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1Bairmi szándék vezérelje ide az ищем: akár a bájos ter 
mészetképek’nézéséböl eredö kellemes benyomásokat kerçsse; akár 
az èmbert észlelje különféle foglalatòsságaiban s ez által tulajdon 
szerii jellemében ; akár szorosan tudományos tárg'yak “(дым-3on : -~- 
mìndenhol Зимы) túlzólag kielégitve ‚ mintsem bé nem telve Года 
látni vágyait --- s a vendégszeretö, sokképen mivelt ШИНЫ, nev 
héz вице! veend búcsut‘ 

B. Mednyámzky Alajns. 



Elöß'zó. 

Örömmel lépek Dr. Zipser úr’ német nyelven т e 
kёжйгatёпak —-— az idö rövidsége miatt csak mintegy kivo 
nathan honi nyelvünkhenì átdolgozásához: annál huzgóh 

han pedìg fogta1n e munkához, minél nagyohh a tiszte 

let, mellyel honunk’ topographikai ismertetéséhen olly fé 
nyes hirü férfiu eránt régóta viseltetem;- de egyszers 

mind azért, hogy egyfelöl ügyfeleinket e hannad Ш ösz 

vejövetelök шaхмат, ez eredménydús napokra, némii 

eińléke'ztetö lápokkal ajándékozhassuk meg; másfélöl 15e 

dig a pompás vidéken kirándulni szándékozóknak ismer 

tetö, vezetö s irányt ad() kalauzt adhassunk ez által ke 

zeikhe. --— Е lapok elérendik czéljukat, ha a nagyszerii 

természetscenákra valamennyire oda „маk a természet 



harát’ figyelmet; s él kehlünkhen a meggyözödés, hogy 

a teremtés’ roppant miivei magok leendnek magoknak em 

lékoszlopok azok’ emlékéhen, kik a Collegialitás zászló 

ja alá -- a tudomány’ érdekéhen- ide gyiilekeztek. 

ы 

Pest, 1842. jun. 25-kén. 

lllés, 

«gpm ¿muy? 

- Y &quot;J1 .` î'Ã.*ß'izìzz’zgsîíii f; “ . »i ¿ummm? ’ 
:..1 ‘МЫ Ч'Э' Жиахмчз’Ё 

ш'щадцы: :i ‘Uf 

С+1‘ 'Мин:   
 



I. Zólyom mcgye. 

Zólyom megye , az úgynevezett alsó-magyarorszàgi há 
nyakerületnek elágazásu, mellyet északról при‘) és Tú 
rócz, északkeletröl Gömör , délröl Nogrńd és Бoш, nyu 
gotról pedig Bars megyék hatz'uîoznak. — E hegyes vi 
dék észak és északnyugotról a Garan által бывшиe, 
erdödús&quot; és sudaras fenyöi , árnyas hiikkei s eziist hajú 
nyirfái által jellemes. — А hova csak a szem hat, n11n 
den oldalról magasahh és alacsonyahl» hegyek ko11áto1 
zák s a tei’méstetharát úgy mint a húvár juuxlmazó él 
deletet talál itt--Feljehh északfelé, hol az alpesek 6,000 
párisi láhnyira emelkednek, meg annál kevéshé diszlik 
а földmivelés, mellyet дondoвaя ápolt völgyi rétek 1iôto1 
nak. —— А magas hegyek, {Мeg azok mellyek Zólyom -és 
Liptó megyék közt örködnekmyárhan is hó és jéggel fe 
dezvék, mi okhól azokon csipös szellö leng, mit a jó 
kedélyü hegyi lakos fel sem ген, mert az hatalmasan 
megedzi testét az élet’ terhei elviselésére. ' 

A sláv nép , melly a hegyeket annyira kedveli,sze- 
ret azokon lakozni , шeи tiirö és csekéllyel megelégedett. 
- Egy pár juh és kecske és ogy tehén, gyakran eду 
családnak egész gazdagsága, mert nem ismer szüksége 
ket.- шеn'e1133ii1t“; azonban gyakran sulyosan meg 
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kisértelik, midön télen a magas hó a kunyhókaß annyl 
ra elhoritja, hogy gyakran házoknak fedelén kéntelenek 
ki és hé hágdosni;--elszakasztvák minden öszvekötte 
téstöl, de mégis eltiirik helyzetöket és hurgonyával él 
nek , mellyet aterméketlen hegyoldal nyújt. —- Zahkenyér4 
szintúgy kedves nekik mint a városi nyalakodónak a 
legkényesehh étel, ö csak munkáját ismeri s azt mint 
hányász vagy szénégetö, favágó vagy fuvarozó jó ked 
vel is 11zi, mig a nö csipke készitéssel szük jövedelmet 
szerezget. _ S minthogy az ég е népet fölülreá még 
számos családdal is áldja meg, csudálkoznunk le1iet , mikép . 
élhet meg az illy szi'ik kei'eset mellett.--Látliatni ugyan 
halvány arczokat, kretineklxez közelitö buta elméket, az 
eröltetett :nunka által ellankadt, néha nyomorodott emhe 
reket;-- azonban a rónán lakó sláv erös ésizmos és ka 
tonána'k beillö.- Jó kedélyü és szolgálatra termett azok 
eránt i's, kiktöl nii jutalmat sem várhat, nem hosszúvá 
gyó, s legkeseriihh ellenségével is könnyen kihékiilö, е 
mellett fölötte udvariaß, mire vele zületett félénksége és 
szeretete vezérlik. 

Nyájasl1an tiiník elönkhe e tájéknak róna vidéke, 
“Нe; Garan’ völgyéhen Brezпóbánya és Beszterczétöl egész 
Königszhergen túl, hol a tájék' mezei szépsége legmeg 
lepöhh változékonyságban-- az idegennek mindenneinii 
éldelettel kinálkozó.- А’ magas alpesekhez szövetkez 
nek erdös nyujtványok és domhorodások, nńket a gazda` 
szorgalma mlvelni iparkodik-mélyehhre alá а rétek’ lm 
ja zöldje elhoritja a mezöket, s a vidék’ pompáját szi 
nezetének tarkaságával eine11.—- Faluk, a csemles meg 
elégedés' tanyái, elszórvák a hegyek’ hanyatló szegélyei 
körül s еду látványt nyujtnak, mellyhen még minden ide 
gen gyönyörét lelé. -— 

Аz országntakon élénk a közlekedés, föleg vasár 
napon és liétfön.----Száz meg száz 1‘;abon111;'з‚ze1‘érinesz- 



 

sze távolhól hozza a mo5toh11 16111’ lakóinak az élet’ elsö 
sziikségeit;----mig nehezen terhelt társzekerek a vidék' 
terményeivel-minö réz, vas, papir, és sajt Posony és 
Bécs felé mozognak, a városiak’ vágyainak megfelelen 
dök. — 1 

Hahár a megye’ rónáin majd mindeniitt slávok lak 
nak,inindazáltal ezen népfaj megkülönhözteti magát 2izo11 
1o1, kik a tájék’ délkeleti részét lakják, t. i. a Szalatna, 
Ocova, Detva és az úgynevezett Sto sk e-’k’lakóitóL 
Ezek alatt egyes lakházakat értiink, mik köriil a paraszt 
nak egész hirloka fekszik, s melly által szomszédjától 
elválasztatik. —- Illyen lak körül igen gyönyörteljes a vi 
dék;---mintliogy gyakran magash ponton áll, suhogó 
nyirfák’ árnyáhan, fa slivény últal bészegetve,-« mintha 
kiilön 1111ó köztársaságot akarna képezni;---csak az em 
herek volnának henпe.johl›a1‹— de sajnos! ezek a leg 
czinkosahh tolvajok’ hirével dicsekhetnek , mire a 5zoin 
szédos Nógrz'ul megye' hatz'n'a igen jól kezökre van. -— 
Rahlásaik töhhnyire élelem szerekre terjednek, miokhól 
föleg juhok és lovak után leskelödnek; elsöhhekre, hogy 
ez által magoknak egy vidám napot szerezzenek; 1itóh 
hiakra, hogy Losonczon rajtok túladjanak. -E h11n any 
nyira elhatalmazott, hogy a parasztlány mint leendö meny 
asszony, meggondolja, kezét olly legénynek adni, ki a 
megye’fogházában még nem töltött egy idöt. — Neveze 
tes hogy e hiinhen leginkáhl» esak e megye’ déli lakosai 
tespednek , s méltán kérdhetnök: vajjon honnan ered 
ezen lopási hajlam? mert a sziikség épen nem kénszeriti 
üket erre, mînthogy az illyen rahlók töhlmyire épen a 
leghirtokosahh gazrlák’ fiai. -- Talán izmos testalkatok 
készti öket illy tényekre,. mintegy .&quot;ilhirnév utánni ‘1155г 
1iô1, miszerént remekelö férfiakként akarnak egymás közt 
kitünni.- Elég hogy azoп 30—40 tolvaj közt, mellyek 
Zólyom megye' 97,430 lakóira ,e5nek, hizonyosan V4 
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rész rablás miatt van hefogatva, kik közül töhben kétszer 
háromszor is iilnek. 

E népnek kîtiinö testnövése honunkhan utazó Ап 
gol Paget által is felvétetett az ö „Hungary and Tran 
sylvania“ czimii munkájáhan. À nönem, melly öltözke 
déséhen kitiinö tisztaságot kedvel, szinte olly ízmos és 
erös. Van sok szépség is köztük, kiknek kellemét atisz 
ta hófehér ölt'özet még inkábh kiemeli. — 

А tájék' égalja- a földnek tulajdonszerüsége sze 
rént, h01 hegyek, halmok és rónák egymást váltják, 
sziikségkép változó. -Gyakran viritnak a garan és vég 
lesi völgyek’rétei, midön a. hegyek’ tetöit inég emherma. 
gasnyi hó lepi, s a messze csengö haranges szányok a 
puszta vadont élénkéteszik. -- Mégr a rónai lakos $zo1 
galma’ gyiiinölcseit öröniteljes pillanattal a jövö télre he 
takaritja, az alatt a hegyormi zöldellö zal1 még szárán áll 
’s hó fedi ;-.-»mintliogy vannak évek, ho1 az alpesek már 
august hónap’végével havasak. -— Majdnem 36 éven ál 
tal tett idöjárási észlelések után a heszterczei vidéken 
m'alkodó az északnyngoti -szél. Mimlég jó idöt hoz s a 
telek rendesen 5-6 hónapig tartnak csekély kivétellel. 
Ez Beszterczén akkor áll hé, midön a közel fekvö Krisch 
na lregycsúcs hó-val horitva tiinik fel szemeink elött a 
fellegek’ hirodalmaihan. ---` 

Illyen légallji változékonyság inellett, - a 161dini 
volés sem épen legkedvezëbh; mi okhól Beszterczének 
megkivántató gahonája Losonczról; a Körmöczieknek pe 
dig Sz. Benedekröl hozattatìk. -E szerént Zolyom me 
gye’ gahona termése nem elég a sziikséges felhasználást 
fedezni, --- mi okhól az Nográds Bars megyékhöl horda 
tik oda, mi által a heszterezei heti vásárok шишkи 
nev'ezetességre emelkednek, -~ minthogy nevezetes ki- ' 
cserélést eszközlenek. _ 
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E tájék’ kereskedése kevés mü és természeti 
terményre korlátozott. ---- Kivitetik a réz, vas, за]! és 
papir Posonyha, Bécshe, P-estre;--a Pesten nem rég 
óta magyar alpesì sajt név alatt ismeretes sajt, 
az ó-turai sajtárusoktól vásároltatik öszve ; ---vajat a há 
i’oin llevvucza faluk nagy mennyiséghen szálitnak Pestre; 
— deszkákkal, zsindellyel , léczekkel , épületfával a 
detvvi és hrochoti paraszt minden szerdán Losonzra jz'u' , 
hol helyette a szükséges gahonáját vás'árolja he;—- inin 
den nemü gyiimölcsel a karponai lakosok nagy kereske 
dést iiznek; a csipkék a hegyormi és úrvölgyi kapás 
asszonyoktól készitve, mînden pénteken B-eszterczehányán 
eladatnak, s a zolyomi csipkeárusok által a tisza-mel 
léki vìdékekre, gyakran a török határon túl is 5z11thor 
datnak; ---- csekély fa eszközöket, kalanakat, tálakat, 
teknyöketa krediki és kreliki túth-lakosok készitnek;---- 
fazekas és kádár'árukat a lieszterczei, zólyomi, 1iheth 
hányaîak hordnak szét, mikhöl egész társzekerekkel kül 
denek a magyar alföldre, helyettök gahonát cserélvén ' 
he :_papirt 4_'5 malom ád, mik között a cs. kir. $z0 
h11l1. papirgyár a Hermanecz völgyéhen kitiinö, azonhan 
a kis-neusideli maschina papir által mai nap kárt szen 
ved; az üvegkészitéshen a cs. k. szahall. iiveggyár Hri 
nován és Szihli'm jó 1iirhen áll ; — elsöhhnek készitmé 
nyei törökországha küldetngk.--A megyéhen készitett 
vászon nem finom s ez okhól csak tulajdon hasznukra 
szolgál.- Megfehérittetik s ritkán hordatik úgy nyersen. 
A leghiresehh fehéu'tök Zolyomnál vagynak, hol a zo 
lyomi s nográdi legtöhh vászon fehérìttetik. Ünkészitet 
te vásznat keveset adnak el. А 11noin vásznat a paraszt 
a városokhan vásárolja, vagy pedig a hazáhan szétjárô 
z'n'vai vászonárusoktól. --- Beszterczén, Radványhan, 
B1ezuóhányán és Liliethhányán vannak vászon festök úgy 
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nevezett ékfestök (Schönfaerher) kik áruikata vási'u'okon 
s a csipke árusoknak eladják. _ 

A heszterczei posztógyárosok semmi hiriiek , mióta 
a közel s távol fekvö posztógyárak á1ta1 lenyomattat 
nak. _ A fínom gyapjú, mellyet a zolyomi és dohroni 
wai kamarai jószágokon _ úgy szinte az Eszterházy-féle 
véglesi urodalomhan tenyésztnek részint a megyéhen ré 
szint Losonczon adatik el._ А’ 1111z11nв6$e6 gyapju a 1á 
jékon dolgoztatik fel. _A’ Hal e na posztó név alatt is 
mert szövet hizonyos öllröz hasonló in6i’t611 szerént ada 
tik el, mit tótii1 Sialia-nak neveznek, s régi oklevelek 
hen pertica név alatt fordúl elö. _Majd minden falunak 
meg van a maga szahója, kit hruhi kraicsinak hivnak, 
_'Beszterczehz'tnyán is nehányan vann'ak s mesteri jo 
gokkal élnek a czéhekhen. _ Majdnem minden &quot;á1o5 
és mezövároshan e megyéhen vannak 05erzö11, kik töhh 
ezei' hört készitnek s Pestre szállitnak. _A kelet nagy 

. s a heszterczei h6r 5ó hi1h6n á11, honnan van, hogy töhh~ 
heszterczei mesterek az egyehiitt (Breznón sth) készitett 
hörnemeket szerzödés mellett magokhoz veszik, s velök 
а pesti nagy vásárokat' látogatják.. _Falun férñak s 
nök korduan csizinákat viselnek. A vörös és sárga hör 
itt 'nem divat. Nyers hornyuhörök töhnyire Liptó és Sze 

_ pes megyéhöl érkeznek. _ 
O 

Beszterczei és sok rallváni kalaposok töhhnyire dur 
va árut szálitnak Pestre s Dehreczenhe; azon kiviil hé 
csiekkel vetekedö kalapokat Beszterczén készittenek. 
Nagy társzekereken szálittatnak , -nagy hordókha elrakva, 
a vesti vásárokra. —- Egy paraszt kalap’ divatossága Nóg 
[,ád ` megye felé, inegkivánja, hogy karimája legaláhh 
10/12 hüvelyknyi Iegyen, mi által' egy kis esernyöt 

néjkülözhetövé tesz. _ Az északi lakos keskenyehhel is 
m egelégszik. — 
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A fa {пиk egész falukat foglalkoztatnak; zsindelye 
ket, deszkákat, gerendákat szölökarókat apoinik-ìek szál 
litanak; — fa mozsarakat és teknyöket a powraznik-iak. 
_ Kosarakat szinte Besztercze’ környékén fonnak sth. 

12 löpormalomhan, mik közt egy királyi зtiaт 
nishkén, a töhhi a malachai és laszhouii völgyhen Besz 
tercze kö1ül 'elszórva álnak, mindennemii löpor készitte 
tik; magyar modorra - vagynak alkotva. Ezek a némete 
ket (mint mondatik) ahhan mulják fölül lényegesen, hogy 
nem'olly kömlyen gyuladnak s a löport sokkal gyorsah 
han s johhan készittik. _ Német löpormalmok egy tételt 
36 _ 40 ¿ra alatt készitnek el, mihez a magyarok 

- 16-18 órát kivánnak. _ Az évenkénti készitmény szük 
ség’ esetéhen 6000 mázsára mehetne. _ Az e végre meg 
kivántatòsalétromot az úgy nevezett slesiai saletrompa 
rasztok karácsonkor hozzák ide, s a cs. Ю1. heszterezei 
löpor s salétrom iigyelö штaны dijjukat elveszik, s 
ismét visszatérnek пonным,&quot; s a vándor madarakkal is 
mét eljönnek, hogy a szomszéd megyékhen üzzék a sa 
létrom készitést. —- Haillan ugyan ezen iparágat némelly 
radvánîak is üzték , mit azonhan jelenleg úgy látszìk el 
hagytak. _ 

A Zólyom megyéhen ásott réz a |ieszterczeik.'réz 
liámorhan feldolgoztatik. _Ez, valamint a jakahfalvi réz 
hámor hìilegen vert árukat nyujt (rézsodronyt, rézlemeze 
ket) miket Boroszlóha is kivisznek. _ 

“asт és méz a megyéhen nem termesztetik elegen 
dö miért mind kettöt he kell lxordani. _ A heszterczei 

viasz-gyertyák hiresek voltak, miolött a Milly és Apollo 
félék nem nyertek oly közkedvességet. _ 

Hogy ott hol vasutak hiányzanak, a kereskedési 
közlekedést csak jól csìnált utak kegyeljék,_minden 
kétségen kiviil áll. _ E tekintethen honunkhan 20 év 
тa sok türtént, de még töhh tenni való van, s шara‘! 
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hátra. _ Е táiék' Ш utja, kiágazásaival едутt némelly 
helyeken jónak mondlratô s mindég jó karhan шиha“) 
‘гo1пa, hogy ha a hatóságok, kik az utakra iigyelnek, 
egyetértenének; _ mert majd a megye шаг! a kamara 
niajd meg az uraság vagy városnak kell fentartásokról 
gondoskodnia, s itt sokféle neliézségek mellett egyik ha 
tóság sem pártolja a közjólétet eléggé s. Еgу nyarak 
inulnak el, mig az мak úgy megromlanak, hogy rajtuk 
alig járhatni. _Mig az utak’ csinálását egy erre rendelt 
különigazgatóság nem vezeti, addig a magyarhoni -utak 
nem lesznek tartósak s пa5но! hajtÓk._Mióta a Sture 
czen keresztül menü terhes utat egy “дaнь mesterileg csi'- .- 
БЫt út váltá fel, miáltal Lengyelországgali közlekedé's - 
Árva, Liptó és Zolyom megyéken által egész Pestig lé 
nyegesen megkönnyehhiilend , Ipolyság felé nenhkis költ 
séggel az út Korponán Югаl Selmeczet elkerülve, készit 
tetik, mi által lehetséges lesz másfél nap Мatt Beszterczé 
i'öl Pestre juthatni. Mind eliez inég ohajtandó volna, ha 
az штаты müértö férfiakra Штык, de épen litt van a 
hiha. _ Valamig az utak rendszeresen nem köveztetnek, 
apróra ат kövekkei Mac-Adam’ útmódja szerint, s igy 
meg nem kavicsoztatnak, addig tartós útakat nem remél 
hetni. _ ' 

- A tájékon (шт hányászat vason ШИН ez'úst tartal 
mú rézre korlátozott. _ A történetiratok e felöl a kö 
vetkezöket monlliák: a .hires Alhin’ évkönyvei szerént a 
heszterczei hányászat’ kezdete a VIII-ik század'ha esik. 
A helyet akkor nova Wes, vagy histrica-nak ne 
vezték. _ A Заeм István s Geyza Мaй heszállott né 
metek által, a hányászat a XI, X.II, s XIII. századhan 
egész zolyonnnegyei alpesi hegylánczra kiterjesztetett. 
_Midön a tat'árok’ gyászos emlékü heiìtésekor hашёnk 
pusztittatott s ugyan Besztеrczehánya is lakoitól meg 
fosztva lön , ПИК Béla nevezetes видит szánóka; hivott 
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he arajna vidékekröl, kiknek egy része Beszterczén, 
a másik ellenhen also Magyarország’ egyéh hányaváro 
saihan telepedett meg. -- Az й] szállók (novi hospites de 
villa Bìstrica) nem sokára IV-ik Bélától 1255-hen neve 
zetes szahadalmat nyertek, mellyet a következö királyok 
iiiegerösitettek s megujitottak. --- E нahaдающий fogva 
nekik 5 négyszegü inértföldnyi vidék Y.’Sitengedtetett, s fé 
nyes szahadalmak mellett, tulajdon törvényszékkel s а 
megyei törvéiiyszék alóli kimentéssel, teváhhz'i egész Zó 
lyom inegyéhen araку, 'ezüsi s egyéh hányák' nyitása és 
mivelésével, aztán pedig viadalaikhan (turnieren) aszász 

'czimernek hordhatásával úgy szinte minden adótoli fel 
mentéssel (kivévén a katonának adandó adót) feljogositva 
lettek. _ Ezen kiviil még köteleztettek a .királyt háhorú’ 
idején kisérni fegyverhen. A heszterczeiek IV-ik Béla 
лaп-‚Чиж inontani- arany és eziist hányászatuk és 
arany mosásaik által kitiinteték magokat. _ A városhoz 
tartozó hányászat az úgy nevezett Sand h erg és Rich 
t e r'gr u n d-on a legrégihhek közül valo s mai napig is 
áldásteljes eredinényü. _ Ezekhen inintegy 285 emher 
dolgozik; 1841-hen mintegy 382 mázsa réz és 79 má.rk 
és 2 lat eziistöt adtak. _ 

Emlittésre méltók még a t e r ni é n y e k` e - megyéhen. 
_ Mind a négy láhuak, (medvék szai'yasok, farkasok , 
rokák, vadmacskák, nyestek, és föleg'sok nyulak 5th,) 
mind a madarak köziil (különféle tyukok, pulykák, fog 
lyok, hi'lrosmadarak , sasok és keselyiik, haglyokisth.) 
alegkülönhözöhh faiokkal hövelkedik a inegye. 

A gahona nemekhöl h1'iza, rozs, árpa, зah vetteük, 
de nein terem elegendö. Vetnek kölest is, ezenkivi'il len 
csét, horsót, hahot és pohánkát mi jól fizet. -- Len nem 
sok vettetik s a földet inkáhh gahona és hurg'onyának 
használják. Vásznukat az asszonyok magok „так-1.6 
hert nem igen vetnek. _ 
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Viritò rétekkel ékes e megye Breznótól kezdve az 
egêsz garan völgyön által egész Zolyomig s balra Szla 
tinán túl egész Nógrád megyéig. _ 

Kiilönhözö fanemek is tenyésznek e vidéken, mi 
nò'k a töhhféle fenyvesek, a juhar-, a szil-, a nyii°-, a 
hükk-, a’hársfa és az alpeseken a törpe fenyö (Krum 
holz) sat. 

Gyiimölcs nemek kаши körtve, alma, és szilva leg 
inkáhh diszlik, — uióiiiiiak részint megszárittatnak ré 
szint az isineretes sliwovicza égetteti'k ahhól. _ Diófát 
szaporán iìltetnek. _ Leghireshek a heszterczehányai 
szilvák. _ 

Szölömivelés csak'Karpona és Honth megye’ h3.tá 
rain i'izetik. - . ` ’ 

A hreznói alpesek föleg kitiinök ritka fiivészeti kin 
csekkel, mik közül töhh növény nagy kereskedésì czikk 
is. _ 

Az ásvány orszz'ig’terményeiröl hövehhen olvashatni 
- а szerzönek: „toрogки miner. Tacshenhuch von Ungarn“ 

czimü munkájáhan; _mint ásványi ritkaságokat meg 
emlitjiik e megyéhen a jelesh réz érczeket, jegesedett 
és rostos villósavas rezet, az euchroitot, hrochentit-ot és 
erinit-ot valamint a jegesedett cölestint és aragonit-ot. 

Palaeontologica tekintethen a esontharlang: az ur 
sus spelaeus és priscus ösvilági maradványaival nevezetes 
a hermaneczi völgyhen, _ a rhinoceros és elefántcson 
tok Rohnicznál megemlittendök. _ . 

Е kivül még számos ásványos és savanyi'i 
vìzekkel is hövelkedik e megye. A legismereteshek Mit 
schein, Jeraha, Bazueh, Breznó, Beszterczehánya, Brusz 
no, Bukovecz, Csétsén, Cserény, Detvva, Karpana, Ocso 
va, Végles, lfihár sat. sat. helyeken léteznek, mellyek 
nek egy része prof. Tognio részint Dr. Wagner által еzé‘ 
i1oniatiak. _ 
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E megye lakosi általán tótok s részint romal catho 
lica részint evang. hitvallásuak. _ A városokhan sok 
német s itt ott magyar szót is hallhatni' _ Zsidót e me 
gyéhen nem türnek , de helyettök elég sok a czi g á n y, 
kik kovácsok és zenészek. _ A nép’ szokásait szerzö’ 
munkáihól (Hesperus 1814 vagy topogr. stast. archiv. 
des königr. Ungarn, I. Bd.) olvashatni. _ E tót nép 
li a h o ná v al mai napig is teljes. — 

I A nép’ öltö zetét illetöleg _ minek egyszeriisé 
gével az erkölcsi szahadság és megelégedés szoros kap 
csolathan áll _ a paraszt Zolyoni megyéhen nyáron vá 
szon-gatyáhan, kurta inghen széles ujakkal és hocskor 
han jńr,töhh helyen huo ti nevü erös czizmákhan.- A 
majdnem 10_12 hi'ivelyknyi magas', vörös hörhöl ké- - 
szüJt övet, leginkáhh a legények, fényes gomhokkal, a 
mint lehetséges fölczifrázzák. _ A sárga rézcsatok di 
vatosan nagyok és elöre forditvák. Egy ilyen öv pótolja 
a parasztnak hiányzó zsehjeit. _ Pénzét, tiizszerszámát, 
kését, dohányát s egyehét ahha dugja. _ 

А téli öltözetek nadrágokhan és rövid, durva fehér 
posztóhól _ surovica vagy kahanica_ készült dolma'iny 
han ál/lnak vagy köpöny alakú schirica nevü öltönyhen, 
vagy csipöig érö hárányhör ködmenyhen. _Kevés kivé 
tellel a parasztok magas, szélnélkiili kalapokat viselnek, 
-— mi a persa fejl‘edezöhöz némileg hasonlitt. -- A pa 
i'asztnök a fehér szint szeretik, egy nagy fehér kenilövel, 
—- homlokukat és arczukat kivéve- egész fejöket hefe 
1lik; _ viselnek egy finom inget széles ujakkal, aztán 
tulajdonkép egy második rövid inget, egy felsö öltönyt, 
mellyet egy második hosszi'i durváhh vászon-ing fedez , 
melly a válhan himezve van; nagyohh innepeken sok 
rz'inczokha szedett zöld szoknyát s fekete korduán csizmá 
kat hordanak. _ Mellényeket föleg a hii'lhh leányok vi 
selnek s a vörös szint ehhen kedvelik. _ Kötényeik ren 
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ilesen kékek, simák vagy virágosak, csak nagy innepeken 
kötnek fehéret finomahh kelméhöl._A lányok 2_3 hü 
velyknyi magas aranynyal himzett pártát viselnek fejü 
kön, a hátukon sok a1á függö szalagokkal. —— 

Télen azszonyok, lányok hárányprémes huzavirág 
szinü kék posztómentéhen járnak. 

Zólyon megyének 97,430 lakosa van , kik 5 szahad 
kiràlyi városhan, 8 inezövároshan, 95 faluhan, és 53 
pusztáhan laknak. _ 

Il. везти’026. 

Нa az utas Selniecz felöl érkezik, akkor e nyájas 
várost csak Radványon ti'il szemléli meg, minthogy az 
elötte fekvö Urpin hegy által elfedeztetik, mellynek szik 
lás allját a Garan öntözi. -~ A város és Radván közt olly 
közel egymáshoz fekszik az eziist huta, ahoz tartozó 
épi'iletekkel, hogy az idegen azt elsö pillanatra Beszter 
eze’ ki'llvárosának véli. A város mögött ujra nagy hegyek 
emelkednek fel a határhan, kereszti'il szüve gahona ter 
inö mezökkel. 

A város, falai közt 249 házat számlál, mik közül 
32 körház (Ringhaeuse r) van, kiknek hirtokosi 
szahadalmas serfözök, pálinka égetök , és korcsmárosok. 
_ A k örpiacz (Ringplatz) egy h-osszúdad négyszög., 
közepén ugró kuttal. _ A templomo k közi'il jeles a 
cathol. ~fö temp lom, melly nagyszerii, világos, s az 
1671-ik ti'izvesz után padlása ékes festésekkel diszesit 
tetett. ì&quot;) Nagyszerü orgonáját Podkoniczky heszterczei 

*) Egyik oldalkápo1na’ o1tárán e felirás olvashatń : „1202 an, 
dem. tag.sami. ypo1iti“ iiie1ly régi eredetét eléggé hirdeti. 
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sz'i'iletésit miivész készitette. _ Egy kìsebh templom а 
ti'itok’ 5záiná1a, 116z6р 11o1he1i izlésre, szinte a várhan 
á11, 5zo1o5an a még ino51 5 emeletii vár’ o1da16han,ш611у 
i'ijahh korhan szinte diszesittetett. _ 

Ugyan a várhan á11 az 1804-ik ó1a alapitott C ath. 
I g ymnasium , inellyhen 6 professor tanit. _ E fölirás 

olvasható rajta: Hanc sedem Themidis demto squallore, 
juhente Francisco rege caesare pallas 11ahe1 ‚ Anno 
MDCCCIV. _ Hajdan ez épület városhz'iza gyanánt 5zo1 
gált , _ s róla sok hahonás regék szárnyalnak. - 

A n'iásodik vz'irkapu alatt áll a rézfedelii torony, ösz 
hangzó harangjaival, mik közi'il a legnehezehhik 99 niá 
z561 nyoin. _E pontról kellemesen áttekinthetni az egész 
várost 65 vidékét. _ 

A dom- vagy a káptalan templom, melly a pìaczfe 
lé fordulva csekély iiréhen a hivök’ nagy 5záinát innе1i9 
ken alig képes hefogadni, a jesuita korhól veszi eredetét. 

Az evang. temploin 1803 ota á11 fenn. _ Rajta e 
fölirás olvasható: „Francisco Secundo Aug. pio optimo 
regnante Ligneam CXX ais stantein aedeni sacram. Huic 
novae cedere jussit Ecclesia. Evang. Novisoliensis 
MDCCCIII. 

Mióta Selmecz i'ijahh 1l16li6n egyházkerületi Lyceum 
mz'i emeltetett, azóta Beszterczén egy progymnasium 16te 
zik inellyhen 3 o11tat6 tanit. -— Ezen kivi'il léteznek töhh 
lány- 5 fii'igyermek-nevelö intézetek is. - А kisdedovú 
intézet, melly töhh ilagylelküek által 1829-hen alapitta 
1o1t, jelelileg 100_120 gyermeket számlál. _Van még 
rajziskola is. _ 

A nevezetesh nyilvános és magány épületek közi'il 
einlitendök. A piispöki lak, melly egy a piaczfelé 
n6zö 11o55zi’i épiilet a fiirdö-ntczáhan; - Maria Theresia 
61t61 alapi'ttatott _ s leégvén 1783-ha, 1787-hen i'ijra 

2 
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gr. Berchtold heszterczei püspök által felépitetett , mit a 
rajta olvasható fölirás tanúsit. 

A megyeháza a fiirdö-utczáhan nagy teremniel , 
s kisehh lakokkal a föispán’ számára ellátva. _A terem 
hen láthatni a nagyérdemü hazafì néhai nagys. Radvánsz 
ky Antal, kir. tanácsos és volt elsö Alispán’ képét, a 
megye rendeitöl hálás érzettel 1831-hen felállitva. _ 

A királyi h á n y á s z hiv atal vagy rövideii az 
úgy nevezett Kam m erh o f a piaczon jeles épiilet, nagy 
udvarral s két nagy kerttel, s töhh rakhelyekkcl a vert 
és öntött vas s.egyéh teriuények’számára.- E kertek 
Mátyás király alatt a heszterczei polgároktól elvétetvén 
kir. vadas kerté változtattak át. _Ezen épiilethen van 
az egész hányászati tisztviselök’ hivatala és hetenkénti 
gyülései is itt tartatnak. _ 

A városháza a dom teinploin’ közeléhen nagy 
gyülés-teremmel. _ Az udvarán áll az újon felépitett szin 

’ ház, mesterileg késziilt diszitményeivel. _ 
A Seminariu m ; továhhz'i az 1363-ha 24 sze 

gény polgár' számára Karl P éter által alapitott kór 
ház, melly most csak 8 heteget ápolhat; végre egy na 
gyohh s jótékony adakozásokon alapult közönséges 11ór 
ház, minden vallás különhség nélki'il töhh hetegeket fo 
gad fel, (1841_146). 

Történetileg jeles niagányépületek 1) a h ogdán y 
ház , mellyhen Bocskay alatt az országgyiilések tartattak. 
2) A jelenleg Szumrz'ik Jánosféle elöhh R oth fél e ház 
niellynek kapiija felett olvashatni: Benedictio Dominì Di 
vites facit A. D. 1610. E házhan I. Ferdinand alatt két 

szer tartatott orszi'iggyülés 1542 és 1544-hen. 3. A 
Ke llnerféle elöhh Szentivz'inyiféle Ми a pia 
czon gr. Pálfy Pál Magyarország nádorának tulajdona volt. 
4. A Р ara c z kay f éle ház a felsö körön, a legrégihh 
nek mondatik. _ 5) A v ö rö s r ák h o zi vendégfogadó 
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a piaczon, a kamaraudvarhoz átellenhen, hajdan Bethlen 
Gáhor fejedelmet és Rákóczy Ferenczet fogadá fel. _ 
Мé; máig is mutogatnak a házhan egy követ, mellyre 
elsöhhik rá lépett midön lovára akart feliilni, noha ezt 
inkáhh Bocskayról olvassuk, kiröl tudjuk, hogy kisded 
vaskos emher volt. _ Hihetö, hogy az 1620. junius, 
julius és augustushan Bethlen Gáhor’ elnöklete alatthesz 
terczén szinte e ház’ tereméhen tartatott volt országgyü 
lés. 6-szor A S ch u h e r f é 1 e ház a flirdö-utczáhan,inelly 
mintegy 1489 táján épiilt. _ 7. A Bartlféle ház a 
piaczon, hajdan Thurzó János’ tulajdona volt, ki mint Gi 
vis Cracoviensis vándorlott he. _ 1619-hen a Bethlen 

által Pozsonyhól elragadott korona a zolyomholi 'futás' 
alkalmz'ival e hàzhan öriztetett. — 

Besztercze’ lakói föleg miiiparral és kereskedéssel 
foglalkoznak. _ Elsöhh mesterségi termesztményekre 
korlátoztatik a város és környék’ számára. _ A keres 
kedés`kicsinyhen (detail) iizetik; _ a városhan 20 ke 
reskedö áll fenn, kik áruikat Pest, Bécs söt Trieszthöl 
kapják, s jól folyik dolgok. 

A m i ve l ö11 é si fo kot illeti'ileg Besztercze nem 
áll alantahh egyéh kis városoknál._A mesteremherek 
közi'il töhhen igen alaposismeretekkel hirnak s utazottak, 
_ valamint hogy a johh hirtokosok ñaikat utaztatni fö 
gonduknak tartják. _ A miveltehhek’ osztálya kedveli a 
zenét, és olvas,_ a polgár is éldeletet keres a szinház 
han, egyhesereglik a casinókhan s hirlapokhól merit na 
pi ujságokat vagy pedig kertéhen, vagy a szahadhan ke 
res mulatságot. _ 

A polgárokat közhasznú intézkedés ekre 
lelkesülve látjuk, csak anyagi jólétök állna erösh alapo 
kon, mit a czéhekheni visszaéléseknek s némü munkás 
sági hanyagságnak lehet tulajdonitani. _' Azonhan a kis' 

2i 
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városi külön élés’ szellenie itt még nagyon honos, in1 ok 
hó1 legtöhh család tisztán magának él. --- 

Beszterczét 5 külváros veszi köri'il. _ A Bade r 

külvároshan vagyis az úgynevezett Hammerhen iiii'11161! 
1ie11 a 11i1. vas- és rézhámorok, utóhhihan rézlemezek és 
mély edények készittetnek. - 

A város és Radván mezöváros között áll a folyvást 
inunkás kir. E ziis th u ta. Érczet ide Selmeczröl, ‘Vind 
schacht, Dilln, Eisenhack, Hodritsch és Magukáról hoz 
nak; az olvasztás minden héten pénteken történik, midön 
általán 250 mark ezüst termesztetik._Az ehez sziiksé 

ges fát a Breznóì erdökhöl i'isztatják alá, évenként martz. 
és aprilis hi'ihan, miàltal mintegy 640 emher kap munkát 
s keresetet. 

Az ezi’isthuta.’ közeléhen áll a nagyszeri'i heszter 
czei répa-czukor gyár és raffineria. Alegjohh 
franczia minták szerint 1829 hen részvényesV társaság 
által alapittatott, ki mai napig is hirja, _ 8000 mázsa 
répáhól e gyár 500 mázsa nyers s ehhöl 300 mázsa jó 
czukrot termeszt, melly kereskedéshe megy. - Mint je 
lenleg áll a gyár úgy évenként mintegy 25,000 mázsa 
rép'át dolgozhatnak fel czukorrá. _-E kedvezi'i állapotját 
a gyár a inostani érdemes igazgatójának C. B. Liedeman 
urnak köszünheti. _ 

Sétányul szolgálnak a városhan és kivüle 1-ör 
a séta a vái- teniploin mellett, hármas fasorral és nyug 
helyekkel. 2-or A r ét, legottan az ezüstkapun kiviil, 
melly egy kertek és gyiimölcsfákkal diszes nagy tért ké 
pez, egy i'ijon iiltete'tt fasorral. Ш: van két nyilvános kert 
is, de mellyeket még vasárnap is kevesen látogatnak. _ 
E réteken visz által az út némellyr kénes és magnesia 
tartalmi'i fürdökhez , miket a heszterczeiek kedvelnek. _ 
A délkeletì oldalán e rétnek rohan el a hesztercze fo 

`lyam, hogy rövid pályája után a Garanha ömöljön. 3-or 
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a S ô ha j s é ta (Seufzeralle) az úgynevezett Hammer 1:i1! 
városon ШИН Ivan, s legottan a rézhámor mögött kezdö 
dik, s messze a szoinszéd vashámorig elterjed. _A Rad 
vánszkyak’ zöldelö hirtoka, mellyet a Besztercze vize vá 
laszt el az országúttól , susogó mogyoró ligetével nyája 
san kinálkozik, s gyakran és mindég szivesen lát idegen 
természetharátokat. 4-er A f el sö gát(Rechen) és 5-ör 
a Stíavvnitska völgye. 

A gátok (felsö és also) czélja: a magas hegytetök 
röl lecsúsztatott fadarahokat a (б usztatópatakhan felfog 
ni, s a köriilmények szerint vagy azonnal a szén- vagy 
fatelepekhez kivetni vagy a gyi'irokhoz továhh vitetni._ 
E gát a Garan’ szélességének egy negyedét foglalja e1 , s 
a partokkal párhi'izamhan töhh ölnyire terjed (2000 ölre) 
s közepén mintegy, töhh ki s he öhlösedö szegleteket 
képez. E Еát mellett a legkinálkozóhh árnyas zöld sétá 
nyok állnak. _ 

A tдумaть szinte kellemes tájakra kirándulni vá 
gyó idegent legelöhh is a nem épen messze fekvö Ko р 
pára vezetjiik._Nem kellemetlen de meredek úton e1 
érkezik az ört oro n yh o z, mellyet 1587-~hen épitettek 
a törökök miatt,kik egész Beszterczéìg elterjengtek. _ 
És itt milly inérhetetlen dicsöségii kilátás чár rea ! _A 
legpompásh panorama, mit csak a természet teremthetett, 
mintegy láhai alatt terül el. _ (lsudaszép a tájkép alko- - 
nyi fénynél, midön a háttérheni hegyormokat még hóle 
pel fedi, s a leáldozó nap sugáraitól pirosra festetvék. 
Nagyszeriileg hezárja a látványta 6170 Иh magosD j um 
hie r , melly keletröl emelkedik a fellegekhe, mig a Ga 
ran' partjain zöldelö virágokon a szem gyönyörrel jár ! — 
Nyugotról két szi'ik völgyet láthatni; északról a Tajorán 
gözölgö felhöivel mutatkozik;_ délröla Malachaut, Rad 
ván’ egy részével s valamelly részt Besztercze’városáhi’il 
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szemlélhetni. Messze шипы feltiinik még a kékelli'i 
Szitne hegy s a selmeczi érczhegyek. - 

Мég szinte nagyszerü kilátás a tМашa nyilik meg 
szemeink elött a Z m a r o vv o hegy’fél magasságáròl, melly 
re könnyen feljuthatni Z (пaй fáradalmak után. _ S itt is 
milly dicsöséges tájkép hontakozik ki elöttünk. _ A vá 
ros vörös tetöivel, kerteivel, mikhen karcsi'i nyárfák 
emelkednek, _Radvvánal egy egészet látszik képezni, 
inellyet délfelé egy nagy erdös hegy korlátoz, nagysze 
rü hükkeivel magány völgyeivel, északról egy новый 
alpesi hegysor, mellyröl a Garan lesiet; _ a távolhaii 
falvak és tanyák, messze zöldellö mezök, alacsony hal 
niok, dús legelök, merész sziklafalak _ mind ez a ke 
délyt csendes öröm élvezetre deriti. -_ 

Ha utunkat Beszterczéröl a szliácsi fürdökhez intéz 
ziìk, legközelehh találjuk 

Ill. паштет‘. 

az ö 1578. так’, meredek domhon, épült templomával s 
olly такты minöt csak legdicsöhh egyszerüségéhen 
nyujthat a természet. _ A hegyektöl heszegett róna vi 
déket nagy távolsághan, megöntözi a sches folyási'i Ga 
ran számos kanyargásaihan. _ E mezöváros az ösnemes 
ségii Radvánszky családé, melly Lengyel honhan a 
hátor Boleslávv alatt kitünt harczi vitézsége дат, utóhh 
pedig Cseh-, Morva-, Szilesia országokhan elszéledve , 
Kun László alatt Magyarországhan erös alapra kapott; 
miket R a d W án s zky Di e n e s vitéz t‘щeй raktak volt 
meg. _Hasonló merész haш tettek днal a XIV-ik sид 
zadhan R adwán szky György s a XV. kezdetén 
ennek Нa Radwánszky Bo ldi изд!' а legigazságosh 
méltánylást vivtak ki magoknak. _ Einlékeket таkт 



23 

még a cath. egyházhan шeи kövön felirás. „Mortales 
quid fama iuvat? quid gloria? Census? quid genus? et 
magni rohoris uinhra hrevis?_omnes fata marient, mor 
tis fortuna nec una, adde quod incerta est hora suprema 
necis.“_Ezen einlék egyéh vitézi család’ trophaeumi 
val (egy sirkövet kivévén) mind elpusztult, csak azon 
olvashatni még egy templom oszlophan hefalazva e {61 
irást. _ ` 

D. О. М. S. Hoc Busto clauditur quod morta.le hahe 
hant Johannes de Radwan et Anna Maria de Szentiván 

conjuges vita et morte conjunctissiini sat. sat. 
Ezen Ján o s azon , Kuraffa Generalis által az 1687~ 

они vallási háhorgások alatt, erösen hántott Radvánszky 
György’ fia volt, ki Eperjesen gyz'iszos halált halt. _ 

1785 óta az evangelicusoknak is van Radvvánhan 
templomjuk, miután 1710 óta_ „hát 75 évig Beszter 
czére jártak istenitiszteletre.-Lelkészeik közi'il kitiintek 
Alitisz , Cantoris , kiket 257 év Мaй más 12 követett, _ 
közi'ilök Sinapius Daniel emlitendö. _ 

A legrégihh kastély azon 4 hástyáju, melly hajdan 
védelmül szolgált, s jelenleg R a dváns zky An t alt 
ismeri uri'inak. _ Látásra inéltó ahhan 1-ör a pénz 
gyii j t e mény melly ugyan kisded , de olly ritkaságok 
kal gazdag, mik a romai és a közép korha tartoznak, ám 
hár i’ijahhkoru pénzek is léteznek köztük. _ 2-or a 
fe g у‘ e r gyiij te in é ny a régihh kory tárgyaival. - 
3-or Ritk a sa g gyiij t emén y töhh czin és olomhól 
öntött czimerekkel, és Széchy Mária’ (sziiletett Homon 
nai Drugeth) és férje’ koporsója diszitményeivel a murá 
nyi várhól,_továhhá még hroncz régiségek is Штaты‘, 
mik Zolyoin megyéhen ásattak s hihetöleg a pogány hir 
tokhoz tartoztak. _ Továhhá a gazdag k ö n y v ta r ha n 
is örömest mulathatni , Rákóczy Ferencz 1705-he fes 
te&quot;; képénél sat. Müvészi érdemmel hirBáthory’ képe is. 
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E városka’ p o s z tó gy á ro s ai míiveiket Miskolcz 
ra és Pestre hordják el. _ A fésüsök közönséges mun 
МН: tesznek._De mindenhol днéм szemlélhetni, mint 
hogy évenként új háш; épülnek s a régiek ujra fedez 
tetnek.- A közellévö Királyfal vá han melly részint 
a Radvánszky, Gerhard és 'Iihanyi család’ _ részint a 
k. kamara’ hirtoka, létezik egy katonalak és a kerületi 
verhung komando. _Évenként sept. S-án népes orszá 
gos vásár tartatik, mert épen azon idöre esnek az Ó he 
gyi (Altgehirg) hucsujárások is. 

IV. Szliács. 

A Garan vizéti'il öntözött Rihar falu’ délkeleti ol 
dalán, mintegy 200 ölnyi magas hegyen , szemiinkhe 
ötlenek a sидимok (ita már ömledezö s zli á c si g y óg y 
fo r r ások, a sokáig ismeretlenek s csak a vidék’ lakói 
и'1! méltányoltak, még nekik is eljött az idö, mellyhen 
nyilvánosságra einelkedjenek. Történt ez ö es. k. föher 
czegsége József , kegyelmes nádorunk és ennek fenséges 
neje Mária Dorothea 1823-han 4 hétig itt léte’ alkalmá 
val. _A hires Agricola, Wipacher, Kitaihel, Bél sat. 
irataik következtéhen löhh jeles vegytudósok inegismer 
kedtek e vizek’ vegytani viszonyaival, s munkáikat ré 
шт különféle lapokhan, részint magányiratokhan nyil 
vánossá tevék, miáltal elég nagy hirhe jutottak, és re 
mélhetö még inkáhh eljutandnak, miután jelenleg 821% 
cson mindegyre a legiidvösh intézkedések történnek. _ 
Ohajtandó yalólian, hogy a töhh évektöl emlegetett szé 
pitések igazán meg is tétessenek , és hogy a jóval meg 
nagyohhitandó lakások, czélszerii izletes hutorokkal el 
láttassanak, s а fürdö-vendégek igényeinek megfelelje 
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nek. _ És talán ezen idö sincs'en már távol.-Aszliácsi 
fürdök’ egész léte csak fiatal még , a mi pedig a szépité 
seketilleti, e ponthan a legnagyohh neliézségekkel kell 
kiizdeni. _ 

De a még most is érezhetö hií1nyokat eléggé kipó 
tolja a helyzet, mellyen a vizek léteznek, honnét olly 
dicsö a kilátás minöt csak kevés Шrdб helyeken élvez 
hetni. _ Цt a szem nagyszerü tájképeken legel , egy am 

’ phitheatralis hegyláncz sötét erdeivel , képezi a karpatok' 
e nyujtványainak szegélyét, s messze északfelé colossok 
emelkednek, mik hófehér csucsaikkal s a rónák’ zöldellö 
réteivel nagyszerii ellentétet tiintetnek ki. _ Élénk útak 
szelik át a sárga gahona mezöket, s fönn a hegyeken itt 
ott toronycsucsot pillanthatni meg, mutatót, hogy ott szor 
galom’ és ipar' tanyája van. _ 

A szliácsi fürdök 3 viztükörhöl álnak , mik az u r i 
fiirdö , a polgári Шrdб és a parasztfi'irdö, 
melly МЫ1l!! leghidegehh és заkaты elsöhhséget nyert; 
_ mi okhól a parasztok’ számára egy más Шrdб készit 
tetett, mit azonhan itt föl nein hordható okoknál fogva, 
ohajtanánk elrontatni. _ 

Az u rif ü r dö tetemes mélységhöl erös pezsgés alatt 
nagy mennyiségii gázt hont ki, mit eddig nem eléggé hasz 
náltak smelly olly тьмы, hogy az ahhól eredö ve 
szély’ elháritása végett a viz’ feliiletéröl zászló alaki'i le 
gyezökkel sziintelen el kell azt lehegtetnî. _ Mérséklete 
-t-250 R. _A legpontosahh vegyhontást Dr. W a gn e r 
nek köszönhetjiik , - szer'inte következö létrészek Шп 
tek ki ahhan- szahad szénsav, a vizhez kаши szénsav, 
földszurok, sósavas magnesia, sz'éksó, kénsavas agyag. 
_ Lythion _ széksú-mész és kova- szénsavas va 
sacs, szénsavas mész és keserany (hittererde), 

Mintegy hasonló magassághan a domhon még 4 kü 
lönhözö mérsékletü ásványos vizek forrnak ki; a Do 
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rothea ki'it, a Jòzsef'forrás, az Áidamforrás, 
s az új f o r r á s. _ A második kuthól a vidék’ lakosi isz 
нal‘ , _mert hidegehh mint a dorotheaki'it’ vize. _ 

Roppant mennyiségii szénsav és szénsavasgáz tar 
talmánál fogva aránylag alanti mérséklet fokon, minden 
egyéh hasonló fiirdöket feli'il mulván, az egész hörrend 
szert hatalniasan fölizgatván , úgy hogy a fürdöknek hö 
re nein sokára (10-15 percz alatt) erösen megvöröse 
dik s kellemes égetést érez ,_e vizeknek kitiinöleg erö 
sítö hatász'it a vas tartalom tekintethe vétele nélkiil is 

könnyen kimagyarázni; _ miért egészlen tulajdonszerii 
s páratlan, _ A leghitelesh itéletek szerint, az öregkori 
erötlenség, az idegerö’ fogyása, petyhüdtségek, (111gi1111 
sok, takfolyások, görvély-aliglelhet más gyógyhelyen 
illyen hathatós gyógyszert mind itt; --- söt az asszonyok’ 
meddiisége is itt gyakran hatalmasan legyözetik, _ Dr. 
Moj sisovics azt állitja, hogy töhh gyuladás nélkiili 
tiidöhaiokhan, mik az orvosnak épen legtöhh nehézséget 
okoznak, természetes.gyógyszer, melly a föld’ gyomrá 
hól olly höven áradoz,_ legjótékonyahhan mutatkozott 
volt. _ ` 

Mi pedig a Szliácson hiányzö rendes fiirdöorvos és 
fürdöhiztos miatti panaszokat az i'ijahh korhan illeti, eze 
ket valóhan mi is helyeseljiik. _ Azonhan pótolja vala 
mennyire e hajt Besztercze’ közelléte, honnét hetegség 
esetéhen egy óra alatt érkezhetik orvos, még gyorsahhan 
hivhatni segédi'il a közelehh lévö zolyomi orvost. _ 

Bövehh felvilágozitást szerezhetni Szliácsról e kö 
vetközö iratokhól: 

1-ször. Die Heilquellen von Szliács in Ungarn sat. 
v. Dr. A. Schöpf. 

2-or. Die Heilquellen von Szliács in Ungarn etc etc 
von Dan. W'agner. 
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3-or Der Badegast zu Szliács in Nieder Ungarn etc 
von Dr und Prof. Zipser. 

4-er. Dr Czilchert’ röpirata Szliácsról. 

V. Zólyom. 

A hajdankor emlékeivel gazdag város érdemes, hogy 
az idegentöl meglátogattassék. _ A város egy hosszi’i ut 
czához hasonló, mellynek közepén a cath. fötemplom áll. 
_ Délfelé emelkedni látjuk Z ó l yo 1n vá r at, dicsö 
erösségei, sokféle viszontagságainál fogva emlékezetest. 
_Fénykora e várnak, a történetirat szerént, I. Károly. 
I. Lajos, Zsigmond és Corv. Mátyás’ idejéhe esik. — E 
vái'ûs’ közeléhen tartatott, szahad mczön, (Lajos alatt) 
1378. és késöhh megint 1382. országgyülés. _ Mátyás 
szinte örömest mnlatott е 11511“ falai között. _ 

Egyik hajlakhan látható a rejtélyes ajtó, melly azon 
földalatti iireghe nyilik, hol Bethlen a pozsonyhól orzott 
koronát dugva tartá. _ 

Megnézendö itt a Flemmingféle e c z e t g yá r, melly 
folyvást nagy munkássághan van. - Vele egyesitve lát 
ható a s z e s z- és lique urgy 11r is ,_ melly vállala 
tok köriil mintegy 100 emher foglalatoskodik. _ 

Közel Zólyomhoz látható a régi p u sz ta várnak 
(pusti hrad) romjai,_ és a napsugarak szahadon 
járnak he azon teremekhe , hol hajdan fejedelmi holtozat 
kevélykedett._Eredete 745-ik évre tétetik. _ 

Zólyomtól alig 2 órányi távolsághan fekszik Do h 
ro ni vv a vára is , hajdan M á t y á s király’ vadászati 
nyughelye , utóhh pedig V e r hö c zy’ tanyája, hol_mint- 
mondják _ nagy müvét-a h á r m a s m agy ar 101' 
vény könyvet irta volt. _ 
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vl. Úl‘völgy (Herrengrund). 

Beszterczéröl északra, csak haniar eljuthatni a ja 
kahfalvi ki r.` ré zhámo rh o z, melly rézsodronyt 
készit._Itt kezdödik az új országút, melly a pisztrán 
gal dús hesztercze folyam partji'1n egész az urvölgyig fut. 
_ A johh parton emelkedik a P an c z i ro w a hegy , sö 
tét fenyveseivel, halról pedig a Krschn ova tolja ma 
gasra erdös homlokát, legdúsahh növényzetével. _ Észak 
keletfelé niindég johhan emelkednek a hegyormok , egyik 
csúcs a nińsikhól látszik elö teremni, hogy az elötte ál 
lót disszel föli'ilhaladja. _Közhen rohanó vizek’ zúgását 
hallhatni. _ Természet alkotta fasorok' árnyáhan, jó úton 
eljutván az úrvölgyhe, ennek magasan fekvö régi idoin11 
épi'ileteit háinulva csudálandjuk. _ 

Az i'irvölgyi h án y á k (Lajos és Ferdinánd öshá 
nyák) inár töhh mint 900 éve hogy miveltetnek._Az 
évenkénti réz és eziist termesztmény _ a hajdan olly 
gazdag _ mai nap csak 3000 mázsa réz, és 2000 márk 
ezi'istre szált alá. _ 

A cement- és hegyizöldviz, egyik kénsavas 
rezet, màsik szénsavas rezet tart, mindeniket szorgosan 
felfogják üregekhen; a kénsavast hosszu facsatornákon 
e'lvezetik , és aránylag vén vasdarahokat vetnek helé, mi 
re a réz mint szilárd kéreg lerakodik a vasra. Minden 14 
nap lesepertetik a vas vagyis a réziiledéktöl megtisztita 
tik s megint helévettetik, hogy a vizzel mindég tiszta vas 
fölület jöjön érintkezéshe. Így évenkint 40_50 mázsa 
rezet nyernek. _ A h e gyi z öl d v i z eredetinél 0s11tor 
nákra s ezek által nagy szekrényekhe vezettetik, hol 0n 
kénytesen lerakodik a hegyi zöld festék. E festéknek a 
szekrényekhöl kiszúrása évenként egyszer történik kö 
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vetkezöképen; az oda folyó vizet néhány szekrényhöl, 
csatornák által elvezetik, s a nyugalomha jött vizet 
lassanként lecsapolják s az edény oldalait mindenkor jól 
leseprik, mig nem a leiilepedö festék a hátralévö folya 
dékhan öszpontositatik, mikor aztán kiinerik s csatornz'i 
kon által két nagy szekrényhe vezetik. Így történik a 
töhhi szekrénynyel is. Ezután a megsüriidett festéket a 
festékhíiz’ padlására teritik, niegszáritás végett, végre 
pedig' áruha hocsátandót hecsinálják. _ 

Az i'irvölgyi jelességek között a hányákon einlitendö 
még a 21,000 öl hosszúságu vi zc satorna, melly 
praschiwa ( 5114 párisi láhnyi magas) hegyröl vezeti le 
az i'irvölgyieknek kellö vizét. _ Az öszves hányákhan 
dolgozó egyenruhás személyzetet 1000-re lehet sz11iпi 
tani. _ 

vll. llermanecz völgye. 

A Liptó és Thúrocz inegye’határain állö kápolnától, 
a hegyi patakon túl, halra a hermaneczi völgyhe jutunk 
el._ A magas fenyvesek, a szoros völ'gynek regényes 
szint kölcsönöznek,_ mellyhen az idegennek csak ha 
mar szeméhe tünik a cs. kir. szah. Papirgyár , mely 
lyet hold. Leicht F. S. 1829-he épitett._A gyár lét 
re jöttekor évenként mintegy 12_18,000 rizina papirt 
készitettek a gyárhan. Jelenleg 1842. `óta Se hlo ss 
hécsi polgár hiija azt, és egy John Knight nevü an 
gol igazgatja a legjohh sikerrel. _ 

Ismét egy hosszi'i völgyhe visz az út, melly gazdag 
természeti szépségekkel Hermanecz falu elején egy m é s z 
hegy emelkedik, fenyvekkel henöve. Mintegy hástya 
kép torlódtak egyinás föléhe a mészrétegzetek. _Fölehh 
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hegyi rétek zöldelnek nagy terjedéshen, Шин! hészeget 
ve, mellyek’ gyökerét örökös futáshan pisztrángos pata 
kok öntözik';_`s e vidékröl eljut az i’itas egy niunkás 
deszkamalomhoz s niagasahhan egy niészke 
m enc z éh ez._ E mély völgyhöl utóhh kivezet az й! 
a heszterczei völgyhe, egy másik meg dicsö niész cso 
portozatok inellett halra 'Ihurócz inegyé he. _ 

Aniint a hegyek magashra torlódnak, feltiinik a viz 
e sé s, melly a figyelmet magára voпи növényzettel ékes 
szoros sziklák között mind mind erösehh lesz a dörgö zu 
hatag, _ alig halja az emher tulajdon szavát olly liatal 
mas a zaj , _ még egy magasra emelkedö sziklafal e ter 
niészetjátéknak véget vet. _Meredeken- állnak itt azok, 
daczolva egy örökléttel. _ 

A völgyi lakosok’ iparszeretete ellátja a városiakat 
a kellö inésszel, mire nézve a kemenczék folyvást tiize 
sek._E dicsö helyet már töhh tz'ijfestö (töhhck közt Li 
hay Lajos) felvételre érdemesitette. _ 

VIII. А csontbarlang. 

A Thi'iroczha vezetö i'itróljohhra egy Tuff na nevii 
niély völgyhe jut el a vándor. _És ha itt a meredek te 
töre feljutott, fél köridomu, dicsö szikla kapunál пieды 
lapodik, melly egy teremhe vezet, minek zöld fenekén 
`й’)! esik a nyugvás. Egy elöteremhen áll ö, mit százados 
fenyök árnyékolnak, s zöld sudaraikat éghe tolják. Ezen 
nyughelyen rendesen tüzet raknak, s az étkekröl gon 
doskodnak._Várakozással teljes kiváncsisággal pillant 
a vándor az elsö iiregre, melly nagyohha vezet, minek 
fáklyafény által világitott falai a legpompásh fehér jege 
sedéseket inutatják. _ Az eiiiheri kincsvágy’ nyomaitlát 
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Вaш m is , némelly àsásokhan, mellyeknek vak merész 
sége hámulátra gerjeszl. Hasonlò irányhan mint az elsö 
iiregé egy szoros mintegy 5 öl hosszú folyosóhoz )'utni el, 
inellyen azonhan csak inászva' csúszhatni keresztiil. _ 
Ez megtörténvén megnyitva látni egy harmadik 6 öl hosz 
szi'i, s 8 öl széles iireget, melly niindennemü csontma 
radványokkal teljes, inellyek niészkö csoportozatokkal 
vegyesen, töhhnyire hordákhöl gerinczekhöl, állcsontok 
hól sat. állnak. _ A keletészaki oldalhan hófehér lágy 
mintegy állatî mézgáhan hényomatva találtatnak; még 
másutt enyves lágy {öldнец hevernek, és harlangi med 
vék (ursus spelaeus) szétzúzott csontjait s egyéh horda. 
gerincz sat. csontokat mutatnak. _ Jelenleg már ezen ös 
vil'z'igi maradványok’ nagy része napfényre hozatott (Lásd 
Dr Zipser im Leonhardschen Jahrh. der mineralogie etc. 
etc. 1839). 

Ezen harlang’ közeléhen mintegy 200 ölnyi tavol 
han egy második látszik, melly ékes csepkövekkel (sta 
lactisokkal) jeles , de szinte sok ösvilági állatcsontokat 
foglal magáhan, mik harna nyi'ilós sárhan nyugosznak. 

Kinek kedve és ideje van, a hermaneczi hegy’ leg 
föhh csucsára felhágni , az azt nein fogja meghánni. _ 
Egy lépéssel fönn álland ö _ miként egy rhodusi Coloss 
_ két vármegyéhen. _ Mind kettöhöl nagyszeri'i sziklás 
csoportozatok és zuhogó vizesetekkel жившиe‘t erdösé 
gek tolakodnak fel az ё; felé. “ssш tértéhe végrc meg 
nézhetî még a vándor a Jakahfalvi régi mintegy 
1516-töl eredö templomot. _ Épitése azon korha esik, 
mellyhen a képezö szép miivészetekhen olly igen divato 
zott a képes jelekkel és monogranunokkal élés. Fa és réz 
inetszök , festök, köfaragók és épitészek mind titkos he 
szédmóddal éltek a közép korhan de leginkáhh a 16-ik 
századhan. - Töhh illy monogrammokat láthatni e temp 
lomhan is a kömivestöl hevésve. _ 
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A kisded torony-harangot régi harátirâs _ mintegy 
a 15. századhòl ékesiti. _ 

Az arany alapra késziilt fafestések, mik hajdan e 
templomot diszesitették régìehheknek látszanak az épités 
nel, s hihetökép a 13. vagy 14. századha tartozók. - 
Kár hogy rajtok fiatal pajkosság iizi játékait._Az oltár 
tôl johhra s halra létezö régi székekhöl itélhetni, hogy e 
templomot még 1600-ha töhh érdemes _ hányászatisze 
me'lyek látogatták; töhh iinaszéken hihliai helyek olvas 
hatök. _ 

IX. 

Kirándulásra érdemes még az ó hegy (Altgehirg) 
is hol kir. ré zh uta létezik négy kemenczével. _Jelen 
leg mintegy 4000 mázsa rezet nyernek. Innét pedig a 
rosz hirii Stu re c z hegyen á! Liptóha visz az út. _ E 
hegyen a motitsha nevii vizesés nevezetes _ melly 
két ágra elszakadván, a leggazdagahh рта'дn5 halászat 
ra ad alkalniat. _ 

X. 

Meglátogathatni még a régi Li ptsch várat, melly 
hen egy szoha’ ajtaján e felirás olvashatô: „Maria Regi 
na 1501.“ S mondatik, hogy e szoháhan pénzt vertek, 
miért mai nap is mine ̀ Нa (pénzverö szoha) néven is 
meretes;_mi azonhan történetileg nincs hehizonyitva, 
s a pénzveretés Körmöczön sokkal könnyehhen megtör 
ténhetett Maria alatt Böheimh Bernát álta1._Egy 
más ajtó felett olvashatni : „Dominvs Devs protector mevs. 
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Pavlus Ruhigallus an. 1573. ki hihetöleg 1I. Maximi 
lian’ tanácsosa volt. _ 

A várkerthen 1749. felfedezett emlékkö ezen erös 
ség néhány védelmezöinek (1605-hen Siroky György, 
(нaшa Mátyás, Iszkra János, Schmitz János és Laky 
János) neveit örökiti. _ E vár’ utósó hirtokosa Wes 
selén yi Ferencz, Magyarország’ nádora volt; _ 
még fönlétezik a' mezöváros’ levéltáráhan egy 1667-ik 
év fehr. 27-én költ levele a hiröhoz, mellyhen neki 
parancsolja, hogy Frangepán’ és Nádasdy’ kiséretét és 
lovait, a szükségesekkel ellássa. 1679 óta a korona 
javakhoz szállott Lipts és a magyar k. udvari kainara 
által igazgattatik. _ 

Xl. 

A régi dicsöségii sz. kir. hányaváros Liheth 
szinte könnyen meglátogatható Beszterczéröl, honnét csak 
2 kis mérföldnyire fekszik, a Wiszoka hegy’ tövé 
hen , melly távolhól úgy ti'inik fel, mint egy keleti pyra 
mis. _ E varos’ lakosai hajdan mind németek voltak;_ 
jelenleg csak néhány német család létez fönn, a lakosok 
mind tötok. _ A német nevek közt nevezetes három 

még élö Luther család, kik a reformater családjáhöl 
származnak, s kiknek öseit maga a nagy férfi, egy 
még mint mondatik, fönlétezö levélhen különösen aján 
lâ a Lihethi magistratus kegyeihe. _ A lakosok réz és 
vashól dolgoznak; _ gazdaságuk csekély. _ A cath. 
templomhan Lihethi sziiletésii Dunayszky szohrász 
nak 1825. oda ajánlott sz. M agdol n a’ Iaszohra, élet 
nagysághan, a fö oltár fölött, inegszeinlélésre 6i110 
mes. _ 

З 
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XII. 

Végre R o 11nì0z (Hronec) mint a k. vashányásza 
ti igazgatóság’ központja, kemenczével, szeggyárával, 
aczél készitményével, öntöintézettel ráspngyárával sat. a 
tudni v_ágyó idegent fáradsz'igáért eléggé fogja jutalmazni. 
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