü bordalap . . . 187

VI. Öttaekmák.

Felálló timpó , fattyai kukojcza , piros pomagranát . 187

Nemes májffi, buzavirág csükülló, damaskusi rózsa, ko

csányos és kocsánytalan tölgyfa . • 188

16



242 TARTALOM.

Lap.

Sima szilfa, tekert czikkszár, tetemtoldó szuhar, bojtor-

jános párló, tompa és sós liirom ... 180

Gesztenye-bókrétafa , babir és csőrege-fűz, pompás diófa 190

zekfűszagú cziklász, kerti zsálya, kerti izsóp « 101

Százlevclii e's tarka rózsa, ballia-, széles, és közép utiffi,

csonkagyökű s mezei szikkantyó , sárga szömörcze,

tölgy-makk , pirositó buzér .... 192

VII. .Vy«*o« txerek.

Agár , vitéz és füles kosbor ..... 192

Mahola éa rózsa ziliz , erdei mályva .... 193

Rirskörtvély , bakszarvú (lepkeszeg , pettegetett gálna ,

vizi rizs ....... 194

Homok-sás , szárcsa-tukma ..... 195

Gyujtovány pinty ő , fekete nadálytő, kerti borágo, mezei

atraczél , keserű lapu , és pókhálós bojtorján . 197

Mohola zilizgyök , kerek mályva, ökörfark-kóró, perje

gyökér, száratlan bóka ... .198

VIII. Olajot szertk.

Repedő himboj . . . . . . .198

Europai olajfa, közönség, kender, savanyitó ugorka, lopó-,

uri és disznó-tök, fehér-mák, fekete repcze, házi-len,

gyalogfenyó-boróka ..... 199

Sárgadinnye-ugorka, görögdinnye-tök ... 200

■X. Sádméztartalmuak.

Kőrösmez ....... 209

Édes és tüskés higviricz .... .201

Édes füge , szentjánoskenyerig szirmin • • 202

Nádméx, édesgyökü páfrán , kerti szilva, sárga murok 203

%.. Siirénytartalnui txerek.

Orvosi és narancs-czitrom . . . .203

Borkő, málna- és seregély-szederj , veres ribiszke, sóska

borbolya , szederj-eperfa .... 201

B. Műtani testek.

I. Fettéket ktnüitére alkalmat növények . . . 206

Sárga szömörcze ....... 206

Sáfrán-szeklicze , fogas rezeda .... 207

Pirositó buzér , varjutövis és henye bengc . . 208

Festő zsoltina, festő csülleng ..... 209

Veres festék-növéuvek ...... 210



TARTALOM. 243

Lap.

Sárga festék-növények ..... 212

'/üld festék-növények ...... 214

Kék s fekete festék-növények .... 215

Barna festék-növények ..... 216

MI. Bőrkétaítétre alkalmat v. cterzőnövént/ek . • 216

■II. Szövetek készültére alkalmat növények. . . . 220

■V. Butorkéttitétre alkalmat növények . . . 223

Gyógy s műtani testek az állatországból.

Hólyaghuzó körösrovar. ..... 225

Ilódony , tejcznkor ...... 227

Májusi és violaszín niinüke, pinczei százláboncz, fakó han

gya, rákkövek, marhaepe-vonat, vizahólyag , sósavas

hugyag, villó ...... 228

Prémekre alkalmas bőrök ..... 229

Selyem ........ 229

A gyógy- s műtani testek fonák kezeltetésének okai. 230



 


